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CONTINUĂM ÎMPREUNĂ!

Dragii mei,

Alegerile locale s-au finalizat. Mandatele de consilieri
locali au fost înmânate câștigătorilor. Hotărârea judecătorească privind validarea mandatului de primar, pentru
perioada iunie 2016 - iunie 2020, a sosit. În perioada
imediat următoare, se va depune jurământul de credin0ă
de către cei aleși, se va constitui Consiliul Local și va fi
ales viceprimarul localită0ii. Cu siguran0ă, acesta va fi
domnul inginer Popa Claudiu, fost viceprimar două
mandate.
Îi felicit pe to0i competitorii care s-au înscris în cursa
electorală, indiferent de culoarea politică sau neafilia0i
politic. Tuturor, le mul0umesc pentru modul în care au
făcut campanie electorală, un mod civilizat, fără nici un
incident. Suntem, de departe, o comună civilizată, cu
locuitori care au în0eles perfect ce înseamnă democra0ia.
În sfârșit, avem o lege electorală foarte bună, o lege care
a interzis lipitul afișelor electorale pe garduri, a interzis
bannere pe stâlpii de energie electrică, a interzis
“aten0ii” mai mici sau mai mari (găle0i, pixuri, brichete,
șepci, tricouri, pui, făină, mălai, ulei sau chiar bani),
o lege care, în localitatea Voinești, a fost respectată
cu stricte0e.
Felicitări voineșteni, pentru spiritul civic de care a0i dat
dovadă, având în vedere că aproximativ 65% din
cetă0enii cu drept de vot v-a0i exprimat, în data de
5 iunie, op0iunea pentru aleșii locali în viitorul mandat.

Componenţa Consiliului Local Voinești este: 12 consilieri
din partea Partidului Social Democrat (PSD) și 3 consilieri
din partea Partidului Na0ional Liberal (PNL). Au fost aleși
consilieri locali cu vastă experien0ă, avem consilieri locali
noi, tineri, avem consilieri locali profesioniști în
administra0ie, avem consilieri locali care vor reprezenta
echitabil toate satele componente ale comunei Voinești.
Prin consilierii locali, indiferent de culoarea politică, ne
dorim să 0inem o legătură strânsă între dumneavoastră,

dragi cetă0eni, și Executivul Primăriei Voinești. Vocea
dumneavoastră va fi auzită în ședin0ele Consiliului Local
prin intermediul alesului sau aleșilor satului în catre
locui0i. Campania electorală a partidelor politice s-a
terminat. De opt ani, în Consiliul Local al comunei
Voinești nu a fost vot influen0at politic, nu au fost sarcini
dictate de către forurile superioare ale partidelor politice
reprezentate. Hotârârile au fost luate unanim, numai în
sensul bunului mers al activită0ilor în comuna noastră.
Așa ne dorim și în acest mandat: să lucrăm numai
pentru cetă0eni, pentru dezvoltarea și modernizarea
comunei!
Ne așteaptă un mandat foarte greu, un mandat în care
avem de realizat multe proiecte. Cu siguran0ă, le vom
duce la bun sfârșit, deci, haide0i, să privim încrezători
anii ce vor urma!

Vă doresc multă sănătate, fericire, numai bucurii și nu
uita0i: GAMBĂ A FOST ȘI VA RĂMÂNE ÎNTOTDEAUNA
APROPIATUL DUMNEAVOASTRĂ! VĂ IUBESC ȘI VĂ
RESPECT PE TOI.
Așa să ne ajute bunul Dumnezeu!
Primarul dumneavoastră,
Sandu Gabriel Dănu
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SITUAIE PRIVIND PREMIEREA ELEVILOR
LA SFÂRȘIT DE AN ŞCOLAR 2015-2016

Gazeta de Voineºti

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOINEȘTI

Clasa a V-a
CRISTEA RALUCA MAGDALENA – Premiul I, Media10
COMĂNESCU ALEXIA-ANDREEA – Premiul II, Media 9,96
MOCANU LIANA-FLORIANA – Premiul II, Media 9,96
NIESCU DANIELA NICOLETA – Premiul III, Media 9,85
Clasa a VI-a
MIRIĂ CRISTINA – Premiul I, Media 9,93
PĂDUROIU DARIA MARIA – Premiul II, Media 9,90
ILINCA RALUCA-GEORGETA – Premiul III, Media 9,73
IORDACHE ANA MARIA – Premiul III, Media 9,73

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUDULENI

Clasa a V-a
LAZAROVICI RUXANDRA-ELENA – Premiul I, Media 9,92
NECULĂESCU VALENTINA-ALEXIA – Premiul II, Media 9,89
CÎNPEANU ROBERT-IONU – Premiul III, Media 9,85
Clasa a VI-a
NIĂ IONU-DRAGOȘ – Premiul I, Media 9,96
MIHAI ANA-MARIA – Premiul II, Media 9,80
DIACONU FLORIN-DANIEL – Premiul III, Media 9,73

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEMENEA-BRĂTULEȘTI

Clasa a V-a
ERCULESCU RAREȘ MIHAI – Premiul I, Media 9,89
DUMITRU ANA MARIA – Premiul II, Media 9,82
BĂDĂRAN ANDRA NICOLETA – Premiul III, Media 9,60

Clasa a VI-a
DANCIU SORINA – Premiul I, Media 9,66
DUMITRESCU IONU AURELIAN – Premiul II, Media 9,43
ONCESCU NICOLAE LIVIA – Premiul III, Media 9,10

Clasa a VII-a
MÎNDROIU MARIA-ESTERA – Premiul I, Media 9,94
ARSENE MARIA-DIANA – Premiul II, Media 9,82
DUMITRACHE ADINA-GABRIELA – Premiul III, Media 9,58

Clasa a VIII-a
ONEA IOANA-CĂTĂLINA – Premiul de Excelenţă, deoarece a
finalizat ciclul gimnazial (clasele V-VIII) cu media 10
MOCANU ELENA-MIRUNA – Premiul I, Media 9.86
SANDA DRAGOS-GABRIEL – Premiul II, Media 9.83
ZMĂRĂNDESCU TOMA –CRISTINEL – Premiul III, Media 9.80

Clasa a VII-a
UNGUREANU ANDREI-FLORIN – Premiul I, Media 9,88
TĂNASE IULIA-CRISTINA – Premiul II, Media 9,82
RADU MARIAN – Premiul III, Media 9,76
Clasa a VIII-a
BARBU ALIN-IONUŢ – Premiul I, Media 9,86
GHEBOIANU BIANCA-ELENA – Premiul I, Media 9,86
VEZETEU ANCA-GABRIELA – Premiul II, Media 9,69
PLEȘERU ELENA-GABRIELA – Premiul III, Media 9,52

Clasa a VII-a
PĂTRU GEORGIANA MARIANA – Premiul I, Media 9,97
DUMITRU ANA MARIA – Premiul II, Media 9,91
SAVU MARIUS DANIEL – Premiul III, Media 9,67
SAVU ANTONIO GEORGIAN – Premiul III, Media 9,67

Clasa a VIII-a
IOVA MARIA-SELENA – Premiul I , Media 9,80
DUMITRU ANDREEA-GEORGIANA – Premiul II, Media 9,77
POPESCU FLAVIU-BENONIU – Premiul III
, Media 9,75

HANUL LOGOFĂTULUI

Situat în comuna Dragomireşti, pe DN 72A Târgoviște-Câmpulung

Angajează urgent,
în conditii avantajoase:

 Barmani;  Ospătari;  Cameriste;
 Muncitori necalifica0i

Rela0ii la 0722.737.827
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SCAUNUL
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01 mai 2016
de DANIEL POPESCU – Com. Voinești, sat Brătulești
N-am crezut în via0a mea, despre scaun să compun
L-am primit ca test la proba, ca să vadă de ce-s bun
Da să scrii doar despre scaun, nu-i ușor dar nici nu-i greu
Dacă ai în0elepciune și har de la Dumnezeu.
Și acum la studiere, vreau frumos să vi-l prezint;
Sigur de scaun n-ai parte, când vei merge în mormânt.
Scaune - vezi la tot pasul; scaun de bucătărie,
Scaun cu role de birou sau scaun de sufragerie.
N-am să uit de durerosul scaunul cel de dentist
Scaunul de laborator sau scaunul cel de chimist.
Scaunul de director vere, ce doresc mai to0i să-l aibă
Nu contează cine a fost sau chiar de a tras la șaibă.

Astăzi apărut mai nou la noi, este scaunul de patron
Chiar dacă e-un neica nimeni sau poate fi și un bufon.
Conceput să-l tot ajute; ca sa fure și să-nșele,
Stând așa în fund pe el, î0i tragi conturi și avere.
Mult doritul scaunel de senator sau deputat,
Tot dormind mereu pe el s-a trezit ca e pătat.
DNA-ul că îl cheamă și că i-a făcut dosarul,
El se jură că nu fură dar la fa0ă e ca varul.

Scaun de șeic să ai sau ca al lui Becali l-a0i văzut
Când l-arată la palat – poleit ceva nemaipomenit!
Dar dacă ești jigodie în via0ă și mi te-a găsit făptaș
Te-ai gândit oricine-ai fi, să stai pe scaun de pușcăriaș?

Mul0i ar vrea și un altfel de scaun, deși îl găsești mai rar
De el parte ai la votare, când ești ales ca PRIMAR.
Nu vreau să-i bârfesc, să-i laud, pe cinstite s-a văzut
Cinci primari ce-au fost-nainte, to0i cât GAMBĂ n-au făcut!
Sincer, eu nu sufăr PSD-ul, dar pe Gambă am să-l votez
Eu sunt liberal sadea, dar AMU… mă resemnez.
Cine nu-i de-acord cu GAMBĂ, încă o dată să-l votăm,
N-are scăunel la cap și la fund bătaie îi dăm.
Și acum Șmeagă 0ine minte, ce î0i spune azi băiatul:
Uită-te și vezi-0i bârna, nu te mai uita la altul…
Ce-ai făcut în via0a ta?!! TU reclami pe acest primar?
Î0i dau un scaun la purtare! Și fi om nu fi…

Chiar de te visezi pe-un scaun, cum crezi tu c-ajungi primar,
Fugi ca «Ăla» de tămâie, tu de nimic nu ai habar.
Te-ai privit un pic la moacă, ia un ciob uită-te-n el
Ai tu fa0ă de primar? I-a0i scaun de… CIOBĂNEL.

Te rog, fii boier în via0ă și nu fi un BĂBĂLĂU,
Respectă, nu fii viclean și ai să ai scaunul tău… (de-acasă, de
la WC)
Iar dacă te mai dai “cinstit” și de dreptate mai vorbești
Scaunul din iad e al tău și acolo putrezești…
Scaunul de “HAR” din cer, este TRONUL TATĂLUI
În curând îl vom vedea, în toată splendoarea lui.
Nici-un scaun nu-i asemeni și nu to0i îl vom vedea
Când vom merge sus în cer, cu ISUS în slava Sa.

Mul0i mă-ntreabă și se miră, cum din neam eu altul sunt,
Și cu scaunul la cap, și cu picioarele pe pământ.
Po0i avea scaun de fildeș și cu aur îmbrăcat
Dacă nu ești om în via0ă, nu ai nici scaun la cap.
Po0i avea scaun la cap, dar de capul nu-i pe umăr
Te trezești cu capu-nori și cu sticle0i fără de număr.
Nu-i problema scăunelul, e de cine stă pe el
Să n-aibă picioare rupte, că te duci în cap cu el.

Și-un alt scaun, cam batut în cuie, al cui e? Vă trece prin
minte?
Scaunul catifelat, scaunul de PREȘEDINTE
Scaunul FEMEII vere, ce ascultă de Mobutu,
Se-așează pe capul tău (măi omule) ca să-0i răsucească gâtu.
Dă cu ea d-azvârlita, așa cum am făcut și eu,
Am dat-o jos de pe scaun și din așternutul meu.
Doamne! Dă-mi în0elepciune de la cap via0a să-mi iau
Și nedespăr0it de Tine, o veşnicie vreau să stau.

DOAMNE, te rog, trezește tu comuna, pe părin0i și pe copii
Ca să stea pe scăunele sus în cer, pe veșnicii
Mărește-le tu credin0a, luminează-i, dă-le totul din plin
Schimbă-le inimile la to0i și via0a pe oricâ0i la tine vin,
Și binecuvântează-i tu, Părinte sfânt și drag… AMIN!
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Înălarea Domnului. Înălarea noastră

Gazeta de Voineºti

Dragii mei,

La început, Dumnezeu a făcut cerul și
pământul. Apoi, a făcut lumină și din
lumină s-a născut toate celelalte,
inclusiv noi oamenii, cei ce purtăm
chipul lui Dumnezeu. Am trăit împreună
Învierea Domnului, dar am ajuns și la
Înăl2area Lui, sărbătoare de mare
importan2ă în via2a creștinului. Ce
reprezintă această sărbătoare ?
Hristos S-a născut din Sf. Fecioară Maria,
a activat ca om pe acest pământ tocmit
de El, de Tatăl și Sf. Duh și S-a lăsat pradă
mor2ii pentru păcatele noastre și ale
strămoșilor noștri și, de asemenea,
Hristos a Înviat urmând ca mai apoi să se
Înalte și să meargă alături de Tatăl și de
Mângâietorul pentru a ne pregăti noul
locaș. Poate vedem această Înăl2are ca
pe una simbolică, dar nu este adevărat,
ci dimpotrivă! Înăl2area nu reprezintă
doar un salt de la cele omenești la cele
cerești pentru că Iisus Hristos S-a înăl2at
cu trupul la cer.

Noi, oamenii, avem datoria să medităm
la miracolul Sfintei Înăl2ări ca la propria
noastră urcare spre Ceruri. Urcușul
duhovnicesc al fiecăreia prin însăși fiin2a
noastră reprezintă Înăl2area Domnului,
deoarece dorim, prin rugăciune și
mărturisiri dar și prin fapte, să ajungem
la asemănarea cu Hristos.

Fiecare tindem spre mai mult și prin
această tendin2ă ne asemănăm lui Iisus,
cel Înviat și Înăl2at. Și, cum am mai spus
altădată, urcușul sau Înăl2area Duhului
se face prin dragoste și rugăciune, iar
prin aceste aspecte îi dăruim trupului
dar și sufletului în mod special tot ce ele
au nevoie, devenind și aceasta o Înăl2are
de la cele lumești la cele ce nu apar2in
pământului.

Însăși moartea reprezintă o înăl2are,
pentru ca pășim în altă viată „fără de
sfârșit”, important fiind să o luăm pe
calea cea strâmtă destinată drep2ilor și
care nu duce la pieire. Părintele Cleopa
spunea: Omul se îngrijește mai mult de
trupul său care în trei zile putrezește, iar
de suflet, care nu se strică, rar are grijă.
Vă îndemnăm să vă îngriji2i în special de
suflet, aceasta fiind adevărata Înăl2are a
fiin2ei umane cea clădită de Dumnezeu.

Nu ca o coinciden2ă, tot în această zi, ne
pomenim eroii, cei ce s-au sacrificat prin
jertfă supremă pentru ca noi, dar și
urmașii noștri să putem trăi liberi pe
pământul acestei 2ări numite România.
Avem datoria creștinească, morală și
na2ională, de a-i cinsti pe acești eroi ai
patriei. Prin onorul acordat lor, ne
înăl2ăm noi încă o dată, ca neam, și
dovedim că suntem români adevăra2i în
sufletul cărora sentimentul de
patriotism dăinuie și este transmis

genera2iilor următoare.
Dumnezeu să-i ierte!

Nu pot să nu fac referire la evenimentele
ce s-a desfășurat luna aceasta, și anume
la alegerile locale și jude2ene, și să
adresez felicitări și succes în activitate
conducătorilor
comunei
noastre:
domnului primar Sandu Gabriel Dănu2,
domnului viceprimar Popa Constantin
Claudiu și tuturor membrilor Consiliului
Local.
Hristos S-a Înălat!
Pr. Mihai Ionu-Andrei, Parohia Lunca

ANUNŢ ORGANIZARE TABĂRA DE VARĂ

ASOCIAŢIA POMICOLĂ CORVINUL organizează GRATUIT tabăra de vară, în vederea școlarizării persoanelor
interesate de metodele de ALTOIRE PE SUPORT SĂLBATIC
A POMILOR FRUCTIFERI DIN ZONA VOINEŞTI - DÂMBOVIŢA.

micro-pepinieră cu tema ALTOIRE PE SUPORT SĂLBATIC
A POMILOR FRUCTIFERI DIN ZONA VOINEŞTI - DÂMBOVIŢA,
după cum urmează: • PREMIUL I – 2.500 LEI;
• PREMIUL II – 1.500 LEI; • PREMIUL III – 500 LEI.

La finalul TABEREI DE VARĂ se va organiza un concurs
în cadrul căruia vor fi premiate cele mai bune proiecte de

Înscrierile se pot face la sediul Primăriei Cândești,
începând cu data de 21.06.2016.

Cursurile vor fi 2inute în perioada 11 - 15 iulie 2016 de
PROFESORI din cadrul FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ
BUCUREŞTI. Loca2ia în care se vor desfășura cursurile este
Căminul Cultural din satul Dragodănești, în intervalul orar
09:00 – 12:00.
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Regulamentul concursului şi programul cursurilor
sunt afişate la Căminul Cultural Dragodănești, începând cu
data de 20.06.2016. Participan2ilor li se va oferi GRATUIT, pe
tot parcursul TABERE DE VARĂ, suport de curs, precum și masa
de prânz.
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APA, ELEMENT VITAL,
DE NU-L RESPECI... FATAL

Gazeta de Voineºti

Mul#i ar spune că Natura ne-a făcut cadou luna aceasta fenomene meteorologice ieșite din comun. Cât se
poate de greșit. Este cadoul e care ni-l facem singuri prin interven#ia sălbatică asupra ecosistemelor. Motiva#ia?
O bucată de hârtie iluzorie numită BAN care a devenit cam singur crez. V-a#i gândit vreodată că Natura este
Biserica creată de însuși Dumnezeu? Cerul este bolta celei mai frumoase Biserici, Soarele cea mai strălucitoare
lumânare, izvoarele-agheasma binecuvântată pentru toate vie#uitoarele Pământului, păsările-cor divin, enoriașiorice fiin#ă vie. Numai că noi am stricat această armonie și ne mai mirăm că are repercusiuni asupra noastră. Mă
întorc la o scriere de acum vreo doi ani și, din păcate, peste al#i doi ani va fi și mai rău. Dar, contează că lăsăm
moștenire copiilor noștri o Natură (Planetă) pe moarte, atâta vreme cât facem bani?
Fără de ea, n-ar fi nimică
Ei, datorăm totul în toate
Ea ni-i speran,ă, ea ni-i frică
Fără de ea, via,ă nu se poate.

Și plantele o sorb într-una
Și noi sorbim a ei puteri
Și soarele, parcă și luna
Fac din sorbirea ei placer.

Și, dintr-o mamă de via,ă
Devine răul cel mai rău
Și capătă o altă fa,ă
De-acum, e aprig dușman al tău.

Și ea te scapă de-a ta sete
Te răcorește și te-nvie
Și reușește să te-mbete
Mai ca licoarea cea din vie.

Ea se dilată când e rece
Atuncea când se face ghea,ă
Și nici prin minte nu îi trece
Să-,i dea răspuns în a ta via,ă.

Acum, te vaie,i că s-au dus
Roadele tale pe pustii
Când tu pădurea ai distrus
La consecin,e, puteai gândi.

Ea susură curgând la vale
Și se strecoară lin spre mare
Și netezește-a vie,ii cale
Și-n loc nu stă, că n-are stare.

Și, ce frumos lucește-n soare!
Ce... irizări, ce... fantezii
De strălucire și culoare
Poate să facă-n orice zi.

Și se-aburește și se saltă
Acolo-n cer, se face nor
Și-apoi, din bolta cea înaltă
Prin stropi ne udă-al nost’ ogor.

E unică, nu stă în rând
Sfidează orice lege-a firii
Și fizica a pus pe gând
Că-i elementul răzvrătirii.

Dar, fără ea, tu nu ai fi
N-ai avea trup sau conștiin,ă
Nici gând n-ar fi, să po,i gândi
Ea face totul cu putin,ă.
Și-a fost cuminte totdeauna
Mereu prinosul ei ne-a dat
Dar, iată că acum, acuma
Na, că m-am și repetat.
S-a supărat că noi, barbari,
I-am tâlhărit averea sa
Și-am distrus codrii seculari
Aceasta-i supărarea sa.

Că n-ai știut să o cinstești
Să-i aduci dreapta mul,ămită
Naturii-ntregi unde trăiești
Fără de șpagă sau de mită.

Dar, banul , drogul tău etern
i-a luat (min,ile ?!...), nu , că tu nu ai
Și dincolo de al tău stern
Nici inimă nu-i, nimic nu ai.
ȘI-ARMAGHEDONUL O SĂ-NCEAPĂ
DIN VINA TA, NEMERITORULE DE
APĂ...

09.08.2014 – 23:15
Zaharia Sacagiu_Voinești
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Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor

Dermatoza nodulară contagioasă a
bovinelor (DNCB) este o boală care
afectează bovinele şi care cauzează
febră, depresie, noduli şi edeme pe
piele, ganglioni limfatici măriţi, noduli pe
membranele mucoase, scurgeri nazale şi
oculare, scăderea producţiei de lapte,
răni şi şchiopături la nivelul picioarelor.

Boala este prezentă în Africa şi în
Orientul Mijlociu, în ultimii ani fiind
înregistrate focare numeroase în Turcia
şi Israel. Din 2015, au fost raportate
focare şi în Grecia, iar în anul 2016 boala
a reapărut în Grecia şi s-a răspândit în
Bulgaria şi în fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei. Boala are un impact
economic considerabil din cauza scăderii
producţiei (de ex. a laptelui, a calităţii
pieilor), restricţii asupra mişcării sau
comerţului, impuse în teritoriile
afectate.

Transmiterea bolii
Virusul este transmis, în principal, în
mod mecanic, prin insectele hematofage
care devin vectori de transmitere a bolii
(ţânţari, muşte, căpuşi etc.) sau prin
acele de seringă infectate. Unele dintre
insecte ar putea fi aduse din zonele
infectate de vânt sau de vehiculele care
transportă animale. Unii vectori pot
diferi, în funcţie de ţară, dar aceste
particularităţi sunt încă în studiu. Odată
ajuns într-o zonă liberă, virusul se
împrăştie cu repeziciune, în perioadele
în care insectele hematofage sunt în
plină dezvoltare, de exemplu în timpul
lunilor de vară sau de toamnă când
există condiţii de umiditate şi căldură.
Boala se poate răspândi si prin furaje,
apă şi echipamentul deja infectate.
Virusul nu este transmisibil la oameni.
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Semnele clinice şi diagnosticul
Sunt prezenţi pe piele noduli, de
dimensiuni de 5-50 mm mărime (cu o
formă rotundă, crescuţi sub piele) pe
pielea capului, gâtului, uger, zonele
genitale, perineu si membre. Nodulii pot
acoperi întreg corpul sau se pot limita
doar la câţiva. După o vreme, nodulii pot
dispărea sau se pot ulcera, lăsând loc
escarelor. Diagnosticul clinic este
confirmat prin testarea în laborator a
probelor de sânge şi de ţesut recoltat din
leziunile pielii.
Tratament
Nu există tratament pentru dermatoza
nodulară contagioasă a bovinelor!

La descoperiea unor astfel de semne
clinice la bovinele dumneavoastră,
informaţi veterinarul sau serviciile
veterinare în regim de urgenţă!

Avertizare! Efectivul dumneavoastră de
bovine se poate afla la risc pentru
infecţie. Este foarte important să
dispuneţi inspectarea în fiecare zi a
tuturor animalelor! Orice suspiciune de
boală va fi notificată imediat
veterinarului cu care colaboraţi ori
Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa
Alimentelor
Judeţene.
Notificarea este esenţială pentru a limita
răspândirea mai departe a bolii.
Prevenire
Este dificil să opreşti insectele hematofage infectate să atace bovinele, odată ce
infecţia a pătruns într-o zonă. Mişcările
necontrolate de animale şi obiceiurile
crescătorilor (scoaterea bovinelor la
păşunat în timpul verii) cresc riscul ca
boala să fie diseminată în mai multe

locaţii. Măsurile preventive pot
îmbunătăţi nivelul de protecţie al
efectivelor de bovine, atât pentru
dermatoza nodulară contagioasă a
bovinelor, cât şi pentru alte boli
infecţioase.
Măsuri de biosecuritate
- Având în vedere că animalele şi
vehiculele pot disemina vectorii (muşte,
ţânţari etc.) între regiuni, evitaţi
intrarea de noi animale sau vehicule în
exploataţia de bovine, înainte de a fi
dezinsectate cu substanţe aprobate
sanitar-veterinar;
- Protejaţi animalele de insecte
(de ex. prin tratamentul cu repelenţi
aprobaţi sanitar-veterinar, adăpostiţi
animalele din fermă în zone cu mai
puţine muşte hematofage);
- Folosiţi doar ace sterile pentru
tratamentele pe care le aplicaţi
animalelor;

Măsuri generale pentru reducerea
riscului de DNCB şi a altor boli:
- Instalaţi un bazin de dezinfecţie pentru
picioare la intrarea în grajduri;
- Obligaţi vizitatorii să poarte
echipament şi cizme de protecţie;
- Dispuneţi dezinfecţia şi dezinsecţia
vehiculelor înainte de a pleca din
exploataţii.
Evitaţi
- Contactul între animale provenite din
cirezi diferite (de ex. pe păşuni);
- Zonele de păşune unde există
concentraţie foarte mare de muşte
hematofage;
- Schimburile de animale, de unelte,
de vehicule, de personal, cu alte ferme.
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A sosit vacana mare!

Această expresie este probabil cel mai des folosită în această
perioadă. Intrarea în vacan-ă este un motiv de bucurie atât pentru
elevi, cât şi pentru părin-i și profesori.
Pentru a vă bucura cu adevărat de această perioadă este
necesar a cunoaște și respecta câteva dintre recomandările Poli-iei
Române:

Pentru copii:

- în cazul în care petrece)i vacan)a în
tabere școlare, nu pleca)i în drume)ii
singuri, fără a fi inso)i)i de adul)i;
- nu vă lăs)i atrași de propunerile,
aparent încântătoare, ale unor
persoane necunoscute sau pe care le
cunoașteti de pu)in timp;
- evita)i să intra)i în discu)ie cu
străinii, indiferent de motivul pentru
care aceștia vă abordează;
- nu oferi)i telefonul mobil unei
persoane necunoscute, sub pretextul
că îl admiră sau că trebuie să apeleze
urgent pe cineva;
- nu vă urca)i în autoturismele unor
persoane
necunoscute, indiferent ce vi se oferă;
- fi)i aten)i la lumea virtuală; nu
furniza)i date personale sau depre
familia dumneavoastră;
- nu dezvălui)i parolele altor
persoane,nici măcar prietenilor
apropia)i, în caz contrar adresa
dumneavoastră de e-mail poate fi
folosită pentru a trimite mesaje
jignitoare sau spam în numele vostru;

Pe drum:

- Respecta)i regulile de circula)ie și nu
alerga)i pe trecerile de pietoni;
- Evita)i zonele slab iluminate sau mai

pu)in circulate, atunci când vă fixa)i
un traseu și nu întârzia)i pe drum;
- Evita)i utilizarea telefonului mobil
pe stradă; e de preferat să nu asculta)i muzică la căști atunci când vă
deplasa)i pe drumurile publice,
deoarece aten)ia
voastră este mult diminuată;

Pentru părini:

- încuraja)i-vă copilul să vă
povestească ce prieteni are, cu ce
probleme se confruntă și cum își
petrece timpul liber;
- petrece)i cât mai mult timp
împreună și fi)i dumneavoastră înșivă
un bun exemplu;
- implica)i-l în activită)i sportive sau
artistice, în func)ie de aptitudini;
- nu îl lăsa)i să petreacă prea multe
ore în fa)a
calculatorului și nu-i permite)i să stea
seara, afară, până la ore târzii;

În speran-a că aceste sfaturi
vă vor fi de folos, vă urez tuturor
vacan-ă placută și fără evenimente!

Cu stimă,
ȘEFUL SECIEI 5 POLIIE RURALĂ
VOINEȘTI
Subcomisar de poli-ie UA NICOLAE
GABRIEL
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STARE CIVILĂ
19.05.2016 - 22.06.2016

NĂSCUŢI

1. Radu DamianChristian
2. Buştenea
David-Constantin
3. Nedelcu
Alexandra-Ioana
4. Pleşeru Sofia-Elena
5. Prodan Teodora-Izabela
6. Ciureanu Florin-Constantin
7. Oprea Matei-Gabriel

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

CĂSĂTORII

1. Cotoronţu Ion şi
Neagu Iuliana-Mădălina
2. Scorţari Claudiu-Dan şi
Mătoiu Georgiana
3. Andreescu Ion-Lucian şi
Călugăru Anca
4. Grigorescu Cristian-Florin şi
Bolbose Elena-Lorena

DECESE
Telefoane utile:
0723 142 661 – Primar;
0723 142 662 – Viceprimar;
0245 679 324 – Primãrie (relaþii cu
publicul);
0245 679 450 – Fax

Adresa:
Voineºti, str.Principalã, nr.145;
e-mail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com;
web:
www.primarievoinesti.ro



Le urăm „Casă de piatră“!

1. Iacob Ana
2. Parghel Romică
3. Brumaru Toma
4. Iosifescu Emil
5. Mihălcescu Ion

Dumnezeu să-i odihnească!
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Iunie, cireșar sau luna a șasea din calendar, a avut anul acesta, mai multe semnifica ii ca de obicei. Pentru
elevi, este luna bucuriei, când, cu mic cu mare, cu rezultate mai bune sau nu prea, după lungi așteptări, au primit
o bine-meritată recompensă: vacan a mare. Pentru agricultorii și fermierii din comuna noastră, a însemnat
sfârșitul perioadei ploioase care a adus destule necazuri culturilor. Acum, altă belea: a venit canicula, cu
temperaturi ce concurează Ecuatorul, dar și cu fenomene meteo din cealaltă extremitate - vijelii și grindină.
Pentru iubitorii fotbalului, sus inătorii echipei na ionale, luna iunie 2016 a fost cea mai așteptată din ultimii
16 ani. Dar, cum trece o ploaie de vară, în această perioadă, așa a trecut și reprezenta ia echipei noastre… Nu mai
comentăm, din solidaritate românească. Pentru noi, cei din administra ia locală, dar și pentru dumneavoastră,
cetă enii comunei, luna iunie a însemnat momentul adevărului, momentul examenului după cei patru ani
de probe, de ini iativă, seriozitate, transparen ă, comunicare și corectitudine.
În perioada de campanie electorală, am trecut
pe la por+ile dumneavoastră, am discutat, am fost
lăuda+i, am fost critica+i, am fost încuraja+i… Știam și
știa+i că va urma examenul cu ștampila și buletinul de
vot. În data de 5 iunie, noi am fost elevii, iar
dumneavoastră a+i fost profesorii. Noi am fost câ+iva, iar
dumneavoastră 5.000, mai exact 5.036. Și a+i participat la
procesul de vot în număr de 3.245, adică 64,5% din tot
electoratul comunei. Procesul de votare a fost unul
exemplar, pur democratic și european, fără incidente sau
contesta+ii.
În urma numărării voturilor, au fost consemnate
următoarele rezultate:
Pentru funcia de PRIMAR:
- Sandu Gabriel Dănu+ (PSD): 86,8 % - reprezentând
2.703 voturi;
- Călinescu David (PNL): 9,4% - reprezentând 292 voturi;
- Stavarache Alecu Valentin (UNPR): 1,6% - reprezentând
49 voturi;
- Dojană Gheorghe (ALDE): 1,2% - reprezentând 39
voturi;
- Neagu Florin-Mihail (PMP): 0,9 % - reprezentând 29
voturi.
Pentru funcia de consilier local:
- PSD: 72,2 % - reprezentând 2.233 voturi - 12 mandate;
- PNL: 19,3 % - reprezentând 597 voturi - 3 mandate;
- Magdalena Ionel (candidat independent): 2,7% reprezentând 86 voturi;
- UNPR: 2% - reprezentând 63 voturi;
- ALDE: 1,8% - reprezentând 57 voturi;
- PMP: 1,8% - reprezentând 56 voturi.
Pentru funcia de consilier judeean:
- PSD: 75,4% % - reprezentând 2.293 voturi;
- PNL: 16,6 % - reprezentând 505 voturi;
- PMP: 1,9 % - reprezentând 57 voturi;
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- ALDE: 1,6 % - reprezentând 50 voturi;
- UNPR: 1,3 % - reprezentând 40 voturi;
- Marinescu Ioan (candidat independent): 0,6% reprezentând 20 voturi.

Având în vedere rezultatele ob+inute, a fost ales
în func+ia de primar, pentru al treilea mandat consecutiv,
domnul Sandu Gabriel Dănu+, iar Consiliul Local va fi
format din 12 consilieri PSD și 3 consilieri PNL, în func+ie
de ordinea validării pe lista de candidatură.

Aportul comunei Voinești pentru Consiliul Jude+ean
a fost unul considerabil, configura+ia acestuia fiind 22
consilieri PSD (2.293 voturi la Voineşti) și 13 consilieri
PNL (505 voturi la Voineşti). În noul Consiliu Jude+ean
Dâmboviţa, avem ca reprezentant, în premieră,
un voineștean cu valoare și perspectivă, în persoana
domnului dr. ing. Comănescu Daniel – directorul Sta+iunii
Pomicole Voinești.

Urmează ca, în viitorul apropiat, să fie organizată ședin+a
de validare a primarului şi Consiliului Local Voineşti, cât
şi alegerea viceprimarului. Cât priveşte Consiliului
Jude+ean Dâmboviţa, acesta a fost constituit în data de
23 iunie, când a fost ales şi preşedintele pentru următorii
4 ani, în persoana domnului Adrian Ţuţuianu, pentru al
doilea mandat consecutiv.
Începând cu luna iulie, vor fi reluate activită+ile în
întreaga administra+ie locală, atât la nivel de comună cât
și de jude+.

Felicităm pe această cale to+i candida+ii la alegerile
locale, iar celor care au reușit ob+inerea unui mandat le
dorim mult succes în activitate.

Cu deosebită considera ie,
Viceprimar Claudiu Popa

