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- PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL Raport de activitate pentru luna noiembrie 2016
Dragii mei,
Ultima lună a toamnei anului 2016 s-a scurs cu o vreme
mohorâtă şi frig, împiedicându-ne pe noi, pomicultorii,
să ne strângem recolta în cele mai bune condiţii. La
Primărie, împreună cu echipa de consilieri locali, ne-am
străduit să finalizăm proiectele în derulare şi să ne
facem o strategie pentru dezvoltarea în continuare a
localităţii în anul ce bate la uşă.
Ce am făcut?
- În regim propriu, am realizat extinderea sistemului de
alimentare cu apă potabilă pe strada Pietriş şi Principală
(intrare “Lovişteanu”) din satul Suduleni şi pe strada
Morii (intrare “Luminiţa”) din satul Voineşti. Lungimea
totală a celor trei extinderi este de 320 m, săpăturile şi
aducerea terenului la stadiul iniţial fiind executate de
către angajaţii Primăriei, iar valoarea tubului PE DNØ 50,
10 bar þi a pieselor aferente fiind 3.200 lei. Vom realiza
în continuare extinderi pe absolut toate străduţele
comunei noastre, fiindcă dorim ca toţi locuitorii să
beneficieze de apă potabilă.
- Dacă în numărul anterior al “Gazetei de Voineşti” vă
spuneam că parcul de joacă a fost vandalizat în totalitate,
în această lună, am reuşit reabilitarea şi modernizarea
acestuia, construind şi un pod de acces din strada
Târgului. Valoarea totală a investiţiei a fost de 6.000 lei.
De asemenea, am reuşit decolmatarea canalului ce trece
pe lângă parc, pentru o bună drenare a apei în zonă;

- În satul Onceşti, pe strada Bisericii, conform proiectului
de hotărâre propus de consilierii locali şi aprobat
în şedinţă, am montat 10 indicatoare rutiere cu
semnificaţia STOP, la toate intersecţiile acestei străzi,
circulaţia desfăşurându-se acum în cele mai bune şi
moderne condiţii. Costul indicatoarelor a fost de 1.370
lei, iar montajul acestora s-a efectuat de către salariaţii
Primăriei şi beneficiarii de ajutor social.
- În sfârşit, după lungi negocieri, am realizat extinderea
sistemului de alimentare cu gaze naturale, în centrul civic
al satului Voineşti, pentru blocurile 1 şi 2 şi subunitatea
de pompieri, pe o lungime de 98 m. Putem spune acum
că şi locuitorii din cele două blocuri beneficiază de gaze
naturale, urmând să se branşeze la acest sistem. Am
speranţa că, într-un viitor apropiat, vom scăpa de toate
coşurile de fum prinse pe bloc, care dau un aspect mai
puţin civilizat zonei. Valoarea investiţiei a fost de 35.000
lei. În funcţie de buget, vom continua extinderea reţelei
de gaze naturale şi pe celelalte străzi din satul Voineşti.
- Continuăm lucrările de împrejmuire (gard) la şcolile din
satul Suduleni. Vom munci atât cât vremea ne va
permite.
- În şedinţa Consiliului Local, am adoptat proiectul de
hotărâre privind aprobarea PUZ pentru construirea unui
supermarket PROFI, în satul Voineşti. Magazinul se va
deschide în luna decembrie.
- Tot în şedinţa Consiliului Local, vom supune spre
aprobare o rectificare de buget prin care vom achita
indemnizaţiile persoanelor cu handicap, precum şi
achiziţionarea unui nou tractor cu lamă pentru
deszăpezire, necesar comunei noastre şi în perioada de
vară, nu doar în sezonul rece.
Având în vedere că se apropie 1 decembrie - Ziua
Naţională a României, vă urez “La mulţi ani”! Fiţi
mândri că sunteţi români! Vă doresc, de asemenea,
multă sănătate şi, nu uitaţi, GAMBĂ RĂMÂNE
PRIETENUL ŞI APROPIATUL DUMNEAVOASTRĂ !
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră - Dănu Gabriel Sandu
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Începe postul, încep și ispitele!
După mărturia Sfintei Scripturi și după învăăturile
Sfinilor Părini, ispitele cu care ne luptăm în fiecare zi
sunt de multe feluri. Multe sunt și pricinile pe care Prea
Bunul și Prea Îneleptul Dumnezeu îngăduie ca să fim
ispitii în lumea aceasta, spre folosul mântuirii noastre
cele viitoare. Ispitele nu vin de la Dumnezeu, deoarece
după cuvintele Sfintei Scripturi, Dumnezeu nu ispitește
pe nimeni, ci vin de la diavolul, de la lume și de la firea
noastră cea stricată.
Deși Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, totuși El
îngăduie, spre folosul mântuirii noastre, să fim ispitii
pentru a încerca credina noastră, pentru ca să încerce
dragostea noastră faă de El, pentru încercarea
supunerii noastre faă de El, pentru a încerca lepădarea
noastră faă de sine și de bunurile materiale și pentru ca
să fim cu mare veghere asupra noastră, căci după cum
vedem, suntem lesne inclinai să vedem și să judecăm
slăbiciunile altora și să le neglijăm sau să fim îngăduitori
cu ale noastre. În acest sens, să ne aducem aminte de
cuvintele Mântuitorului care ne îndeamnă să vedem
întotdeauna bârna din ochiul nostru și să ne reamintim
rugăciunea Sf. Efrem Sirul: «Așa Doamne, Împărae,
dăruiește-mi ca să-mi văd păcatele mele și să nu
osândesc pe fratele meu».
Dumnezeu, când L-a creat pe om, i-a dăruit și voina
liberă, i-a lăsat posibilitatea de a distinge și, în același
timp, să aleagă binele de rău, sădind în firea noastră
conștiina păcatului și a virtuii, de asta a îngăduit să
existe diavol și ne-a ameninat cu iadul pentru ca să nu
facem cunoștină, ci să dobândim împărăia cerurilor.
Dumnezeu l-a lăsat pe diavol, pentru ca noi, în
așteptarea atacului lui, să fim mereu pregătii. L-a lăsat
să ne trezească din trândăvia noastră, iar iadul l-a
pregătit, ca frica de pedeapsă și grozăvia chinurilor să ne
îndrepte spre Împărăia Cerurilor. Dumnezeu îi dă voie
sau pentru a ne certa sau pentru a ne pedepsi sau
pentru a ne face mai încercai – ca de exemplu pe Iov.
Multe sunt uneltirile lui, multe căile lui prin care încearcă
să pună piedică celor mai lipsii de credină! De aceea,
trebuie să cunoaștem bine tehnicile lui, să scăpam de
capcanele lui, să nu-i lăsăm nici o portiă de intrare. Să
ne păzim bine limba - «Pune strajă, Doamne, gurii
mele», să ne curăim mintea și să punem rânduială
gândurilor noastre. Să nu-l lăsăm să se apropie în nici
cele mai mărunte lucruri. Să priveghem continuu și să-i
închidem porile, dacă el află cea mai mică intrare, el o
va face și mai mare și prin ea va pătrunde toate forele
răului.
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Să ne reamintim cu toii rugăciunea Sf. Efrem Sirul si să o
practicăm: «Doamne și Stăpânul vieii mele, duhul
trândăviei al grijii de multe al stăpânirii și al grăirii în
desert, nu mi-l da mie, iară duhul curăiei, al gândului
smerit al dragostei și al răbdării, dămi-l mie. Așa
Doamne, dăruiește-mi mie ca să-mi văd greșelile mele și
să nu osândesc pe fratele meu».
Dacă suntem cu adevărat credincioși, trebuie să
înlăturăm din viaa noastră încercările satanei și să ne
întărim duhovnicește prin Spovedanie şi Sfânta
Împărtășanie ferindu-ne de cursele vrășmașului. Să fim
în stare de priveghere permanentă ca să ne dăm seama
de ce este bun și de ce este rău în calea noastră, chiar
dacă suntem stăpânii și urmării de ispite, să le
înlăturăm (PS I-1. «Fericit bărbatul care înfrânge ispita».
Ca să le înfrângem, trebuie să cunoaștem adevărul, să ne
ferim de minciună; prin muncă cinstită să ne facem
datoria pentru a opri uneltirile diavolului, rugând
permanent pe Mântuitorul «să ne izbăvească de cel
viclean» (LUCA XI-4), iar la judecata particulară să ne
învrednicim de fericirea veșnică în Împărăia Tatălui și a
Fiului și a Sfântului Duh…
Preot Joiţaru Mihail
Parohia Voineşti
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VOLUNTARIATUL – O ACIUNE PENTRU SUFLET!
Peste tot în lume, milioane de oameni se implică în
fiecare an în aciuni și programe de voluntariat.
Comunitatea noastră nu e mai prejos. În ultima vreme,
muli dintre voineștenii noștri iniiază aciuni de realizare
benevolă și gratuită a unor activităi cu scopul de a ajuta
ali oameni. Spiritul civic şi încrederea că orice om poate
face o diferenţă în comunitatea lui, mai ales dacă
lucrează împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi
aspecte, se învaţă prin implicarea în activităţi de
voluntariat.

ai străzii recuperai și în curs de reintegrare; tineri
alungai din orfelinate dupa împlinirea vârstei de 18 ani,
resocializai și implicai în activităi lucrative; gravide sau
mame alungate de familiile lor și ocrotite până la
rezolvarea situaiei personale. Asociaia ajută și copiii din
sat și din împrejurimi ale căror familii au greutăi
financiare, prin punerea la dispoziie a unei mese calde
în fiecare zi, prin organizarea de tabere gratuite, toate
acestea cu ajutorul gospodarilor din sat sau al altor
parohii din împrejurimi.

Voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o
formă de învăţare prin acţiune practică, care poate
genera dobândirea de abilităţi și competene, cum ar fi
solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi
responsabilitatea socială. De aceea e foarte important să
îi implicăm cât mai des pe copiii noștri în astfel de
activităi.

Profesorii, elevii și părinii din comuna Voinești au
răspuns pozitiv iniiativei doamnei Belbe. Au stabilit
împreună să doneze pentru cele peste 400 de suflete
din Valea Plopului și Valea Screzii haine și produse
alimentare. În zilele de 28 si 29 noiembrie se vor strânge
toate produsele la Biblioteca Vasile Florescu din Voinești
și pe 30 noiembrie vor fi transportate către cei care au
atâta nevoie de ele.

Strategia Naională Aciunea Comunitară (SNAC)
implementată și în unităile școlare din comuna Voinești
are ca obiective: aducerea la cunoştinţa elevilor a
modului de organizare a unui Proiect de Acţiune
Comunitară, în scopul sprijinirii copiilor cu nevoi
speciale; încurajarea elevilor de a se dedica activităţilor
desfăşurate cu copii cu nevoi speciale, nu doar în cadrul
proiectelor, dar şi după terminarea acestora în scopul
susţinerii acestui proces de integrare socială şi
dezvoltare educaţională; organizarea de activităţi
incitante, antrenante şi pline de înţelesuri pentru copii.
In cadrul SNAC, este al treilea an de când școlile noastre
se implică în aciuni de voluntariat, precum: Săptămâna
fructelor și legumelor donate, Bradul ecologic, Zâmbet
de copil, Sportul și sănătatea, Dăruind, primești!
Mă voi opri însă asupra aciunii denumite de iniiatoarea
ei, doamna bibliotecară Florina Belbe, “Dăruind,
primești!”, despre care am mai scris și în 2015. Anul
acesta aciunea “Dăruind, primești!” se îndreaptă către o
comunitate care a luat fiină în anul 1994 prin bunătatea
unui preot din Valea Plopului și Valea Screzii, două sate
de lângă Vălenii de Munte, judeul Prahova.
Acest preot, Nicolae Tănase, a înfiinat o asociaie care
are ca scop susinerea unor copii aflai la marginea
societăii și refuzai de aceasta. Asistaii fac parte din
următoarele categorii: copii orfani, copii din familii cu
mari probleme sociale aduși de mame pentru o perioadă
temporară; copii abandonai în spitale cu deficiene în
curs de recuperare prin plasarea în mediu familial; copii

Este o ocazie pentru fiecare dintre noi de a ne dovedi
generozitatea: hăinue, produse alimentare, mere din
belșug, pentru că Dumnezeu a fost bun cu voineștenii.
Oricine dorește este așteptat să dăruiască din ceea ce
are, iar plata se va face în umanitate și în zâmbetele
copiilor care au nevoie de ajutorul nostru.
De asemenea, în ziua de 23 decembrie, se va organiza
în sala de festivităi a Primăriei Voinești, un spectacol
artistic al elevilor și va fi prezentat un film cu impactul
aciunii “Dăruind, primești!”, realizat în timpul campaniei
din 28-30 noiembrie. Prin aportul lor, copiii vor
conștientiza importana voluntariatului, valenele lui
educative, importana implicării în astfel de aciuni. Cred
că e un mod de a ne pregăti copiii pentru viaă, de a-i
învăa, dacă nu să-și iubească, cel puin să-și accepte și
să își respecte aproapele.
Stând de vorbă cu elevii, părinii și colegii despre cum ne
putem mobiliza pentru a pune pe picioare această
aciune, am înţeles că sunt înconjurată de oameni
deosebii, că există resurse şi disponibilitatea de a
contribui, că este nevoie de curaj şi de un spirit
organizatoric care să pună totul în mişcare şi că nu
trebuie să aşteptăm totul de la alţii, ci trebuie să ne
asumăm responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a trece
la acţiune.
Prof. Comănescu Gabriela
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Pentru că suntem în plin sezon de
vânătoare la ciolan și fotolii cât mai
înalte, iar rezultatul va fi la fel
de previzibil ca de fiecare dată, mă
apucă plânsul înainte de a fi minit
încă odată. Oare, a câta oară?

BOCET
Eu vin acum cu vorbe nevorbite
Să vă vorbesc de-a mele ne-nelegeri
Nu vreau prin vorbele-mi acum rostite
Să credei că pretind să in prelegeri.
Dar, sunt uimit să văd cum zgârierea
Uzatului, încă neșters disc de vinil
Intoarce obsesiv la ariviști puterea
Ca într-un antic, etern, vodevil.
Și mă minun ca la minune mare
Cum păcăliii, tot mai păcălii
Mai cred că într-o zi va fi iar soare
În bezna-n care ei sunt azvârlii.
Că s-a furat tunelul spre lumină
Opaiul, nemaivând ulei, s-a stins
Și-oricât, și-oricui am căuta pricină
Purtăm povara unui neam învins.
Și n-ar durea, înfrângerea prea tare
De n-am fi-nfrâni de niște-nfrâni în
minte
Ce-n creier au atâta-nfrigurare
De-a jefui și morii din morminte.
Te jeluiesc, neam altădată falnic
Că ai murit nainte de murire
Și vieii-i vezi doar rostul cel mai jalnic
Să dai obol, celor ce-i vor pieire.
Zaharia Sacagiu_Voinești
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PRIMĂRIA VOINEŞTI ORGANIZEAZĂ

*REVELION 2017*
Sunteţi aşteptaţi la Centrul Cultural Voineşti
să petreceţi momente deosebite,
la trecerea dintre ani, într-un cadru festiv, alături de
rude, prieteni sau colegi.
Un meniu deosebit vă va fi pregătit şi servit
de o echipă de bucătari şi ospătari profesionişti,
iar atmosfera va fi întreţinută de orchestra condusă
de Nae Călugărescu.
Nu vor lipsi focul de artificii de la cumpăna dintre ani
şi multe alte surprize!
Preţul este 300 lei de familie (două persoane)
sau 150 lei pentru persoanele singure. Pentru copiii
sub 14 ani, preţul este 100 lei de persoană.
Înscrierile se fac la Belbe Alexandru, telefon
0733.913.694, până la data de 15 decembrie 2015.
Din dorinţa de a se crea o atmosferă familiară,
numărul de locuri este limitat la 300 de persoane.
Cei interesaţi sunt rugaţi să se înscrie până la data
stabilită, solicitările ulterioare nemaiputând fi onorate.
Recomandăm ca înscrierile să se facă pentru mese
complete (10 sau 12 persoane pentru fiecare masă).
Rezervările făcute nu mai pot fi contramandate
după data limită de înscriere!
Vă aşteptăm pentru a păşi împreună în anul 2017 cu
încredere şi speranţa că va fi mai bun pentru noi toţi!

S.C. AUTOMOTIVE COMPLETE SYSTEMS SRL CÂMPULUNG
ANGAJEAZĂ MONTATORI CABLAJE AUTO
Se oferă: Salariu de bază atractiv; Tichete de masă;Transport gratuit; Formare profesională
şi perfecţionare la locul de muncă; Prime de sărbători; Bonusuri pentru realizări;
Bonus de stabilitate.
Cererile de angajare se depun la sediul societăii din strada Măgurii, nr. 20 A, Câmpulung
Muscel (lângă Fabrica de Matrie). Relaii la tel. 0248.510.023.
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CEC Bank - Campanie promoională la creditele
de nevoi personale și la cele de refinanare a
creditelor de consum în lei
CEC Bank derulează, până la data de 31 martie 2017, o
campanie promoională la creditele de nevoi personale
și la cele de refinanare a creditelor de consum. Astfel,
clienii băncii vor beneficia de o rată a dobânzii
avantajoasă, variabilă pe întreaga perioadă de creditare,
respectiv:
• ROBOR 3M + marja fixa de 6,50 p.p. - în cazul în care
creditul se achiziionează la pachet cu un credit prin
card;
• ROBOR 3M + marja fixa de 7,00 p.p - fără achiziionarea unui credit prin card.
Durata de creditare este de maximum 5 ani, iar în plus
clienii vor beneficia de următoarele avantaje:
• Valoare extinsă de creditare de până la 90.000 lei;
• Perioada de graţie de până la 12 luni;
• Fără comision de analiză dosar;
• Se pot refinana credite în lei sau în alte valute;
• Pentru determinarea venitului net se pot lua în calcul
toate veniturile certe, cu caracter de permanenă pe
toată perioada de creditare ale familiei;
• Posibilitatea utilizării serviciilor Internet Banking și
Mobile Banking pentru vizualizarea situaiei creditului
(soldul creditul, data scadenei, valoarea ratei scadente)
și pentru operaiuni curente (plăi, depozite etc).
“Continuând politica de stimulare a creditării în moneda
naională, CEC Bank dorește să ofere clienilor săi soluii
cât mai avantajoase pentru nevoile lor de finanare. Prin
lansarea acestei campanii promoionale la creditele de
nevoi personale și la cele de refinanare a creditelor de
consum, portofoliul CEC Bank include un produs
accesibil și atractiv din punctul de vedere al costurilor și
al valorii maxime ce poate fi contractată”, a declarat
domnul Radu Graian Ghetea, președinte CEC Bank.
Pentru identificarea soluiei optime de finanare, CEC
Bank stă la dispoziia clienilor prin intermediul celor
peste 1.000 de unităi, oferind gratuit consiliere
specializată. Mai multe detalii despre produsele și serviciile din oferta CEC Bank pot fi obinute în orice unitate
teritorială, apelând gratuit numărul de telefon
0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.
Exemple de calcul
• DAE 7,95%, calculată în ipoteza unui credit în valoare
de 90.000 lei cu rambursare în 60 de luni, cu o dobândă

de 7,20%, variabilă pe întreaga durată de creditare,
calculată în funcie de ROBOR 3M + marja fixă de 6,50
p.p. în cazul în care creditul se achiziionează la pachet
cu credit prin card, comision lunar de administrare în
suma fixa de 20 lei și comision de analiză dosar de 0 lei.
Rata lunară va fi de 1.810,97 lei, iar valoarea totală
plătibilă de 108.657,78 lei.
• DAE 8,49%, calculată în ipoteza unui credit în valoare
de 90.000 lei cu rambursare în 60 de luni, cu o dobândă
de 7,70%, variabilă pe întreaga durată de creditare,
calculată în funcie de ROBOR 3M + marja fixă de 7,00
p.p. (fără achiziionarea unui credit prin card), comision
lunar de administrare în suma fixa de 20 lei și comision
de analiză dosar de 0 lei. Rata lunară va fi de 1.832,37 lei,
iar valoarea totală plătibilă de 109.941,57 lei.
Direcia Marketing și Comunicare CEC Bank

NOSTALGIE DE TOAMNĂ
De ce plâng copacii, cu lacrimi de frunze
În fiece toamnă, ca în disperare
Ca și cum Natura, ar vrea să se-amuze
Golași expunându-i, la a iernii ninsoare?
De ce ninge iarna, cu fulgi ca-n poveste
Ca și cum Natura, sătulă cromatic
Vrea să-i demonstreze, cât de frumos este
Să te-mbei de albul, pur și fantomatic?
De ce primăvara, explodează-n toate
În culori și viaă, ca-ntr-un etern vis
Ca și cum Natura, vrea să îi arate
Că viaa-i mai mult, decât paradis?
De ce vine vara, cu raze de soare
Care te mângâie, cum n-ai pomenit
Ca și cum Natura, în marea-i îndurare
Vrea să afli cum e, să fii fericit?
De ce te iubesc oare, în orice anotimp
Și-oricât te-aș iubi, nu-mi pare de-ajuns
Că-aș vrea să rămânem, suspendai în timp?
Cred că doar Natura, poate da răspuns…
Zaharia Sacagiu_Voinești
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CUPA MĂRULUI VOINEŞTI - KARATE SHITO RYU
Prima ediţie - 2016
Se împlinesc 4 ani (noiembrie 2012) de când
Clubul Sportiv Koryo Dragomireşti are o secţie în
comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa. Încă de la început,
am fost foarte bine primiţi şi apreciaţi de către toţi
cetăţenii, dar mai ales de către administraţia publică
locală, reprezentată de domnul primar Dănuţ Gabriel
Sandu, care face tot posibilul pentru a oferi condiţii cât
mai bune pentru pregătirea micuţilor karateka. Aceste
eforturi au dat roade şi Secţia Voineşti s-a dezvoltat, fiind
în momentul de faţă un etalon pentru multe cluburi de
karate. Sportivi ca Oprescu Bogdan, Costanzo Isabela,
Nedelcu Alexandu, Cristea Valentin, Dincă Fabian
constituie nume cunoscute în lumea karate-ului,
campioni judeţeni, naţionali şi internaţionali.
Având în vedere această activitate prodigioasă,
domnul primar Dănuţ Gabriel Sandu, un sportiv declarat
(în tinereţe a practicat fotbal), a venit cu ideea de a
organiza o cupă, care să reprezinte comunitatea
voineşteană. Şi cum localitatea este cunoscută la nivel
naţional şi internaţional prin merele pe care le produce,
am decis ca simbolul acestei comune, mărul, să dea şi
numele cupei de karate reprezentativă pentru Voineşti.
De remarcat asocierea fericită a celor două nume
prestigioase: campionii producţiei de mere cu campionii
din karate. Astfel, s-a născut numele unei competiţii
importante pe harta karate-ului dâmboviţean: CUPA
MĂRULUI-VOINEŞTI.
La prima ediţie, organizată sâmbătă,
5 noiembrie 2016, au participat 48 de sportivi de la două
cluburi dâmboviţene: Hiwako Târgovişte şi Koryo

Dragomireşti. Competitia s-a desfăşurat pe patru probe:
traseu tehnico aplicativ, kumite WKF, kata şi kumite joc
tehnic. Brigada de arbitri a fost condusă de Shihan
Cristian Liciu - 6 Dan Shito Ryu, arbitru European.
Festivitatea de premiere a adus multă bucurie
celor prezenţi şi în special celor care au urcat pe podium,
care au primit diplome şi medalii. Campionii au intrat în
posesia “Cupei Mărului”. De remarcat că toţi sportivii au
servit delicioasele mere voineştene, puse la dispoziţie de
un om de suflet: părintele Cătălin Oprescu.
Preşedintele şi antrenorul CS Koryo, sensei
Viorel Marinoiu - 4 Dan Shito Ryu, multumeşte echipei
de organizare, personal domnului primar Dănuţ Gabriel
Sandu, pentru sprijinul moral şi material acordat,
precum şi domnului viceprimar Claudiu Popa, pentru
implicarea în buna desfăşurare a evenimentului sportiv.
La finalul primei ediţii a Cupei Mărului Voineşti,
putem spune că a fost o competiţie de succes!

KORYO VOINEŞTI, SUCCES RĂSUNĂTOR LA LONDRA!
În perioada 21-23 octombrie 2016, în capitala
Marii Britanii - Londra, a avut loc cea de-a doua ediţie
a Cupei Ellite Karate London Championship, la care au
participat 260 de sportivi legitimaţi la 25 de cluburi din
patru ţări. CS Koryo a fost reprezentat de un lot format
din şase sportivi, doi dintre acestia fiind de la Secţia
Voineşti. Oprescu Bogdan şi Costanzo Isabella, căci
despre ei este vorba, au reuşit fiecare obţinerea a câte
două medalii, aur pentru Isabella şi bronz pentru
Bogdan. De remarcat că toate categoriile au avut la start
între 15 şi 26 de sportivi, reuşita celor doi fiind astfel şi
mai valoroasă. În clasamentul final, CS Koryo s-a clasat
pe locul IV din cele 25 de cluburi participante, cu un total
de cinci medalii de aur, una de argint şi şase de bronz.

pagina 6

“Este un succes care reflectă munca depusă
şi seriozitatea de la antrenamente, spune
antrenorul Viorel Marinoiu. Totodată, condiţiile de
antrenament oferite de administraţia publică
voineştean constituie un plus eficient în pregătirea
sportivilor, care se regăseşte în rezultatele
obţinute. Dorim lărgirea bazei de selecţie, prin
atragerea de noi elevi, în acest sens mergând prin
şcoli cu pliante şi materiale publicitare.
Toţi cei care vor să urmeze cursuri de karate
sunt aşteptaţi lunea şi miercurea, între orele 17:00
şi 18:30 la Sala de Sport a Liceului Voineşti”, încheie
domnul Viorel Marinoiu.
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În atenţia
persoanelor cu dizabilităţi
Compartimentul de Asistenţă socială din cadrul Primăriei Voineşti vă
face cunoscut faptul că adulţii şi copiii cu handicap din comuna noastră
pot beneficia de Card European pentru Dizabilităţi, dacă deţin certificat
de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate.
Cardul European pentru Dizabilitate poate fi eliberat, la cerere, de către
Direcia Generală de Asistenă Socială și Protecia Copilului (DGASPC)
Dâmbovia și este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităi
la acces gratuit la anumite evenimente culturale, sportive și de petrecere
a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la
proiectul “Asigurarea mobilităii pentru persoane cu dizabilităi în
România și Europa”.
Serviciile oferite în baza cardului vor fi stabilite de fiecare stat membru UE
participant la proiect (România, Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia,
Finlanda și Malta) și vor fi postate pe site-ul proiectului,
www.carddizabilitate.gov.ro.
Proiectul este derulat de către Autoritatea Naională pentru Persoanele
cu Dizabilităi (ANPD) și se implementează pe o perioadă de 18 luni
(februarie 2016 - iulie 2017), fiind finanat de Comisia Europeană.
În vederea obinerii Cardul European pentru Dizabilitate, persoanele cu
dizabilităi solicitante vor depune la sediul din Târgoviște al Direciei
Generale de Asistenă Socială și Protecia Copilului Dâmbovia, str. Mr.
Brezișeanu, nr. 25, sau pe e-mailul cardbpsdb@gmail.com. o cerere-tip,
însoită de o fotografie tip buletin, realizată în anul în curs. În cazul în care
se va opta pentru varianta de transmitere a cererii și a fotografiei în
format electronic, se vor păstra aceleași dimensiuni ale fotografiei.
Cererea-tip se găseşte pe site-ul instituiei, wvvvv.dgaspcdb.ro, la
capitolul Formulare și informaii utile, şi cuprinde următoarele elemente:
a) domiciliul sau reședina, seria, numărul ВЛ./С.І., sau în cazul minorilor,
a certificatului de naștere precum și domiciliul sau reședina, seria,
numărul B.I./C.I, a reprezentantului legal al acestuia;
b) numărul și perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad
de handicap, inclusiv comisia judeeană care a eliberat documentul;
c) număr de telefon fix sau mobil, e-mail;
d) data și semnătura solicitantului, sau, după caz, a reprezentantului
legal.
Cardul european pentru dizabilitate va fi eliberat de către DGASPC
Dâmbovia, în termen de maxim 45 zile de la depunerea cererii.
Documentul, nominal și netransmisibil, va fi valabil până în luna august
2020.
Asistenţi sociali,
Oprea Constantin şi Liţescu Monica

STARE CIVILĂ
20.10.2016 - 21.11.2016

NĂSCUŢI
1. Bondorete
Andreea-Miruna

Îi dorim viaţă
lungă şi fericită!

DECESE
1. 1.Ilie Ioan
2.Mărăcineanu Petre
3.Coman Dumitra
4.Pavelescu Nicolae
5.Matei Elena
6.Voicu Spiridon
7.Vlad Maria



Dumnezeu să-i odihnească!

Telefoane:
0723.142.661 – Primar
0723.142.662 – Viceprimar
0245.679.324 – Primãrie, Relaþii cu
publicul
Fax:
0245.679.450
Adresa:
Voineºti, str.Principalã, nr.145
e-mail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web:
www.primarievoinesti.ro

Nu ezitati sã ne contactaþi
pentru rezolvarea oricãrei
probleme legate
de administraþia localã.
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MÂNDRU CĂ SUNT ROMÂN!
Ne apropiem cu paşi repezi de sfârşitul anului 2016.
Peste câteva zile, ne pregătim să lăsăm în urmă bune şi
rele şi, împreună cu cei dragi, să păşim într-un nou an, pe
care ni-l dorim mult mai bun. Până una-alta, finele
acestui an ne aduce al doilea val de alegeri şi anume
alegerile pentru Parlamentul României. În presa scrisă, la
televizor, dar şi în viaţa de zi cu zi, a început o nouă luptă
politică. Încă din 11 noiembrie, fiecare partid îşi
prezintă candidaţii şi proiectele de guvernare. Unii mai
îndrăzneţi promovează deja premierul… Care o fi
legătura între campania de alegere a parlamentarilor
(senatori şi deputaţi) şi alegerea premierului, Dumnezeu
ştie... În rest… Promisiuni… Deşi, cred că a trecut vremea
promisiunilor şi ar trebui să trăim cu toţii vremea
faptelor…
Asistăm la prestaţia unui guvern care, timp de un an, a
avut efectul aghiazmei: n-a făcut rău, dar nici bine… Doar
a promis. Şi promite în continuare… Şi, că tot veni vorba,
eu aş dori să cunosc astăzi părerea tinerilor frumoşi şi
liberi, care, în toamna anului trecut, se dădeau de ceasul
morţii că vor schimbare, că vor alt prim-ministru, că vor
guvern de tehnocraţi… Aş fi curios câţi dintre ei s-au
angajat, cu ce salariu, ce pensie primesc părinţii lor şi ce
alocaţie - copiii lor… Dar, la cât sunt de frumoşi şi liberi,
mă cam îndoiesc că ar deţine ceva din cele enumerate
mai sus sau că le-ar păsa…
În perioada 2012-2015, lucrurile intraseră pe un făgaş
normal… Guvernul Ponta reuşise să stopeze efectele
“dezmăţului” creat de Băsescu, Boc şi ai lor. Salariile au
crescut cu 25%, alocaţiile pentru creşterea copiilor s-au
dublat, salariul minim pe economie a crescut şi el, iar
TVA-ul a fost redus până la 9 % la produsele alimentare.
Au crescut sumele primite din fonduri europene, iar
subvenţiile agricole au fost majorate şi erau primite la
timp.
La nivelul comunei noastre, în această perioadă, au fost
derulate cele mai importante proiecte, au fost accesate
fonduri europene de peste trei milioane de euro, au fost
modernizaţi prin asfaltare peste 6 km de drumuri
comunale, am reuşit extinderea sistemelor de apă,
canalizare, gaze naturale. Putem spune că 2012-2015
a fost cea mai importantă perioadă pentru dezvoltarea
comunei noastre.
În anul 2016, sub guvernarea tehnocrată susţinută de
PNL, cu prim-ministrul Cioloş pe care doamna Gorghiu îl
plimbă în campanie ca pe sfintele moaşte, totul s-a
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blocat. Fondurile europene sunt invizibile, subvenţiile
agricole sunt în aşteptare, proiectele stau în sertare,
aşteptând deblocarea finanţării. Ar fi multe de spus,
dar cred că fiecare va găsi răspunsurile printr-o analiză
pertinentă a situaţiei sociale în cele două perioade.
După cum spuneam, alegerile bat la usă. Peste doar câteva zile, avem ocazia de a decide prin vot cine ne va
reprezenta în următorii patru ani în Parlamentul şi în
Guvernul României. Avem ocazia de a alege între
promisiuni şi fapte, între blocaj şi progres.
Suntem onoraţi de a avea pe lista de candidaţi la
alegerile parlamentare, pentru prima dată după 1989,
un voineştean de frunte, în persoana domnului primar
Sandu Gabriel Dănuţ. Candidatura pentru Camera
Deputaţilor reprezintă pe de o parte un mod de a
protesta
împotriva
incompetenţei
guvernului
tehnocrat-liberal, iar pe de altă parte dorinţa de a pune
umărul la dezvoltarea comunei noastre care a început
din anul 2008 şi este pe cale să se blocheze din cauza
altor interese decât cele naţionale.
În data de 11 decembrie, sunteţi aşteptaţi la secţiile de
votare în număr cât mai mare, pentru a decide soarta
României şi, implicit, a comunei noastre pentru
următorii patru ani. Aveţi ocazia, pentru a doua oară în
acest an, de a alege între fapte şi promisiuni. Aveţi ocazia
de a decide între interesele străine sau mândria de a fi
român. Sunt convins că decizia dumneavoastră va fi cea
mai înţeleaptă, iar noi vom merge împreună pe calea cea
dreaptă a normalităţii .
Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar - Claudiu Popa

