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FINAL DE AN, PROIECTE ÎN DERULARE
Dragii mei,
În fiecare număr al “Gazetei de Voineşti”,
v-am prezentat proiectele aflate în derulare la
nivelul localităţii, dar şi pe cele ce urmează a fi
implementate. Datorită faptului că, recent,
comuna Voineşti, printr-o rectificare bugetară,
a beneficiat de aproximativ 500.000 de lei,
împreună cu Consiliul Local, am hotărât să
realizăm cîteva proiecte importante, pe ultima
sută de metri a anului 2015, proiecte ce vor fi
continuate şi în anul 2016.
CE AM FĂCUT?
1. În satul Manga, pe strada Cornăţel, am finalizat extinderea
sistemului de alimentare cu apă potabilă, pe o distanţă de 600
m, cu furtun PE DN 50 de 10 bari. Pentru această investiţie, am
achiziţionat furtunul, restul lucrărilor fiind efectuate cu
salariaţii Primăriei şi beneficiarii de ajutor social. Urmează să
efectuăm o balastare şi o reprofilare a drumului pentru a-l
aduce la starea iniţială.
2. În satele Suduleni şi Izvoarele, pe DCL 127 şi DS 845, cele
două drumuri nou asfaltate, am procurat 28 de indicatoare de
circulaţie, conform hotărârii Consiliului Local şi cu avizul
Serviciului de Poliţie Rutieră Dâmboviţa, indicatoare ce au fost
vopsite şi montate de salariaţii Primăriei.
3. În satul Voineşti, cu 60.000 de lei, am finalizat lucrările de
profilare, balastare şi compactare a drumului către terenurile
agricole, pe str. Păpuşeşti, până la limita cu islazul comunal
Muret, pe o lungime de 860 m.

finalizate şi atunci vom putea spune că avem un centru civic
modern, fără gropi şi iluminat corespunzător.
5. Am început proiectul “Garduri la şcoli şi grădiniţe”. Sunt în
stadiu avansat lucrările la gardul împrejmuitor al şcolii şi
grădiniţei din satul Onceşti. Vom continua în anul 2016 cu
garduri la Şcoala Gemenea Brătuleşti, clasele I-IV, şcolile şi
grădiniţele din satele Suduleni şi Izvoarele. Avem nevoie de
garduri la instituţiile de învăţământ fiindcă siguranţa copiilor
noştri este deosebit de importantă.
6. Cu 200.000 de lei alocaţi de Consiliul Judeţean Dâmboviţa
va trebui ca, până la sfârşitul acestui an, să realizăm gabioane
de protective pe o lungime de 50 de metri, în amonte la
culeea podului peste râul Dâmboviţa, între satele Voineşti şi
Cândeşti. Cât timpul ne va permite, vom lucra intens şi
sâmbăta şi duminica pentru a finaliza cât mai multe proiecte
propuse şi aprobate în şedinţele de Consiliu Local.

4. În centrul civic al comunei, am asfaltat calea de acces şi
parcarea existentă în spatele Primăriei, pe o suprafaţă de
1.250 mp, cu două straturi de asfalt, unul cu grosimea de 5 cm
(stratul de uzură) şi celălalt de 4 cm (binderul), între ele, pe
întreaga suprafaţă, fiind aplicate două straturi de geo-grill
(material textil gen plasă). Valoarea acestei lucrări este de
135.000 de lei.

Vă pot spune, de asemenea, că suntem pregătiţi
şi pentru venirea iernii, cu material antiderapant suficient
şi utilaje pentru deszăpezire dintre cele mai performante.

Tot în centrul civic, au fost montate pavele şi borduri pe o
suprafaţă de 500 mp, valoarea investiţiei fiind de aproximativ
50.000 lei. În maximum două săptămâni, lucrările vor fi

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră
Dănuţ Gabriel Sandu

În speranţa că pe toţi locuitorii comunei noastre acest
sfârşit de an vă va găsi sănătoşi, fericiţi şi cu multe realizări,
vă doresc numai bine. Nu uitaţi: NE ŢINEM DE CUVÂNT!
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SC BABAY SRL, cu sediul în comuna Voineşti, oferă spre închiriere spaţii comerciale la
parterul blocului nr. 1, cel de lângă sediul Primăriei Voineşti (alăturat sediului CEC), suprafeţe
cuprinse între 20 şi 50 mp, pentru desfăşurare diverse activităţi comerciale.
Pentru detalii vă rugăm să sunaţi la telefon 0722.267.963 – Pantea Traian

GÂNDURI DE CRĂCIUN
Când eram copil se numea Moş Gerilă. Nu venea pe coş, venea la şcoală şi tare l-am mai iubit pentru că a fost
singurul care mi-a îndulcit meniul o dată pe an. A, nu v-am spus? Eu am învăţat la o lampă cu petrol, am mers la şcoală chiar şi
desculţ, ce-i drept, o singură data însă suficient să simt un munte de umilinţă.
Acum e Moş Crăciun. După 1989, era aşa darnic, că îl uitasem deja pe Moş Gerilă. De la un timp însă, a devenit cam
părtinitor. El duce în sac aceeaşi cantitate de jucării ca de obicei, numai că le varsă doar la copiii de ciocoi. Ăia săraci s-au învăţat
deja cu frigul, mai are vreun rost să simtă căldura jucăriilor? Şi, până la urmă, parcă mai are vreun rost să te joci pe burta goală?
Acuma, eu unul am o propunere. Să fie Crăciun în fiecare zi. Pentru că, la asemenea sărbători, televiziunile şi cu toate
firmele “binevoitoare” fac opere caritabile, după care, gata! Cum se arborează drapelul doar la Ziua Naţională şi apoi se aruncă,
aşa şi aici… Prin urmare, dacă ar fi Crăciun în fiecare zi, copiii sărmani şi oamenii nevoiaşi ar fi băgaţi în seamă tot în fiecare zi…

CRĂCIUNUL VREMURILOR NOI
Să spun, să tac, în fine, spun:
M-a contactat Moşul cel Bun,
Deunăzi, şi m-a-ntrebat,
Cu-n glas răstit şi supărat,
Cam ce şi cum facem pe-aici,
De darurile celor mici
Devin mereu tot mai puţine,
Că, cine-ar putea şti mai bine,
Decât doar el, ce merituoşi
Sunt pruncii noştri cei frumoşi.
Şi, mai spunea că nu-nţelege
De ce nu în aceeaşi lege
Sunt toţi copiii pe la noi,
Că doar copiii de Ciocoi
Prin şperţul dat de-ai lor părinţi
Sunt văzuţi SUS, cei mai cuminţi
Şi-ndreptăţiţi la jucării
În vreme ce, ceilalţi copii
De-oameni munciţi, din zi în noapte,
Se roagă “sfiicioşi”, în şoapte,
S-aibe măcar ceva pe masă
Şi-i tot spun Moşului că, lasă,
N-o fi atât de mare jele
De n-o fi Brad şi jucărele.
Ei vor, măcar de sărbătoare,
Sătui să meargă la culcare
Şi-apoi, răbda-v-or înc-un an
Cu zeamă cu umbră de ciolan
Şi mai spun ei cu ochi secaţi
De lacrimi, deloc supăraţi,

Că, parcă fiii de Ciocoi
N-or fi şi ei copii, ca noi?
Ce vină au că-ai lor părinţi,
Ce ne vând Ţara pe arginţi,
Îi ţin în puf şi îi îndoapă
Că-ajung apoi să nu încapă
Pe uşile acelea large
De vile, yahturi cu catarge.
Şi mi-a zis Moşul... câte-n lume!
Că nu-mi mai vine a vă spune.
Şi-am stat sfiit, cu capu-n jos,
Că eu ştiam că n-am folos
Să pot să dreg ce s-a stricat.
Şi-atunci, cu glasul tremurat
I-am zis: ”Vezi, Moşule, cândva,
Eram toţi fraţi, în ţara mea,
Şi nu trăiam de azi pe mâine
Cam toţi, aveam aceeaşi pâine.
De-amu’, mai ştiu şi eu, cam cum,
Ne-am despărţit al nostru drum.
S-au cocoţat unii-aşa sus
Şi nasul, într-un par l-au pus
Că nici prăjina, nu-l ajunge
Şi nu mai ai cui te mai plânge
Că-s aşa sus, că şi de-ar vrea
N-ar auzi strigarea ta.
Rost de schimbat, nu-i în veci!
Cam... aşa e, acum, p-aci...”

 Zaharia Sacagiu (Zali ăranu)

Sărbători fericite să aveţi şi gânduri bune pentru anul ce va să vină!
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TAXELE ŞI IMPOZITELE PENTRU ANUL 2016
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal şi ale Hotărârii Consiliului Local Nr. 105 din
18.11.2015, s-au stabilit impozitele şi taxele pentru anul 2016.
 Impozitul pe clădiri persoane fizice şi impozitul
pentru terenurile curţi-construcţii nu au fost majorate,
luându-se de bază modificările din Legea 227/2015.
EXEMPLU: Dacă pentru o clădire în suprafaţă de 100
mp impozitul în anul 2015 a fost în sumă de 58 lei, în anul
2016 va fi 60 lei. Pentru 100 mp teren curţi-construcţii,
impozitul în anul 2015 a fost în sumă de 8 lei, în anul 2016
va fi 10 lei.
 Impozitul pentru clădirile aflate în proprietatea
persoanelor juridice, conform Legii 227/2015, se calculează
prin aplicarea cotei de 1.3% din valoarea de inventar a
acestora. În anul 2015, cota de impozitare a fost de 1.5%.
EXEMPLU: Pentru valoarea de inventar în suma
de 30.066 lei, impozitul stabilit în anul 2015 a fost de 451 lei,
în anul 2016 va fi 391 lei.
 Impozitul pentru alte categorii de folosinţă
intravilane şi extravilane au fost majorate cu 10% faţă de grila
care a rămas neschimbată.
EXEMPLU: Pentru terenurile intravilane, impozitul
stabilit pentru arabil în 2015 a fost în sumă de 29 lei/ha,
în 2016 va fi 31lei/ha. Fâneţe şi păşune, în anul 2015,
impozitul a fost în sumă de 22 lei/ha, în 2016 va fi 23 lei/ha.
Livadă, impozitul a fost, în anul 2015, în sumă de 56 lei/ha,
în 2016 va fi 58 lei/ha. Pentru terenurile extravilane,
impozitul pentru arabil a fost, în anul 2015, în sumă de 53

lei/ha, în 2016 va fi 55 lei/ha. Livada, impozitul a fost, în anul
2015, în sumă de 59 lei/ha, în 2016 va fi 62 lei/ha. Fâneţe şi
păşune, impozitul a fost, în anul 2015, în sumă de 29 lei/ha,
în 2016 va fi 31 lei/ha. Pădure, impozitul a fost, în anul 2015,
în sumă de 17 lei/ha, în 2016 va fi 18 lei/ha.
 Impozitul asupra mijloacelor de transport a fost
majorat cu 15%, majorare care a fost valabilă şi în anul 2015.
EXEMPLU: Impozitul pentru un autoturism cu
capacitatea cilindrică până la 1600 cmc este de 9 lei/200cmc
(Dacia cu capacitatea cilindrica 1390 = 64 lei). Impozitul
pentru un autoturism cu capacitatea între 1601 şi 2000 cmc
este de 21 lei/200cmc (Volkswagwn Golf cu capacitatea
cilindrică 1896 = 207 lei). Alte autovehicule cu masa până la
12 tone, inclusive, 35 lei/200 cmc (Autoutilitare cu
capacitatea cilindrică 2402 = 449 lei). Tractoare înscrise în
circulaţie, 21 lei/200 cmc (Pentru o capacitate de 2340 cmc
impozitul este în suma de 248 lei).
 S-a menţinut bonificaţia de 10% pentru plata
impozitului cu anticipaţie până la 31.03.2016. Vă reamintim că
impozitele şi taxele locale se achită în două rate egale: 50%
până la data de 31.03.2016 şi 50% până la data de 30.09.2016.
 Sumele mai mici de 50 lei se achită până la data de
31.03.2016. După această dată sunt percepute majorări de
întârziere în cuantum de 2% pe lună sau fracţiune de lună.
Operator rol fiscal
Avram Simona

ANUNŢ
Primăria comunei Voineşti, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs, în zilele de 21.12.2015, ora 10:00
- proba scrisă, şi 23.12.2015, ora 14:00 - interviul şi proba practică, pentru ocuparea postului vacant
de personal contractual, pe perioadă nedeterminată, de

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR DEBUTANT CLASA 12
în cadrul Serviciului de Asistenţă Socială.
Condiţii generale şi specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii: liceu sanitar cu echivalare şcoala postliceală sanitară / şcoală postliceală sanitară cu diplomă
de absolvire;
2. Asistent medical generalist debutant;
Data limită de depunere a dosarelor este 18.12.2015, ora 14:00, la sediul Primăriei Voineşti.
Relaţii suplimentare în legătură cu organizarea şi desfăşurarea concursului, la secreatarul comisiei
de examinare, la telefon 0245/679.324 sau 0245/679.450 ori la sediul Primăriei Voineşti.
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O altfel de zi la grădiniţă
“Toamnă, toamnă harnică
Și de roade darnică
Ai venit iar pe la noi
Să ne-aduci vânturi și ploi…”
Am hotărât să petrec o zi altfel
împreună cu preşcolarii de la Grădinia cu
program normal Izvoarele. Şi cum să cunoşti
frumuseile toamnei, dacă nu fiind în
mijlocul naturii, observând totul în mod
direct, liber? Tema zilei - ”La fermă”, în conformitate cu Tema proiectului “Vieţuitoarele
pământului - Animalele domestice”, a avut ca
mijloc de realizare activităi out-door, adică
în aer liber. Scopul a fost stimularea interesului copiilor spre învăarea prin descoperire cu
ajutorul elementelor mediului înconjurător.
Pe parcursul zilei, copiii au

construit căsue din paie, coceni și cărămizi.
De asemenea, s-au salutat lângă copacul
adoptat de grădinia noastră - “Copacul
Constantin Voicu”, după numele poetului
satului Izvoare - şi au pictat animale domestice pe pietre, lespezi și bucai din lemn.
Activitatea de cunoașterea mediului (Domeniul Știinţă) am desfăşurat-o la
ferma de animale a domnului Pîrvan Ion din
Voinești. Copiii au participat cu entuziasm şi
curiozitate şi și-au însușit cunostine bogate
despre animalele domestice de la fermă. În
timp ce au servit cu plăcere şi foarte încântaţi
brânză proaspătă, au vorbit despre importana acesteia și, în general, despre importana animalelor domestice pentru om.
În tot acest timp, am aplicat
aplicat metode didactice moderne: “Metoda

cubului”, “Turul galeriei”. La sfârșitul zilei,
copiii au interpretat roluri în “Cei trei
purceluși”, Jocul de mişcare-concurs “Hrana
la animale” şi “Drag mi-e jocul românesc”. De
asemenea, au fredonat cu plăcere cântece
precum “Graiul animalelor” și “O lume
minunată”. Ziua a fost una cu adevărat de
neuitat!
“O lume minunată
În care vei găsi
Numai copii
O lume cu mult soare
Și mii de jucării
Pentru copii!”

 Profesor învăământ preșcolar
OPRESCU ELENA

ABANDONUL ŞCOLAR
O educaţie adevărată şi reală îşi pune bazele în familie, apoi
se continuă în gradiniţă şi şcoală prin intermediul cadrelor didactice.
Educaţia se realizează, în primul rând, prin puterea exemplului.
Cadrul didactic poate avea, prin însuşi procesul educativ pe care-l
desfăşoară cu copiii, o bună intervenţie în prevenirea abandonului
şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent.
Abandonul şcolar repezintă conduita de evaziune definitivă
ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului
educative, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii
unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea
încheierii actului de studii început.
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se
confruntă societatea contemporană. Şcoala a ajuns să fie
abandonată pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e
percepută ca valoare în sine, atât copiii cât şi elevii nu mai consideră
şcoala un viitor.
Factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul
elevului şi a familiei sunt: dificultăţile materiale, modelul educaţional
oferit de părinti, modelul educaţional oferit de fraţi, dezorganizarea
familiei, implicarea în activităţi aflate la limita legii, intrarea pe piaţa
muncii, încrederea scăzută în educatie.
Factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul
comunităţii sunt: norma mariajului timpuriu, apariţia unui copil, lipsa
de securitate în zonă, norma non-continuarii educaţiei după clasa a
VIII-a.
Factorii care favorizează abandonul şcolar la nivelul şcolii
sunt: repetenţiile frecvente, integrarea insuficientă în colectivul
şcolii, calitatea relaţiilor cu profesorii şi colegii.
În România organele competente au încercat să găsească
soluţii pentru reducerea ratei abandonului şcolar, una dintre cele mai
importante fiind garantarea alocaţiei de stat pentru copiii care
frecventează învăţământul obligatoriu.
În present, există familii care îşi trimit copiii la şcoala doar
pentru ridicarea carnetului de alocaţie. Din păcate, unele familii îşi
trimit copiii la cerşit sau îi ţin acasă pentru a avea grijă de fraţii mai
mici. Rata celor care au un risc crescut de abandon şcolar sunt elevii
de etnie rromă, altă categorie fiind elevii care au părinţii plecaţi la
muncă în străinătate.
Modalităţi pentru prevenirea abandonului şcolar:
 Parteneriat şcoală – familie – comunitate locală, bazat pe colabo-
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rare, sprijin, implicare şi sponsorizare;
 Activităţi extraşcolare (excursii, tabere, concursuri, spectacole);
 Responsabilizarea la nivelul clasei;
 Activităţi de consiliere;
 Organizarea de întâlniri între elevi, absolvenţi, părinţi, cadre
didactice, cu prezentarea de modele de reusită în profesie;
 Stimularea copiilor cu rezultate bune la învăţătură;
 “Şcoala părinţilor” pentru a schimba mentalitatea părinţilor care
consideră că munca este bună pentru copii la orice vârstă;
 Consilierea elevilor şi a părinţilor în vederea accesării fondurilor
şi alocaţiilor legale (burse, alocaţii, rechizite, bani pentru calculator),
în vederea obţinerii actelor de identitate;
 Programul “A doua şansă” – derularea formelor de recuperare
şcolară.
Educaţia pentru toţi este o nevoie a secolului nostru.
Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea
şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să
înveţe şi să se dezvolte, fără să uităm că educaţia depinde foarte mult
şi de familie. Rezultatele sunt mai uşor de obţinut prin implicarea
membrilor comunităţii în programe (ex: mediatori şcolari în cazul
comunităţilor rrome).
Abandonul şcolar este o problemă socială care se află sub
incidenţa unor factori de natură individuală, familială şi socială.
Astfel, pentru reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat atât
cu elevul, cât şi cu familia şi cadrele didactice. Trebuie pornită o
campanie de informare şi responsabilizare a reprezentanţilor legali ai
copiilor privind riscul la care se supun în cazul în care copilul nu
frecventează şcoala, cât şi informarea cu privire la necesitatea
asigurării unei baze educative care va avea efecte pe termen scurt,
mediu şi lung. Gândindu-ne pe termen lung, nefrecventarea
cursurilor şcolare la timp poate avea repercusiuni în ceea ce priveşte
asigurarea unei meserii şi a unei stabilităţi economice şi sociale.
Pentru crearea şi implementarea eficientă a unor programe
şi politici care să ducă la diminuarea acestui fenomen trebuie luate în
considerare nevoile pe care le au persoanele care fac parte din grupul
ţintă, atât beneficiarii direcţi cât şi indirecţi, deci trebuie făcută
o conexiune între nevoi, resurse, politici şi metode de implementare.

 Psiholog Savu Diana Georgiana
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Cum ne pregătim pentru marea sărbătoare
a Naşterii Domnului?
Ne pregătim doar reînnoind
mereu prezenţa lui Iisus Hristos în viaţa
noastră. Trebuie să fim conştienţi că El S-a
întrupat pentru noi, oamenii, şi pentru a
noastră mântuire. Un creştin ar trebui să
se pregătească pentru Crăciun după
reperele şi valorile pe care creştinismul le
promovează şi le propovăduieşte de peste
2000 de ani. Cel mai bun mod de a trăi
Naşterea Domnului este de a te lăsa
îndrumat de către Biserică.
Aşa cum Fecioara Maria de la
vârsta de 3 ani a fost adusă în templu de
către Sfinţii Iochim şi Ana şi s-a pregătit în
post şi rugăciune până la 15 ani, când
îngerul Gavriil i-a binevestit că va naşte
un Fiu, la fel trebuie să ne pregătim şi
noi, pentru marele praznic al Naşterii
Domnului, în post şi rugăciune,
mărturisindu-ne
păcatele
preoţilor
duhovnici şi primidu-L pe Hristos în
sufletele noastre.
Crăciunul înseamnă deschidere
către cei din jurul nostru, înseamnă şi
vorbire cu cei din jurul nostru, înseamnă şi

iertare, iubire faţă de toţi semenii noştri.
În această perioadă, începând de la Sfântul
Ierarh Nicolae şi până la prăznuirea
Naşterii Domnului, dar şi după aceea, ne
dăruim unul altuia daruri. Dăruim din ceea
ce avem, dar putem dărui şi din ceea ce
suntem.
De multe ori ne oprim la nivelul
superficial de a dărui din ceea ce avem,
adică dăm şi noi un bănuţ la un sărac sau
poate dăruim câteva lucruri sau altceva
material celor din jurul nostru sau celor
dragi, în special. Însă, dincolo de aceasta
sunt foarte importante darurile spirituale
pe care le dăruim, iar aceasta înseamnă a
dărui din noi înşine.
Acolo unde este tristeţe putem
aducem un cuvânt de bucurie, acolo unde
este singurătate putem aducem un cuvânt
de mângâiere. Putem intra mai mult în
comuniune cu cel de lângă noi. Foarte
important este să ne împăcăm cu toţi, să
trăim în pace şi armonie, după cum spun
îngerii care vestesc acest praznic: „Slavă
întru cei de sus, lui Dumnezeu, şi pe

pământ pace, între oameni bunăvoire“.
Darul Crăciunului pentru noi, de
la Dumnezeu, este iertarea păcatelor, dar
în acelaşi timp şi pacea, bucuria şi
bunăvoirea faţă de cei de lângă noi. Şi
atunci este important să învăţăm să
dăruim într-un mod spiritual.
O vorba din popor spune: „O
floare e mai mult decât o câmpie cu flori,
iar un prieten e mai mult decât lumea
întreagă“. În această perioadă, dacă ştim
să dăruim o floare cuiva, din inimă şi din
tot sufletul, nu în mod formal, şi mai ales
cuiva care are mare nevoie de o asemenea
atenţie, această floare semnifică mult mai
mult decât toate florile din lume.
Atunci când eşti necăjit, singur,
bolnav sau trist, dacă un singur prieten
vine să-ţi fie alături, atunci acel prieten e
mai mult decât lumea întreagă. Aceasta
este o dimensiune fundamentală pe care o
trăim în pregătirea Crăciunului.

 Preot Predica Iulian
Parohia Mânjina

PRIMĂRIA VOINEŞTI ORGANIZEAZĂ
* REVELION 2016 *

*

*

Sunteţi aşteptaţi la Centrul Cultural Voineşti să petreceţi momente excepţionale la trecerea dintre ani, într-un cadru
festiv, alături de rude, prieteni sau colegi.

*

*

Un meniu deosebit 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 şi multe alte surprise!

*

*

Preţul este 300 de lei/familie (două persoane) sau 150 lei/persoană.
Pentru copiii sub 14 ani, preţul este 100 de lei/persoană.

*

Înscrierile se fac la Belbe Alexandru, telefon 0733.913.694, până la data de 15 decembrie 2015.
Rezervările făcute nu mai pot fi contramandate după data limită de înscriere.

*

*

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.

Vă aşteptăm pentru a păşi împreună în anul 2016 cu încredere şi speranţa că va fi mai bun pentru noi toţi!

*
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Campionatul Naţional de karate Tradiţional şi Kobudo

Lotul voineştean de karate,
bilanţ extraordinar: trei medalii de aur,
una de argint şi două de bronz!
După o vacanţă binemeritată, CS Koryo Karate
Voineşti şi-a reluat activitatea începând cu luna septembrie a
acestui an. “Sportivii se antrenează şi sperăm ca în curând să
revenim la forma dinainte de vacanţă – spune preşedintele
clubului, Viorel Marinoiu. Am avut un an de exceptie, culminând cu participarea la Campionatul European de Karate
Shito Ryu, care a avut loc în luna iunie 2015 în localitatea Nove
Zamky din Slovacia, unde am reuşit cucerirea a şase medalii
dintre care cinci de bronz şi una de argint. De remarcat că
sportiva Isabella Costanzo, care face parte din lotul
voineştean, a reuşit cucerirea medaliei de argint şi titlul de
viceampioană europeană la proba kata echipe.
De asemenea, trebuie amintit succesul extraordinar
pe care sportivii de la CS Koryo l-au obţinut la Campionatul
European de Karate Shotokan ESKU, desfăşurat în perioada 1618 la Timişoara, precum şi a Turneului Internaţional de karate
«Openul Timisoarei », unde am reuşit cucerirea a şase medalii
de aur, cinci medalii de argint şi şapte medalii de bronz. Din lot
au făcut parte şi sportivii voineşteni Costanzo Isabella şi
Oprescu Bogdan, care s-au remarcat prin cucereirea a două
medalii de bronz la kata şi kumite pentru Isabella Costanzo şi o
medalie de bronz pentru Bogdan Oprescu la kata.
Sportivii voineşteni s-au remarcat totodată la
Campionatul Naţional de Karate Tradiţional şi Kobudo, care a
avut loc la Târgovişte, duminică 15.11.2015. Din lot au făcut
parte: Oprescu Bogdan – medalie de aur, Dincă Fabian –
medalie de aur, Tincescu Denis – medalie de argint, Nedelcu
Alexandru Gabriel – medalie de aur, Costanzo Isabella –
medalie de bronz, Cristea Valentin – medalie de bronz. Practic,
toţi cei şase voineşteni au urcat pe podium, trei dintre ei pe
cea mai importantă treaptă.
Sunt foarte mulţumit de rezultate. Ele demonstrează
că programul de antrenament a fost bine ales, la reuşită un rol
deosebit având şi administraţia publică locală, domnul primar
Gabriel Sandu, care a pus la dispoziţia clubului o sală de sport

Voineşti, str. Principală, nr. 145
e-mail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web:
www.primarievoinesti.ro
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modernă, cu toate utilităţile şi dotările pentru sportul de performanţă. Mulţumim foarte mult pentru acest ajutor, care este
esenţial în obţinerea de rezultate care să aducă importante
beneficii de imagine atât clubului Koryo, cât şi comunei
Voineşti – încheie preşedintele-antrenor Viorel Marinoiu.

Telefon & Fax:
0723.142.661 – Primar
0723.142.662 – Viceprimar
0245.679.324 – Relaţii cu publicul
0245.679.450 – Fax

Suntem aici pentru dumneavoastră!
Prin urmare, nu ezitaţi să ne contactaţi!
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ÎŢI IUBEŞTI
COMUNA?

CALEA
Nu mai trăim deloc în Raza Crucii,
Deși suntem în fală s-o purtăm la gât,
Ne place să viem tot la răscruce,
Trădând Iubirea c-un sărut…

FII RESPONSABIL!
 Desfundă-ţi podeţul;
 Igienizează-ţi şanţul şi
spaţiul din faţa
proprietăţii;
 Toaletează şi văruieşte
stâlpii şi pomii din dreptul
gospodăriei;
 Repară-ţi şi igienizeazăţi gardul;
 Nu arunca gunoaie pe
spaţiul public;

NOI TOŢI,

De ce există ură între noi?
De ce iubirea nu mai e ca la început?
De ce ne aruncăm în faă cu noroi
Și frate pentru frate-i de temut?
De ce tot timpul suntem răsfirai
Și nu ne mai privim în faă?
Avem același Tată, dar nu mai suntem frai,
Sfârșim cu inima zidită-n piatră!
Hai să reaprindem focul dragostei creștine,
Mânia să apună odată cu soarele pe zare,
Să preschimbăm icoana lumii-n fericire
Iar CRUCEA pentru toi să fie CALE!!!

CEILALŢI,
ÎŢI MULŢUMIM!

 Preot Didoacă-Dojană Vasile
Parohia Voineşti

ANUNŢ

21.10 - 20.11.2015
NĂSCUŢI
1. Bucura AndraIoana
2. Pîrvu MariaMihaela
3. Stroică AlinaMihaela
4. Nicolae DianaIoana
5. Dumitrache Alexia-Ioana
6. Erculescu Teodor-Georgian
7. Glonţu Carmen
8. Predoiu Alecs-Ionuţ
10. Ungureanu Marius-Gabriel

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Săndulescu CodruţGheorghe şi Manea
Florentina-Alexandra
2. Arsene Petre şi Bădăran AlexandraMaria
3. Gheboianu Valentin şi Paraschiva
Elena-Lavinia
4. Antofie Emilian şi Neguţ AncuţaElena

Pepiniera RORAM JARDIN,
cu punct de lucru în
Dragomirești, vă oferă
spre vânzare, în această
toamnă, din producie
proprie, pomi fructiferi
cu certificare.
MĂR
- IDARED altoit pe portaltoi M9
- GOLDSPUR altoit pe portaltoi
M9
- BRAEBURN altoit pe portaltoi M9
PĂR
- ABATEFETEL altoit pe portaltoi de
gutui
Aceste soiuri altoite pe portaltoi M9 și
gutui de vigoare mică se pretează
foarte bine pentru plantaii
superintensive (din metru în metru).

STARE CIVILĂ

Le dorim „Casă de piatră“!
MĂR
- FLORINA altoit pe portaltoi M106
(plantaii clasice)
PRUN
- STANLEY altoit pe portaltoi
corcoduş
- ANNA SPATH altoit pe portaltoi
corcoduş.
Preţ 10 lei

Pentru mai multe detalii ne putei găsi la punctul de lucru din
Dragomirești, situat pe șoseaua principală Târgoviște-Voinești, lângă
Staia de Betoane KRIK, sau la telefon 0726.677.400 – Brătucu Eugen
(Bobiţă).

DECESE
1. Spirescu Pompilia
2. Bîrdigan Vasilica
3. Miloş Dumitru
4. Moţoc Maria
5. Lazăr Dumitru
6. Duţă Maria



Dumnezeu să-i odihnească!
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AŞA DA!
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AŞA NU!

Iată că “Gazeta de Voineşti” a ajuns la numărul 80! Asta înseamnă că, de 80 de luni, cea mai îndrăgită
şi mai aşteptată publicaţie din comună ajunge în casele dumneavoastră pentru a vă ţine la curent cu ce se mai
întâmplă prin satele Voineştiului, pentru a şti cei din Onceşti ce se întâmplă în Izvoarele, cei din Manga ce se
întâmpă în Gemenea Brătuleşti şi viceversa.
Pot spune încă o dată că Gazeta noastră, a tuturor, este puntea de legătură între voineşteni, între
administraţia locală, cetăţeni şi instituţiile publice (şcoală, poliţie, biserică, spital etc.).
Printre articolele cu care v-am obişnuit în timp, am strecurat uneori şi fapte deosebite, bune sau rele,
pe care le-am prezentat la rubrica “Aşa da! Aşa nu!”. Vă vom prezenta şi de această dată câteva cazuri…
Am auzit de el în repetate rânduri… îl văd în fiecare
săptămână… După-amiaza, pe la ora 17:00, cu un rucsac în
spate, aproape cât el, merge la antrenamente, la sala de
sport… Bogdan Oprescu are opt ani, este în clasa a doua la
Şcoala din Voineşti. Îi place cartea, învaţă bine, dar marea lui
pasiune este sportul. Până aici nimic deosebit, veţi spune…
Dar, la vârsta lui, este deja campion. După numai un an şi
jumătate de antrenamente, muncă şi dăruire, a câştigat o
mulţime de titluri, medalii şi trofee la concursuri judeţene
nationale şi internaţionale de karate. În vitrina lui bogdan
strălucesc deja 11 medalii de aur, 6 de argint, 5 de bronz, 14
diplome pentru locul I, 6 pentru locul II, 6 pentru locul III,
7 diplome de excelenţă şi participare la stagii de pregătire, 6
certificate de grad. În 2014, a fost desemnat spotivul anului
în cadrul Clubului voineştean de Karate Koryo, iar în
octombrie 2015 s-a clasat pe locul III Concursul European
,,International Open Karate Tournament’’ Timişoara,
obţinând astfel medalia de bronz.
Iată că pasiunea, munca, respectul şi seriozitatea
dau întotdeauna roade. De asemenea, şi cei şapte ani de
acasă contează enorm! Bogdan este fiul preotului Cătălin
Oprescu şi al educatoarei Angelica Oprescu din satul Voineşti.
Suntem convinşi că mândria părinţilor este nemăsurată,
satisfacţia sensei-ului Viorel Marinoiu este binemeritată, iar
noi nu putem decât să ne simţim onoraţi cu astfel de talente
care reprezintă cu onoare localitatea în ţară şi în lume. Îi
dorim multă sănătate, succes la învăţătură şi la concursuri şi
multe satisfacţii. Felicitări, campionule!
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La cele rele, am să consemnez două evenimente
care au avut ca… “scop nobil” distrugerea de bunuri publice,
realizate din banii nostril, ai tuturor. Aşadar, în satele
Izvoarele şi Suduleni, se lucrează, după cum bine ştiţi, la
modernizarea drumului. Şantierul fiind deschis, am considerat că vom contribui cu toţii la bunul mers al lucrărilor şi
nicidecum nu le vom împiedica. Dar, aşteptările noastre au
fost trădate! În două nopţi, “oameni de bună credinţă” au
sustras de pe amplasament trei tuburi folosite la podeţele de
intrare în curţi, iar în altă noapte au dispărut două ţevi prinse
în beton, pentru a susţine semnele de circulaţie. Nimeni nu a
văzut, nimeni nu ştie nimic… Rămâne ca poliţia să facă
investigaţii, iar cei vinovaţi să răspundă conform legii.
În satul Voineşti, în târgul săptămanal, cu ocazia
pregătirilor pentru târgul tradiţional de Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil, au fost reamenajate aleile de acces prin
adăugare de agregat mineral mărunt (mărgăritar), nivelarea
şi tasarea acestuia. Nici nu au trecut câteve zile de la
eveniment că târgul a şi căpătat altă destinaţie, aceea de
pistă de curse şi încercări auto.
Tinerii “frumoşi şi liberi”, sătui de feisbuc, s-au
dezlănţuit, încercând forţa maşinilor (părinţilor, presupun) pe
munca şi cheltuiala publică. Nu cunoaştem rezultatele
concursului, dar pagubele ne-au lăsat un gust amar…
Halal tineri!

 Viceprimar
Claudiu Popa

