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Primăria și Consiliul Local
Raport de activitate pentru luna iunie 2016
Dragii mei,
În data de 29 iunie 2016, a fost validat Consiliul
Local al comunei Voinești conform rezultatului
alegerilor locale, a fost ales viceprimarul pentru
mandatul 2016-2020 în persoana domnului inginer
Popa Claudiu și a fost depus jurământul de credină
de către toi cei aleși.
Am început în foră acest madat, cu următoarele
activităi:
- Mult doritul și așteptatul pod din satul GemeneaBrătulești, de la intersecia străzii Valea Mare și
ânculești, va fi finalizat în câteva zile. S-au făcut apărări
de maluri amonte pe o lungime de 50 m și aval pe o
lungime de 50 m, cu înălimea de 1,5 m. A fost montat
podul tubular cu diametrul de 2000 mm și lungimea de 6
m, iar terenul a fost amenajat pentru desfășurarea
circulaiei în cele mai bune condiii. Valoarea investiiei a
fost de 170.000 lei suportai în totalitate din bugetul
local al comunei Voinești;
- Parcarea din centrul comunei a fost împejmuită
cu gard, a fost montat sistemul de iluminare, au fost
montate șase băncue și terenul a fost pregătit pentru
montarea pavelelor pe întreaga suprafaă. Valoarea
investiiei este de aproximativ 90.000 lei;
- În data de 14.07.2016, la sediul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administraiei Publice, a fost semnat
contractul de finanare privind realizarea proiectului
intitulat “Modernizare prin asfaltare drumuri de interes
local în satele Gemenea-Brătulești și Voinești. Valoarea
totală a proiectului este de 4.198.582 lei. Se vor
moderniza prin asfaltare 4.831 m pe străzile Valea Mare,
ânculești și Valea Teodoreștilor din satul GemeneaBrătulești, respectiv Păpușești și Bazinului de apă din
satul Voinești. Suntem în faza de procedură achiziie de

lucrări. Sperăm ca, în această toamnă, să putem emite
și ordinul de începere a lucrării;
- În patru zile de duminică, cu sprijinul câtorva cetăeni
din satele Voinești și Gemenea-Brătulești, am reușit să
balastăm drumurile care duc la proprietăi în zona
câmpului din satul Voinești, respectiv Florea și Cărbunu
din satul Gemenea-Brătulești. Au fost cărate peste 500
de remorcue basculabile de balast. Mulumim încă o
dată tuturor celor care ne-au sprijinit în aceste aciuni și
promitem că vom continua și cu alte ocazii!
- Am început lucrările de construire a gardurilor
împrejmuitoare la Școala Gemenea-Brătulești clasele I-IV
și vom continua cu ambele școli din satul Suduleni .
Deci, am început în foră. Mai avem multe de
făcut. Vă asigur că vom continua în același ritm. Vă
doresc multă sănătate, fericire și, pentru fiecare dintre
dumneavoastră, cel puin o săptămână de vacană în
această vară firbinte.
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră Sandu Gabriel Dănu
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ARMONIA ÎN FAMILIE
Armonia în familie stă la baza unei viei liniștite
și fericite, a unor copii și părini echilibrai. Un lucru
esenţial este să putem păstra această conectare în
contextul stresului social, al lipsei de comunicare și a
presiunii venite din partea societăii.
Familia trebuie să fie grupul de oameni care ne
alină sufletul, iar casa - locul în care ne simim cel mai
bine. Copiii trebuie să învee dragostea de casă prin
bucurie, nu prin teamă, iar conflictele trebuie rezolvate
prin discuii. Alungând din casa noastră tot ceea ce

înseamnă comportamente negative (ipete, violenă,
înverșunare), ne construim singuri familia fericită pe care
ne-o dorim.
Nu ai să găsești o familie care să îi spună că nu
a avut mici conflicte în sânul ei. Între cei mari, între cei
mici sau între generaii au existat măcar o dată motive de
dezacord și nemulumire. Nu e lucru ușor să readuci
zâmbetele printre cei dragi și să refaci echilibrul într-o
casă, dar, dacă începi din timp lupta cu problemele, ai
toate șansele să reușesti.

Iată câteva lucruri necesare pentru a alunga momentele tensionate,
a reduce și păstra armonia printre cei dragi:
 Tradiii în familie – Fie că este vorba de cina în
familie, de prânzul luat împreună în week-end, de o
seară de jocuri sau de sărbătorile speciale ale familiei,
tradiiile sunt foarte importante pentru consolidarea
relaiilor între membrii acesteia, dându-i fiecăruia acel
sentiment benefic de apartenenă la o comunitate, de
reper.
 Treburile făcute împreună – Pregătirea mesei,
spălarea vaselor, curăenia, cumpărăturile, chiar dacă
par sarcini anoste și obositoare, se pot transforma într-o
muncă în echipă, într-o cooperare benefică pentru
conectarea membrilor familiei.
 Radiografia de familie – Facei un consiliul cu
toi membrii din familie, chiar și cu cei mai mici dintre ei
pentru că și părerea lor contează. Stabilii împreună ce
scârâie mai tare între voi, ce vă dorii fiecare și căutai
să vă unii forele ca să găsii soluii bune pentru toi.
 Refacei liniile de comunicare – Când toată
viaa se rezumă la serviciu și convorbiri la telefon, atunci
când vă întâlnii cu toii acasă parcă nu mai avei nimic
de spus. Așa că vă așezai confortabil la televizor sau la
calculator și reducei și mai mult timpul în care ai putea

avea o conversaie. Discuiile zilnice între voi sau cu
copiii sunt cele care eliberează tensiunile și stresul
și deschid portia spre comunicare.
 Căutai echilibrul – În goana după un loc de
muncă bun, care să ne asigure un trai decent, ne
încărcăm de stres și emoii negative. Uităm de timpul pe
care îl petrecem alături de cei dragi, uităm că și ei au
emoii și trăiri. După o zi grea de muncă, găsești tot mai
puin timp ca să asculi și ceea ce îl doare pe cel mic sau
ceea ce îl nemulumește pe partener. Fă o regulă din
zilele dedicate familiei și timpul petrecut frumos alături
de copii.
Armonia din familie nu vine la pachet cu
certificatul de căsătorie sau cu nașterea primului copil.
Trebuie cultivată ca orice altă relaie. Are nevoie de
răbdare, timp și sacrificii, pentru că legăturile dintre voi
nu sunt doar cele de sânge, ci și cele pe care le dezvolai
prin încredere și respect.
Psiholog Savu Diana Georgiana

ADMITERE 2016 - 2017
FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR
Pentru anul universitar 2016-2017, Universitatea Valahia din Târgovişte - Facultatea de Ingineria Mediului
şi Ştiinţa Alimentelor pune la dispoziţia absolvenţilor de liceu următoarea ofertă educaţională:
 Licenţă, Domeniul Ingineria Mediului – Programul de studii Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură
(Acreditat): 35 de locuri fără taxă;
 Licenţă, Domeniul Agricultură – Programul de studii Montanologie (Autorizat): 23 de locuri fără taxă.
Admiterea se desfăşoară numai pe bază de dosar. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la programele
de studii: https://www.valahia.ro/ro/admitere-ro/121-dosar-examen.
Informaţii suplimentare la telefon 0723.501.682 sau 0723.618.242.
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O lume minunată
Subsemnatul vă aduc la cunoștină intenia
irevocabilă de a demisiona oficial din funcia de adult pe
care o dein acum abuziv. După o analiză detaliată a
situaiei, m-am hotărât să mă retrag și să preiau
atribuiile unui copil de șase ani, cu toate drepturile
și îndatoririle pe care le-am avut cândva, dar la care am
renunat cu prea mare ușurină. Vreau să fiu mândru de
bicicleta mea roșie, fără să mă intereseze cât costă
asigurarea pe anul viitor. Vreau să cred sincer că
bomboanele TIC-TAC sunt mai bune decât banii, pentru
că le poi mânca. Vreau să joc cu gașca mea șotron până
seara târziu și, după ce am oboist, să stăm la umbra unui
copac cu ochii la norii pufoși care aleargă pe cer.
Vreau să mă întorc la vremurile când viată era
simplă, atunci când tot ce știam se rezuma la cele șapte
culori, cinci poezii, zece cifre și vocea agitată a vecinei,
când mingea de fotbal sărea în grădina cu legume. Vreau
să cred, ca odinioară, că totul pe lumea asta este fie
gratuit, fie se poate cumpăra cu preul unei îngheate la
pahar. Vreau să cred că nu există războaie și purificări
etnice, copii murind de foame, divoruri, droguri în şcoli,
justiie coruptă, ură, bârfă. Vreau să dau nestingherit cu
degetul pe toate mașinile prăfuite și să cred că moartea
este o simplă poveste, că doar împăraii bătrâni mor ca
să facă loc pe tron prinilor tineri, căsătorii cu prinese
frumoase, câștigate în urma unei bătălii.

Vreau să mă reîntorc la vremea când toi copiii
citeau cârti folositoare, când muzica era neotrăvită, când
televiziunea avea și emisiuni de familie, fără sex explicit
și violenă implicită la fiecare zece secunde. Ce bine era
când credeam, în naivitatea mea, că toată lumea din jur
este fericită deoarece eu eram fericit!
Imediat ce o să-mi reiau rolul de copil, îmi iau
angajamentul că nu o să-mi pese de ratele bancare,
facturile de telefon, curent, apă, gunoi, cablu, asigurări
pentru mașini și sănătate, iarbă netăiată și faptul că
mașina mea a început să vrea la mecanic. Gata cu
plecatul la serviciu, când ar trebui să dorm și să visez pe
Cenușăreasa, gata cu știrile despre teroriști, bombe și
căderi de avioane! Gata cu bârfa, gata cu hernia de disc,
părul grizonat şi medicamente scumpe!
Gata, stop, cedez! Demisionez din funcia de
adult! De azi vreau să cred în sinceritatea zâmbetelor,
nobleea vorbelor, o lume a cuvântului dat și respectat,
a dreptăii, a viselor împlinite, a păcii, a îngerilor buni și
a omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Fii voi mari și importani, ocupai mereu și îngrijorai
totdeauna! Eu vreau să rămân copil!
Vasile Roșu,
Pedagog Liceul Tehnologic Voinești

Ajutoare alimentare P.O.A.D. 2015
În conformitate cu programul operaional POAD
2015*, în data de 14 iunie 2016, au fost livrate către
Primăria comunei Voinești ajutoarele alimentare
destinate persoanelor defavorizate din localitate.
Beneficiază de aceste produse alimentare
următoarele categorii de persoane defavorizate:
- Beneficiarii de ajutor social care primesc câte o cutie cu
produse alimentare pentru fiecare membru al familiei;
- Beneficiarii de alocaie pentru susinere a familie care
primesc câte o cutie cu produse alimentare pentru
fiecare membru al familiei;
- Beneficiarii de indemnizaie de șomaj care primesc o
singură cutie cu produse alimentare;
- Persoanele cu handicap grav și accentuat care primesc
o singură cutie cu produse alimentare;
- Pensionarii cu pensii sub 400 lei care primesc o singură
cutie cu produse alimentare.

Până la această dată, 80% dintre beneficiari s-au
prezentat să ridice produsele alimentare și ne adresăm
în continuare celor care se încadrează în categoriile de
persoane defavorizate menionate anterior care nu si-au
ridicat până la acestă dată produsele alimentare și
îi rugăm să vină la Primăria comunei Voinești
(compartimentul de asistenă socială ) pentru a-și primi
drepturile.
Facem precizarea că, în data de 29 iulie 2016,
vom primi și a doua tranșă de alimente, drept pentru
care vă așteptăm, în cel mai scurt timp, pe cei
îndreptăii, pentru a vă ridica drepturile legale.
*Livrarea pachetelor cu alimente se face aferent anului
2015
Asisteni sociali,
Liescu Monica, Oprea Constantin
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Vara se numără
rezultatele!

DOR DE STRĂMOȘI
(ETERNITATE)
De vrei să guști din cea vecie
Plimbă-te printre morminte
Și caută de ia aminte
Că pășești printre acei ce-au fost
Dând vieii mereu un nou rost
Ca bine în viaă să-i fie.
Ei s-au jertfit cum au putut
Și cumpătat și-au trăit viaa
Ca tu să poi să ai prefaa
Unui trai bun și împlinit
În tot și-n toate fericit
Cum ei prea rar au cunoscut.
Au ars în felul lor, tăcui
Stând tot retrași și mai deoparte
Ca tu să poi învăa carte
Să fii mai domn în viaa ta
Cum n-au putut fi ei cândva
În anii vieii petrecui.
Și-n florile de pe morminte
Ei reînvie tot mereu
Să te aline când i-e greu
Cu-al lor parfum îmbietor
Să-i umple inima de dor
Atunci când îi revin în minte.
Și-n ziua când cu ei vei fi
Să fii la rându-i împăcat
Că și tu celor dragi ai dat
Cam tot ce a inut de tine
Ca-n viaă să le fie bine
Căci doar prin ei vei dăinui…

 Zaharia Sacagiu_Voinești

O vorbă românească spune că ”toamna se numără bobocii”, dar
pentru noi vara este perioada în care numărăm rezultatele. A fost un an
școlar intens, datorită schimbărilor care s-au produs la nivelul unităilor
școlare de pe teritoriul comunei noastre: crearea unei singure unităi
cu personalitate juridică, o nouă echipă managerială. Cu toate acestea,
rezultatele au fost mai mult decât satisfăcătoare, atât la nivel de
concursuri și olimpiade școlare (am prezentat o parte din aceste rezultate
în numerele anterioare ale Gazetei de Voinești și pe site-ul liceului), cât și
la nivel de examene naionale: Evaluare Naională și Bacalaureat.
Evaluarea Naională a reprezentat primul examen al generaiei
2012 – 2016 și s-a confirmat faptul că, atunci când familia și școala
colaborează, rezultatele sunt pe măsură. Este de remarcat faptul că s-au
obinut două note de 10 la Matematică de către elevii Onea Ioana Cătălina
și Popescu Flaviu Benoniu.
Iată rezultatele Evaluării Naionale din cele trei școli gimnaziale
arondate unităii noastre de învăământ:
Unitatea
școlară
Școala
Gimnazială
Voinești
Școala
Gimnazială
Gemenea
Brătulești
Școala
Gimnazială
Suduleni

Procent
de promovare
a examenului

Media
Lb. Română

Media
Matematică

Media
Evaluarea
Naională

100%

9,17

7,91

8,54

88,24%

7,23

6,18

6,70

77,78%

7,75

6,36

7,05

Bacalaureatul a reprezentat cel de al doilea examen al generaiei
2012 – 2016, rezultatele fiind satisfăcătoare, neridicându-se, însă, la
nivelul celor de la Evaluarea Naională. Din totalul de 22 de absolveni
înscriși, 16 au fost din seria curentă. S-au prezentat la examen 19
candidai, promovabilitatea fiind de 21,05% (trebuie menionat că
procentul de promovare al seriei curente a fost de 26,66%, în condiiile în
care unul dintre candidai nu s-a prezentat). Și aici trebuie evideniat
faptul că elevul Bucura Vasile Răzvan a reușit să obină nota 10 la
disciplinele Matematică și Geografie.
Mulumim elevilor, părinilor și cadrelor didactice care s-au
implicat în educarea și formarea tinerei generaii de absolveni ai LICEULUI
TEHNOLOGIC VOINEȘTI și le urăm putere de muncă și obinerea unor
rezultate mai bune în anul școlar 2016 – 2017.
Echipa Managerială a Liceului Tehnologic Voinești,
Director, prof. dr. Iurea Ionu
Director adjunct, prof. Comănescu Gabriela
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Măr - Fertilizare specială
Aducem din nou în discuie una dintre verigile
tehnologice de primă importană pentru toate culturile. Ea are
o importană deosebită mai ales pentru culturile horticole,
datorită rolului decisiv pe care îl are asupra calităii produciei,
componentă esenială care îi permite sau nu să intri pe piaă și
să ii valorifici produsele, în condiiile unei concurente acerbe.
Această verigă tehnologică căreia trebuie să îi acordăm
permanent importana cuvenită se definește într-un singur
cuvânt: Fertilizarea.
Discutăm cu atât mai mult cu cât, în această perioadă
din an, aproape nimeni nu se mai gândește să aplice
îngrășăminte la pomi de aici înainte, deși este momentul
potrivit pentru stabilizarea, consolidarea și păstrarea produciei
de fructe din acest an, prin aplicarea tuturor măsurilor tehnico
și tehnologice care se impun. În această perioadă, este
momentul potrivit pentru asigurarea pomilor cu microelemente
eseniale, necesare pentru obinerea unei calităi bune a
fructelor. Dintre microelemente, două au importană deosebită
și contribuie direct la obinerea unor fructe de calitate: Calciu si
Bor.
Amintim încă o data, cu această ocazie, de
manifestarea cu frecventă ridicată și intensitate sporită a
atacului de boli fiziologice, așa numitele fiziopatii, care produc
pagube mari fermierilor, direct, prin reducerea nivelului de
producie și indirect, dar cu efecte negative mult mai mai mari
și întinse pe o perioadă mare de timp, asupra calităii fructelor.
Vorbim în principal de cele două boli fiziologice, din păcate bine
cunoscute fermierilor, Bitter pit și prăbușirea pulpei fructelor,
care afectează grav calitatea fructelor la Golden și Mutsu (Bitter
pit) și Jonathan (Prăbușirea pulpei).
Bolile fiziologice sunt cauzate de efectul cumulat al
unor factori naturali nefavorabili, la care se adaugă greșeli
tehnologice, iar efectele lor negative se întind pe o perioadă
mare de timp, după recoltare și în timpul păstrării merelor în
spaiile de depozitare. Facem încă o dată precizarea - pentru cei
care nu știu - că bolile fiziologice nu sunt produse de ageni
patogeni, ele nu pot fi eliminate prin aplicarea de fungicide. Pe
fondul unor condiii climatice nefavorabile, principala cauză care
provoacă apariia bolilor fiziologice este aplicarea unui program
de fertilizare incorect, care nu este echilibrat, cu elemente
nutritive care nu sunt aplicate în momentele optime și care de
obicei creează dezechilibre de nutriie și favorizează apariia
unor carene severe și prelungite.
La toi acești factori se mai adaugă lipsa unor
microelemente eseniale, din care cele mai importante sunt
Calciu și Bor. Calciul asigură formarea și dezvoltarea unor perei
celulari tari și ajută la creșterea și dezvoltarea normală a
celulelor de la bun început. Asta înseamnă fructe tari, cu pulpa
fermă și crocantă, fructe mari, uniforme, cu aromă și culoare
caracteristică soiului. Borul ajută și favorizează buna desfășurare
a proceselor de înflorire, fecundare și fructificare. Are o
contribuie importantă la creșterea calităii fructelor. Aplicat
împreună cu Calciu, îi crește gradul de absorbie și asimilare și îi
sporește semnificativ eficacitatea, atât în timpul vegetaiei
pomilor cât și în timpul păstrării fructelor prin sporirea
rezistenei lor în condiii de păstrare.

Pentru realizarea unui efect maxim al utilizării celor
două microelemente în prevenirea și limitarea efectelor
negative cauzate de boli fiziologice (se pot administra separat
sau împreună), ele trebuie să fie aplicare într-o schemă de
fertilizare, în anumite faze de vegetaie a pomilor, care
constituie momente optime de aplicare a fertilizanilor. Este
bine ca cele două elemente fertilizante să fie prezente în nutriia
pomilor din faze timpurii de vegetaie.
Prezentăm o schemă completă de fertilizare cu Calciu
și Bor.
- Tratament 1, 15-20 mai, după formarea fructelor
- Tratament 2, 15-20 iunie, când fructele sunt bine formate
(fructe cât aluna)
- Tratament 3 , 15-20 iulie, fructe în plină perioadă de creștere
intensă
- Tratament 4, 20-25 august. Obligatoriu cu o lună (30 de zile)
înainte de recoltare.
Datele calendaristice prezentate au caracter orientativ,
administrarea fertilizanilor se va face la momentul potrivit, în
funcie de stadiul de dezvoltare vegetativă a pomilor. Din
păcate, puini cultivatori aplică o schemă completă de fertilizare
cu Calciu și Bor, deși au unele informaii despre influena lor
pozitivă asupra calităii fructelor.
Condiiile climatice deosebite din acest an, cu ploi dese
și însemnate cantitativ, au făcut ca pomii să aibă apa asigurată
(chiar în exces) iar creșterea şi dezvoltarea fructelor s-a făcut în
condiii bune. Acesta a fost un lucru bun, dar, pe măsură ce
vremea s-a schimbat și temperaturile au crescut, creșterea
fructelor a fost puin forată, ea a fost intensă, rapidă și s-a
petrecut într-o perioadă mai scurtă de timp. În aceste condiii,
ar fi fost foarte bine dacă fructele aveau de la bun început celule
bine dezvoltate, cu perei celulari tari, care pe de o parte să
susină o creștere rapidă într-o perioadă mai scurtă de timp, iar
pe de altă parte să permită obinerea unei pulpe a fructelor
crocantă și fermă de la început.
În acest moment - la mijloc de iulie - pentru cine a
aplicat o schemă completă de fertilizare este momentul aplicării
tratamentului 3 și urmează tratamentul 4 în august, conform
schemei prezentate mai sus. Pentru cei care nu au aplicat Calciu
și Bor până acum, este foarte util să aplice acum, la sfârșit de
iulie un tratament, care trebuie urmat de alt tratament, la sfârșit
de august, care este și ultimul tratament pe anul în curs.
IMPORTANT! Ultimul tratament, cel de la sfârșit de august,
trebuie făcut cu o lună de zile înainte de recoltare.
Un lucru bun, spre deosebire de anul trecut, în
principalele bazine pomicole din ară, anul acesta este rod bogat
în livezile cu măr. Este normal și firesc să facem ce trebuie
pentru a avea fructe frumoase și bune, de care să se bucure atât
cei care le produc, cât și cei care de abia așteaptă să le aibă pe
masă.

 Ioniă Gabriel
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SFÂNTUL ILIE - TRADIŢII ŞI OBICEIURI
OBICEIURI
În ajunul zilei când este sărbătorit Sfântul Ilie,
fetele se duceau noaptea pe ogoarele semănate cu
cânepă, se dezbrăcau şi, goale, se tăvăleau prin cultură,
apoi se îmbrăcau şi se întorceau acasă. Iar dacă în
noaptea dinspre Sfântul Ilie ele visau cânepă verde,
acesta era semn că se vor mărita cu flăcăi tineri şi
frumoşi. Dacă în vis vedeau cânepă uscată, se zicea că se
vor mărita cu oameni bătrâni.
Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, sărbătorit în 20
iulie, a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care
locuia în cetatea Tesve din Galaad (Israel). De la această
cetate provine numele de Tesviteanul al proorocului. Ilie
se bucură de o cinstire deosebită din partea Bisericii, ziua
prăznuirii sale fiind marcată în calendar cu roşu,
însemnare ce nu apare în acest fel la niciun alt prooroc.
Vechiul Testament istoriseşte despre faptele lui
Ilie în cărţile numite Regi, de unde aflăm că Sfântul Ilie
ajunge la curtea regelui Ahab şi îi vesteşte acestuia că
Dumnezeu va pedepsi poporul cu secetă, dacă nu va lepăda credinţa în zeul Baal. Şi pentru că regele, împreună
cu poporul lui Israel, au nesocotit cele vestite de Ilie, nu
a mai plouat timp de trei ani şi jumătate.
Sfântul Ilie a fost nevoit să se ascundă de mânia
regelui Ahab la pârâul Cherit, în Hozeva. Potrivit tradiţiei
locului, aici se află peştera în care Sfântul Ilie Tesviteanul
a stat trei ani şi şase luni, înainte de a urca pe Muntele
Sinai. În peştera Sfântului Ilie se păstrează icoana
acestuia, în care sfântul este înfăţişat ca fiind hrănit de
corbi. Corbii îi aduceau pâine şi carne, iar apă bea din
pârâu. Hrana era adusă de la Templul din Ierusalim, locul
unde se aduceau jertfe de pâine şi de carne. Pâinea unită
cu carnea preînchipuia, astfel, Euharistia, trupul
Domnului.

Femeile duceau în această zi busuioc la biserică,
pentru a fi sfinţit după care, întoarse acasă, îl puneau pe
foc, iar cenuşa rezultată o foloseau în scopuri
terapeutice, atunci când copiii lor făceau bube în gură.
Tot tradiţia spune că nu era voie să se consume mere
până la 20 iulie şi nici nu era voie ca aceste fructe să se
bată unul de altul, pentru a nu cădea grindina, obiceiul
acesta fiind păstrat şi astăzi.
Tot în 20 iulie, merele, considerate fructele
Sfântului Ilie, sunt duse la biserică pentru a fi sfinţite,
crezându-se că numai în acest mod ele vor deveni mere
de aur pe lumea cealaltă.
Se credea şi se mai crede şi astăzi că, dacă tună
de Sfântul Ilie, toate alunele vor seca, iar fructele din
livezi vor avea viermi. Oamenii mai spun că, după ziua
Sfântului Ilie, vor începe ploile mari de vară.
Sărbătoarea proorocului Ilie Tesviteanul este
şi ziua Aviaţiei Române, acest sfânt fiind considerat,
începând din 1913, ocrotitorul şi patronul aviatorilor.
Pr. SAVU IOAN - Parohia Manga

RUGĂCIUNE PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI
Către Dumnezeu și Maica Sa,
Mă rog pentru mama mea,
Să mi-o inei sănătoasă
Vesela și bucuroasă!

Pot și eu să fac mai mult
Să fiu bun și s-o ascult
Și de acuma înainte
Să încerc să fiu cuminte.

Doamne, ca să-i fie bine,
Veșnic, eu Te rog pe Tine,
Poartă grija mamei mele,
Ferește-o de clipe grele.

Pentru sfatuI părintesc,
De ce spun eu să ii seamă,
ie Doamne- i mulumesc,
Că am cea mai bună mamă!

 PROF. ÎNV. PREȘCOLAR OPRESCU ELENA ANGELICA - GRĂDINIA IZVOARELE
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CS Koryo Dragomirești,

STARE CIVILĂ

un nou succes internaional!

22.06.2016 - 15.07.2016

 Şase medalii la Campionatul European de Karate Shito Ryu
 Doi voineșteni au făcut parte din lotul României
Cea de-a patra ediie a Campionatului European de Karate Shito Ryu,
desfășurat în perioada 18 – 19 iunie 2016, în orașul Nove Zamky din
Slovacia, a însemnat o nouă reușită pentru lotul reprezentativ al CS Koryo
Dragomirești, format din 16 sportivi de top, printre care s-au numărat și
doi sportivi voineșteni: Oprescu Bogdan și Isabella Costanzo. Aceștia au
obinut calificarea și dreptul de a reprezenta România la această
prestigioasă competiie, în urma rezultatelor excelente bifate la
Campionatul Naional și Cupa României, desfășurate în prima jumătate a
anului 2016.

NĂSCUŢI
1. Șerban IuliaIoana
2. Stoica AdrianaIoana
3. Popescu RobertGabriel
4. Simion Greta-Maria
5. Simion David-Ionuţ

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

La startul Campionatului European s-au aliniat 654 de sportivi din 11 ări
din Europa. Sportivii de la CS Koryo au reușit obinerea a şase medalii,
dintre care o medalie de argint și titlul de vicecampion european pentru
Dobre Eduard, două medalii de bronz pentru echipele feminine de kata
formate din sportivele Dina Andrada, Turcu Diana și Isabella Costanzo
(echipa 1), Tampa Ariella, Ilinca Simion și Michelle Baneasu (echipa 2),
precum și pentru sportivii Mocanu Vlăduţ (kumite Individual), Tudor Ioan
(kumite individual ) și Ariella Tampa (kumite individual). Din lot au mai
făcut parte, cu merite deosebite, Vulpoiu Eduard, Oprescu Bogdan,
Nedelcu Andrei, Marinoiu Alexandra, Ibris Iulian, Marinoiu Andrei
și Simion Ionu.

CĂSĂTORII

“Este un succes care încununează foarte multă muncă. Anul trecut,
am obinut cinci medalii, iar în acest an şase, eficiena fiind astfel
dovedită. Copii s-au comportat exemplar și merită toată admiraia
noastră. De asemenea, tot respectul pentru părinii acestor minunai
copii pentru contribuia financiară și, nu în ultimul rând, pentru
sponsorul oficial al clubului - SC Digitech Prod Com SRL Târgoviște, domnul Adrian Vulpoiu.

DECESE

Totodată, un rol important în obinerea acestor rezultate l-a avut
administratia publică voineșteană, domnul primar Gabriel Sandu
şi domnul viceprimar Claudiu Popa, pentru condiiile foarte bune
de antrenament pe care le oferă sportivilor de la Clubul Koryo.
De menionat că, în acest an, vom organiza cu ajutorul Primăriei
Voinești prima competiie de karate intitulată sugestiv «Cupa Mărului
Voinești».
Urmează acum un program mai relaxant, de vacană, după care un
stagiu de pregătire la sfârșitul lunii iulie și demararea pregătirilor
pentru participarea la competiiile viitoare, un rol aparte având o Cupă
Internaională la Londra, în Marea Britanie, și Campionatul Naional de
Karate Tradiional din luna noiembrie, la București”, spune președintele
și antrenorul clubului, sensei Viorel Marinoiu – 4 Dan Karate Shito Ryu.

1. Miriţă NicolaeDaniel şi Mihai Ileana-Monica
2. Săndulescu Ion şi Duţă Manuela
3. Barbu Bogdan-Cristian şi Popa
Victoriţa-Pamela

Le urăm „Casă de piatră“!

1. Erculescu Vasile
2. Azoiţei Maria

Dumnezeu
să-i odihnească!



Voineşti, str. Principală, nr. 145
e-mail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com

adresa web:
www.primarievoinesti.ro
Telefon & Fax:
0723.142.661 – Primar
0723.142.662 – Viceprimar
0245.679.324
Relaţii cu publicul
0245.679.450 – Fax
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Administraia locală a comunei Voineşti,
pregătită pentru noul mandat!
În numărul trecut al “Gazetei de Voineşti”, vă prezentam rezultatele alegerilor locale din data de
5 iunie 2016, pocentele obinute de fiecare formaiune politică și numărul de voturi primite. În data de 29 iunie
a avut loc, în cadru festiv, depunerea jurământului de către primar și consilierii locali, precum și alegerea
viceprimarului comunei Voinești. După îndeplinirea tuturor procedurilor legale, administraia locală
a comunei Voinești, pentru mandatul 2016-2020, are următoarea componenă:
 Sandu Gabriel Dănu - primar (al treilea mandat)
 Popa Constantin Claudiu - viceprimar
 Arsene Carmen - consilier local PSD (GemeneaBrătulești)
 Mușat Cosmin Nicodim - consilier local PSD (Oncești)
 Lămbuă Niculae - consilier local PSD (MangaMânjina)
 Toma Cornel - consilier local PSD (Izvoarele-Suduleni)
 Antofie Viorel - consilier local PSD (Voinești)
 Bucura Neculae - consilier local PSD (Voinești)
 Cuoi Gheorghe Gabriel - consilier local PSD
(Gemenea-Brătulești)
 Stroe Aurel - consilier local PSD (Oncești)
 Bolbose Petre Lorin - consilier local PSD (Voinești)
 Troneci Dumitru - consilier local PSD (Oncești)
 Niculae Mihail Cristinel - consilier local PSD (MangaMînjina)
 Călinescu David - consilier local PNL (Voinești)
 Oncescu Marius Aristotel - consilier local PNL
(Oncești)
 Fântâneanu Manuel - consilier local PNL (GemeneaBrătulești)

După cum constatai, avem un Consiliu Local
omogen, cu oameni tineri, cu oameni experimentai în
administraie, cu buni profesioniști în domeniile în
care activează, dar, cel mai important, sunt oameni
reprezentativi pentru comunitatea locală.
Suntem convinși că, și în acest mandat, vom
continua dezvoltarea și modernizarea comunei noastre
prin proiecte solide care să vizeze toate satele. Suntem
pregătii pentru noi provocări, pentru ritmul de muncă
deja devenit normalitate, hotărâi să ne inem în
continuare de promisiuni.
Ne dorim și pe viitor o bună colaborare cu toate
instituiile de pe teritoriul comunei și, totodată, cu
dumneavoastră, cetăenii comunei. Vă mulumim
tuturor și vă asigurăm în continuare de tot sprijinul și
disponibilitarea noastră, conștieni fiind de faptul că
numai împreună putem reuși!
Cu deosebită consideraie,
Viceprimar Claudiu Popa

ADMITERE 2016-2017 - FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Pentru anul universitar 2016-2017, Universitatea Valahia din Târgovişte - Facultatea de Ştiinţe
Economice pune la dispoziţia absolvenţilor de liceu următoarea ofertă educaţională:
- Contabilitate şi informatică de gestiune, locuri fără taxă - 28, locuri cu taxă - 46
- Management, locuri fără taxă - 28, locuri cu taxă - 70
- Finanţe şi bănci, locuri fără taxă - 28, locuri cu taxă - 45
- Marketing, locuri fără taxă - 28, locuri cu taxă - 70
- Economia comerţului, turismului şi serviciilor, locuri fără taxă - 28, locuri cu taxă - 71
Admiterea la studii universitare de licenţă se face pe bază de examen de admitere. Media
generală de admitere este constituită din media examenului de bacalaureat - pondere 100%.
DETALII LA TELEFON 0245.213.920 SAU 0769.076.870 ŞI PE SITE-UL http://www.ecouvt.ro.
Universitatea Valahia din Târgovişte dispune de şase cămine studenţeşti, trei dintre ele situate în
Campusul Universitar (confort de 3 stele), asigurând un număr total de 1.423 de locuri de cazare.
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