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Achiziţionăm un utilaj multifuncţional
Dragii mei,
Vineri, 20 martie 2015, Primăria comunei Voineşti a depus
la sediul G.A.L. Valea Ialomiţei încă un proiect pe Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală - Măsura 3.2.2., intitulat “Achiziţie utilaj
multifuncţional în comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa”. Prin acest
proiect se doreşte dotarea comunei noastre cu un utilaj nou
prevăzut cu accesorii necesare desfăşurării acţiunilor de intervenţie
pentru satele ce compun comuna noastră şi ne va fi de real folos din
punct de vedere economic şi social. Astfel, prin implementarea
proiectului vom contribui la scăderea costurilor pentru activităşi de
intervenţii şi, la fel de important, este faptul că în caz de necesitate
se va putea interveni în timp util, cu propriul utilaj.
Implementarea proiectului de investiţii va îmbunătăţi
situaţia existentă în ceea ce priveşte întreţinerea drumurilor
comunale şi săteşti, deszăpezirea eficientă a acestora precum şi
salubrizarea domeniului public şi privat al comunei Voineşti.
Valoarea totală a proiectului este de 591.532 lei din care 465.042
valoare eligibilă (fonduri europene) şi 126.490 lei valoare neeligibilă
(bani din bugetul local).
Ne propunem prin acest proiect dotarea comunei cu un
utilaj modern, performant, echipat cu lamă de deszăpezire, benă
posterioară basculabilă pe trei direcţii, echipament de împrăştiat
material antiderapant, venind astfel în întâmpinarea nevoilor
comunităţii. În prezent, comuna noastră are în dotare un utilaj tip
buldoexcavator CASE 580 SR achiziţionat în anul 2007 şi un tractor

DeutZ-Fahr cu lamă de deszăpezire de 2,4 m şi o sărăriţă, din anul
2015. Aceste utilaje au fost achiziţionate cu bani din bugetul local
şi nu pot acoperi cei 25 de km de drumuri comunale aflaţi în
administrarea localităţii. Achiziţionarea a încă unui utilaj
multifuncţional va face posibilă acţionarea într-un timp mult mai
redus, cu o eficacitate mult mai mare şi la un cost redus considerabil.
În ceea ce priveşte utilajul multifuncţional pe care comuna
Voineşti îşi propune să-l achiziţioneze, în caietul de sarcini se vor
regăsi următoarele caracteristici obligatorii: tracţiune 4x4 integrală,
minim 170 cp, capacitate cilindrică maxim 3000cm³, 4 cilindri,
16 valve, sistem ABS, normã de poluare Euro5, greutate vehicul
max. 3500 kg, lungime maximã 4,350 m, înălţime maximă 2,450 m,
lamă de zăpadă, benă pesterioară basculabilă pe trei direcţii,
echipament de împrăştiat material antiderapant. Termenul limită de
depunere a proiectelor, pe măsura 3.2.2., pentru achiziţionare utilaj
multifuncţional, la G.A.L Valea Ialomiţei, este 26 martie 2015.
În urma evaluarii eligibilităţii, conformităţii şi punctajului,
sperăm ca proiectul depus de U.A.T. Voineşti să fie declarat
câştigător. Dacă lucrurile vor merge cum ne-am propus, sperăm ca,
în luna septembrie 2015, Primăria comunei Voineşti să intre în
posesia acestui utilaj multifuncţional.
În încheiere, vă doresc multă sănătate fericire şi un Paşte
fericit!
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră Dănuţ Gabriel Sandu
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Pentru că tot începe roboteala de primăvară,

BALADA „HĂRNICIEI” (Satiră)
Motto: Mi-e o foame... că nu mai pot de somn
Năcaz așa, pe capul meu
Ce mi-a dat bunul Dumnezeu
N-am întâlnit și nici n-oi vrea
Cât va fi biată, viaa mea.
Sunt chiar vecin, vecinului meu
Și n-am putut pricepe, eu
De ce, el tot ine o capră
Care de când mă știu, nu crapă.
Dar, stai puin, să îmi revin
Că, după-o carafă de vin
Nu e... chiar lesne, ca să spui
Tot ce e bine, și ce nu-i.
Vecinul ăst, de eu v-am spus
Nu pre-are somn, și e supus
MUNCII mereu, că-i zi, că-i noapte
Și-al lui vecin, chiar, nu mai poate
Ca să mai știe ce-i hodină.
Că-n orice ceas, făr de pricină

Celalt vecin lucră și face
Și cum să mai ai și tu, pace
Să te-odihnești întreaga zi
Ca noaptea, să poi a dormi?
Că, dacă mergi deloc dormit
În al tău pat, la asfinit
Șansă nu ai, să ai hodină
Și-aici găsesc și eu, pricină
Celui vecin, ce nu prea știe
Să fie treaz, doar la beie.
Să îneleagă, că-ntre mese
Trebui hodine cât mai dese
Cu-n trai plăcut, și-asezonat
Ce, BEIZADELELE l-au aflat.
Ce rost să ai, după o mâncare
Decât, numai dulce culcare?
Și, ce rost ai putea găsi
Să te trezești, dacă n-ar fi

O masă, plină de bucate
Să-i fie cu prinos și, poate
Te va mai trage-un pic la somn
Că, așa face orice domn
După ce mâncă, doar, nu-i bai
Un somn binevenit, să ai
Până ce, îi va fi iar foame
Ca să te-ncestulezi cu poame
Muncite de... ĂRANII PROȘTI
Și, rost nu are să-i cunoști
Că-aidoma sunt, cu-al tău vecin
De-aceea și-eu, acuma vin
Și vă întreb, ĂRANII de n-ar fi
Avea-v-om oare ce prânzi
Ca apoi, să putem dormi?!...

 Zaharia Sacagiu (Zali ăranu)

În atenţia beneficiarilor de ajutor social
şi alocaţie pentru susţinerea familiei
Vă rugăm să acordaţi atenţia cuvenită reevaluării
dosarelor de ajutor social şi celor de alocaţie pentru susţinerea
familiei, la intervalul stability de trei luni.
Pentru reevaluarea dosarelor veţi prezenta, după caz,
următoarele documente:
- cupoane de alocaţie de stat;
- mandat poştal pentru pensie de întreţinere;
- cupoane de pensie;
- adeverinţă de salariat, cu venitul net pe ultimele trei luni
(pentru persoanele salariate);
- adeverinţă de elev;
- adeverinţă de venit agricol;
- cerere şi declaraţie pe propria răspundere primită de la asistentul social şi semnată de beneficiar.
Vă reamintim că documentele privind alocaţia pentru
susţinerea familiei se vor depune obligatoriu până la 30 aprilie
2015, iar dosarele de ajutor social vor fi reînnoite până la data
de 29 mai 2015.
Nerespectarea termenelor pentru reevaluarea
dosarelor şi neprezentarea documentelor solicitate atrag
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suspendarea dreptului la ajutor social sau, după caz, la alocaţia
pentru susţinerea familiei. Relaţii suplimentare puteţi obţine la
tel 0245. 679. 324, interior 14.
Asistenţi sociali,
Oprea Constantin
Liţescu Monica
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DE CE TREBUIE SĂ NE SPOVEDIM?
Omul este prin fire o fiinţă sociabilă, deci nu poate trăi singur. Tot aşa de
adevărat este faptul că omul, neputând trăi singur, nu poate să stea fără să
comunice cu cineva şi, mai ales, să se deschidă sufleteşte aproapelui său, să-i spună
păsurile sale. Parcă simţi o uşurare şi o descărcare când găseşti pe cineva de
încredere şi i te destăinuieşti. Este mare lucru ca în viaţa noastră, să ajungem
„să ne bucurăm cu cei ce se bucură şi să ne întristăm cu cei ce se întristează”.
Comunicarea, dialogul sunt absolut necesare. Dar mai mult
decât acestea este mărturisirea în faţa duhovnicului. Te
destăinui în faţa prietenului, îi spui tot ce ai pe suflet, îl doare
şi pe el, dacă ţine la tine; îţi dă, eventual, un sfat sau, mai mult,
se roagă pentru tine. Însă, un prieten, oricât de apropiat ar fi,
altceva nu are ce să-ţi mai ofere, nu are cu ce să te mai ajute.
Până aici merge afectivitatea umană.
Dar Dumnezeu, prin mila Sa faţă de oameni, ne-a dăruit un
mare ajutor: Sfintele Taine şi, în special, Taina Sfintei
Spovedanii. La această Sfântă Taină, credinciosul, în afară de
faptul că s-a destăinuit duhovnicului de tot ce are el mai intim,
primeşte în plus de la duhovnic dezlegarea şi iertarea de acele
păcate şi mai ales primeşte o mare putere de a învinge mai
departe greutăţile vieţii. Primeşte energia harului Duhului
Sfânt prin punerea mâinilor preotului. Numai preotul are
această imensă putere de a dezlega de păcate şi de a împărtăşi
harul Duhului Sfânt ca întăritor în viaţa noastră. Fără preot şi
puterea lui sfinţitoare nu putem trăi o viaţă creştină sau, dacă
o trăim, suntem ofiliţi duhovniceşte; trăim inconştienţi, în
irealitate şi neadevăr.
Mântuitorul a spus „Eu sunt Calea, Adevărul si Viaţa”. Altă cale
şi adevăr nu există decât în Biserica Sa. Puterea de a lega şi a
dezlega, Mântuitorul a dat-o numai Sfinţilor Apostoli şi aceştia
la rândul lor episcopilor şi preoţilor prin hirotonie, prin
punerea mâinilor pe cap: „Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi
legate şi în ceruri şi oricâte veţi dezlega pe pământ vor fi
dezlegate şi în ceruri” (Mt. 18, 18; Ioan 20, 23).
Deci puterea de dezlegare a păcatelor o primim numai aici pe
pământ şi numai de la preoţi. Cel mai groaznic lucru este ca
cineva să moară nespovedit, nedezlegat de păcate. Dincolo de
mormânt nu-l mai poate dezlega nimeni „nici chiar îngerii”. De
aceea trebuie să ne spovedim, să ne descărcăm sufleteşte, să
alungăm tot ce este negativ în fiinţa noastră umană. Să primim
dezlegare şi iertare de toate păcatele şi relele ce le-am făcut în
viaţă. Să primim pe Duhul Sfânt, Cel care ne va călăuzi în viaţa
de dincolo.
Fiecare om se trage dintr-o familie, iar mai multe familii
apropiate ca grad de rudenie formează un neam. Fiecare neam
are un arbore genealogic. Acest arbore genealogic diferă de la

neam la neam. După cum un arbore este sănătos şi dă naştere
altor ramuri sănătoase, dezvoltându-se foarte frumos, tot
astfel se întâmplă şi într-un neam care este credincios, cu frica
lui Dumnezeu şi naşte alte ramuri sănătoase şi credincioase,
dezvoltând foarte frumos, în mod normal, acel arbore
genealogic. Observăm la unii arbori cum încep să le apară câte
o ramură uscată, după aceea altele şi altele, încet, încet, iar la
un moment dat,observăm că o mare parte din acel arbore s-a
uscat. Apoi, la scurt timp, el se usucă definitiv, deoarece nu l-a
mai îngrijit nimeni.
Păcatul se transmite de la tată la fiu; ori, acel păcat netratat
macină şi roade în toţi membrii familiei. O bună parte din acei
oameni nu-şi dau seama de acel lucru şi se trezesc după ani şi
ani, după generaţii peste generaţii că „li s-a cam pierdut
neamul”, cum se spune în popor, adică păcatul moştenit în
familie şi netratat cu Tainele Bisericii a făcut ravagii. După cum
medicina recunoaşte transmiterea caracterelor (genelor) de la
tată la copil, tot astfel religia recunoaşte transmiterea
păcatelor de la părinţi la copii.
Dumnezeu spune, încă din Vechiul Testament, că pedepseşte
pe copii pentru păcatele părinţilor până la al IV-lea neam
(Ieşire, Cap. 20,5). De aceea, cei ce sunt căsătoriţi şi au copii,
trebuie neapărat să se spovedească, să se cureţe de acele
păcate pentru a nu se transmite copiilor lor. Să aibă conştiinţa
împăcată că fii lor nu suferă pentru păcatele părinteşti.
Un om păcătos care nu se spovedeşte, nu ţine rânduielile
bisericeşti: post, rugăciune şi îl prinde sfârşitul vieţii în acea
stare păcătoasă, este o ramură uscată la arborele genealogic al
neamului său. Fiecare membru al unei familii care nu se
mărturiseşte este o ramură uscată din arborele genealogic al
neamului său. Cel mai important remediu pentru vindecarea
arborelui este în special Sfânta Spovedanie deoarece aici sunt:
curăţirea, tratamentul şi vindecarea. Toţi suntem oameni egali
şi toţi trebuie să ne spovedim „de la vlădică la opincă”, de la
cerşetor până la savanţi sau conducători de state. Cu sufletul,
toţi suntem egali înaintea lui Dumnezeu.
Preot Stroe Mihail Alin
Parohia Onceşti
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RUBRICA MEDICULUI VETERINAR
În această perioadă, se execută unele aciuni specifice care fac parte din Programul Strategic Naţional de prevenire și combatere a bolilor la animale și a celor transmisibile la
om și Programul de Identificare și înregistrare a animalelor.
În primul rând, se execută Aciunea de Vaccinare
contra Antraxului (vacc. Anticărbunoasa) la toate ovinele și
caprinele peste 2 luni și la bovinele de peste 2 luni din
satele comunei noastre.
La toate ovinele se face inventarierea și vaccinarea și
se identifică prin crotaliere mieii de anul acesta, cu un kit e
crotalii (crotalie de plastic și o crotalie cu cip electronic).
Atenie! Toi mieii pe care ii sacrificai și dorii să-i
comercializai în piee, în locuri autorizate sanitar-veterinar,
trebuie să fie identificai și crotaliai, trebuie să fie sacrificai
în puncte de tăiere autorizate temporar sanitar-veterinar și vor
fi însoii de un certificat sanitar-veterinar eliberat de medicul
veterinar oficial.
Pentru a se putea identifica și crotalia mieii,
dumneavoastră, crescătorii, trebuie să valorificai și să
comandai kiturile de crotalii la CMV Voinești (distribuitor
secundar de crotalii).
La toi mieii pe care îi oprii de prăsilă, avei obligaia
sa-i identificai prin crotaliere în primele 6 luni de viaţă
(şi atunci dumneavoastră vei achita doar contravaloarea
crotaliilor).
În al doilea rând, se execută vaccinarea contra

Antraxului la toate bovinele de peste 2 luni. În acest timp, se
identifica prin crotaliere tot tineretul acestei specii (viţei) fătai
în această perioadă (dec-ian-feb-martie).
A nu se uita obligaia pe care o avei toi crescătorii și
proprietarii de bovine de a notifica în maxim 7 zile fătările,
pentru că identificarea la bovine se face în maxim 21 zile
(şi atunci dumneavoastră vei achita doar contravaloarea
crotaliilor).
În această perioadă, mai au loc fătări la animale și
trebuie să acordai atenie mărită acestui aspect pentru a evita
complicaiile.
Tot în această perioadă, continuăm cu vaccinarea
antirabică la câini și pisici și microciparea (aplicarea unui
microcip electronic) la câinii din gospodăriile dumneavoastră
(aciune contracost).
Îmi reînnoiesc rugămintea către dumneavoastră să
colaborai cu echipa de vaccinare, cu medicul veterinar, pentru
a putea să ducem la bun sfârșit aceste activităi specifice și
obligatorii, pentru sănătatea animalelor dumneavoastră (un
animal sănătos = produse sănătoase).
Încrezător în colaborarea și înelegerea dumneavoastră, închei urându-vă sănătate, spor la lucru şi un Paşte fericit
tuturor !
Cu consideraie,
Dr. Mîndroiu Nicolae - CMV Voinești

Poliţia este în sprijinul dumneavostră!
Dragi cetăţeni ai comunei Voineşti, după
cum ştiţi, în această perioadă, majoritatea dintre dumneavoastră aveţi ca
preocupare
principală
curăţarea
grădinilor şi plantarea puieţilor de pomi
fructiferi. Poliţiştii din cadrul Secţiei 5
Poliţiei Rurală Voineşti şi în principal
politiştii din cadrul Postului de Poliţie
Voineşti îşi desfăşoară activitatea în
funcţie de nevoile dumneavoastră
pentru a nu fi victimele vreunor infracţiuni. Astfel, cu sprijinul Grupei de
Jandarmi Voineşti, desfăşurăm activităţi
preventive atât în civil, cât şi la vedere, în
uniformă, pentru prevenirea furturilor
de puieţi din livezile dumneavoastră.
Pentru depistarea în trafic a celor care
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transportă astfel de puieţi, organizăm
microfiltre la diferite ore din zi şi din
noapte. De asemenea, desfăşurăm activităţi de control în trafic a vehiculelor
agricole cu privire la legalitatea
deplasării pe drumurile publice, a înregistrării-înmatriculării acestora, cât şi a
dotării cu mijloace de semnalizare.
Pentru a preîntâmpina săvârşirea unor
fapte antisociale, vă rog ca fiecare dintre
dumneavoastră să depuneţi eforturi
pentru a vă lua măsurile ce se impun,
pentru asigurarea, prin pază, a puieţilor
pe care i-aţi plantat, să nu achizitionaţi
puieţi de la persoane care nu le pot justifica provenienţa, să vă dotaţi vehiculele
pe care le folosiţi la activităţile agricole

cu mijloace de semnalizare şi luminoase,
pentru a vă asigura vizibilitatea pe drumurile publice, şi să vă înregistraţi-înmatriculaţi aceste utilaje.
În final, vă doresc sărbători fericite!
Învierea Domnului Isus Hristos să vă
aducă lumină în case, lumină în suflet şi
în minte!
Cu deosebită stimă,
ŞEFUL SECŢIEI 5 POLIŢIE RURALĂ
VOINEŞTI
Subcomisar de poliţie Uţă Nicolae
Gabriel
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O ALTĂ LUME
(O discuie imaginară între mamă şi fiul nenăscut,
pe tema unei alte LUMI, în care el va veni...)
„Si tu omule, nume aşa de însemnat… tu, stăpânul tuturor lucrurilor care pier
şi renasc… Vei învia, oriunde va fi să mori, oricare va fi materia care te va distruge,
te va nimici, întru nimic nu te va putea pierde, şi te va reda cum ai fost. Căci al
aceluia este nimicul, al cui este şi totul” (Tertulian – scriitor bisericesc)
Copile, noi te-am dorit atât de mult,
Prin tine vrem să retrăim copilăria,
Chiar dacă “marea vieţii” se zbate cu tumult,
În slăbiciunea noastră tu ne eşti tăria.
Eşti prea micuţ acum, dar inima ta bate,
Alături de a mea, o simt ca orice mamă,
Tu heruvim de aur cu chip dumnezeiesc,
Lumina vieţii mele, tu înger fără seamăn...
Ce mi-aş dori acum... e să vorbesc cu tine,
La faţă să te văd şi ochii să-ţi privesc,
Vino în lumea mea, te vreau acum cu mine,
Şi până să fii mare, cu drag să te îngrijesc.
Acum pluteşti în raiul tău din mine,
Te zbaţi şi nu-mi dai pace să aţipesc puţin,
Eu toată noaptea, în vis, am alergat cu tine,
Cu aripa de mamă te-am ocrotit deplin.
Mai ai puţin, te rog nu te aprinde
Şi-am să-ţi arăt ce n-ai văzut nicicând,
În faţa ta O ALTĂ LUME se deschide
Şi frumuseţea ei ai s-o cunoşti curând...
Tu n-o stai în cercul tău din mine,
În casa întunecată... şi nu observi nimic;
Chiar dacă tu te simţi aşa de bine,
Te vreau la pieptul meu, că multe am să- ţi zic...
Eşti plămădit să fii al altei lumi,
Cu flori, lumină, cu oameni şi cu veselie
Dar şi cu lacrimi, cu sudoare şi cu spini,
Prin toate o să treci, în drum spre Împărăţie!
Iar cerul e A TREIA LUME şi ultima ta casă
În care ne vom revedea ALTFEL cu toţii...

Dar până atunci doar glia e adăpost şi masă,
Aici o să trăieşti ca noi, cu fiii şi nepoţii...
-De ce mă amăgeşti cu vorba ticluită
Să cred în lumea ce chiar nici nu există,
De acolo nimeni n-a venit ceva să-mi spună,
Nu vreau să plec de-aici...în altă lume tristă!
-Dar tu ai gură şi “vorbeşti” cu mine...
Şi ochi de care nu te foloseşti de fel,
Urechi şi mâini, chiar şi picioare...
Eşti o minune mică...cu vise fel de fel!
Odorul meu nespus, te-aş întreba ceva,
De nu răspunzi, cu tine nu am supărare,
Tu ai picioarele îndoite şi stai chircit aşa,
Ce faci cu ele acolo... că n-ai nici-o cărare?
Tu crede-mă ce-ţi spun, copile nenăscut,
Că tot ce se petrece e bine calculat,
De înţelegi misterul vieii, vei fi un fericit,
La timpul cuvenit, când tu vei fi bărbat!
Și dintr-o dată poarta vieţii se deschide,
Copilul trece din casa lui în ALTĂ LUME.
Aşa cum mama-i povestise...
Cu el se va întâmpla, cândva, minune!
E mult de-atunci... copilul a crescut, în fine ,
E om puternic, un om în toată firea...
Abia acum el a înţeles ce e cu el în lume
Că pentru ALTA- i zămislit, şi SUS îi e menirea!

UN PAŞTE FERICIT!
Pr. Didoacă Dojană Vasile – Parohia Voinești
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ARDERILE NECONTROLATE, UN PERICOL!
Regulile generale sunt reglementate de dispoziţia
generală de apărare împotriva incendiilor pe
timpul utilizării focului deschis la arderea
de mirişti, vegeraţie uscată şi resturi vegetale,
publicată în Monitorul Oficial nr. 661 din 2008.
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută
cu respectarea următoarelor prevederi generale:
 condiţii meteorologice fără vânt;
 colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale în cantităţi încât arderea să poată fi controlată;
 executarea arderii în zone care să nu permită propagarea
focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele
electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze
naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale
combustibile;
 curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei
grămezi pe o distanţă de 5 m;
 desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea
eventualelor incendii;
 supravegherea permanentă a arderii;
 stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului
arderii;
 interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru
cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului
administraţiei şi internelor nr. 163/2007.
Emiterea permisului se face prin grija primarului de
către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

În anul 2015 Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă a propus
scoaterea la concursul de admitere a
următoarelor locuri, după cum urmează:
1. Facultatea de Pompieri din cadrul
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza” Bucureşti: 35 pentru I.G.S.U. (din
care 1 pentru romi)
2. Facultatea de Poliţie din cadrul
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza” Bucureşti: Drept: 2 pentru I.G.S.U.
3. Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” Sibiu: Finanţe-Contabilitate: 4
pentru I.G.S.U.
4. Academia Tehnică Militară:
- Echipamente şi sisteme electronice
militare: 1 pentru I.G.S.U.
- Calculatoare şi sisteme informatice
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(SVSU) sau persoana desemnată în acest sens.
Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor
menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea
prevederilor art. 52, alin. 3, lit. b şi art.94, alin. 1, lit. n din
Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005
privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea
obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi
informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriştilor,
stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii
focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.
Pe timpul arderii resturilor vegetale, cetăţenii sunt obligaţi:
 să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
 să supravegheze permanent zona în care efectuează
arderea resturilor vegetale
 să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
 să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii
militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în
afara perimetrului aprobat.
Se exceptează de la OBŢINEREA PERMISULUI DE
LUCRU CU FOCUL numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi
a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.
În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi
resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de
drept ai terenurilor.
Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene
se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale
de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii
de drept ai terenurilor.
Nerespectarea acestor prevederi legale, atrage
sancţiuni contravenţionale asupra persoanelor găsite vinovate.

pentru apărare şi securitate naţională: 2
pentru I.G.S.U.
- Inginerie genistică: 2 pentru I.G.S.U.
- Ingineria autovehiculelor: 1 pentru
I.G.S.U.
- Inginerie civilă: 1 pentru I.G.S.U.
5. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi
Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
Piteşti: Tehnică de comunicaţii: 1 pentru
I.G.S.U.
6. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”
Boldeşti:
- Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă:
100 pentru I.G.S.U. (din care 1 pentru
romi);
- Maistru militar auto: 25 (din care 8 pentru I.G.S.U.)

Pentru toate locurile scoase la concurs
vor fi recrutaţi bărbaţi, cu excepţia
locurilor prevăzute pentru Facultatea de
Poliţie - Drept şi pentru specialităţile din
cadrul instituţiilor de învăţământ
superior ale Ministerului Apărării
Naţionale unde pot candida şi femei.
Informaţii privind graficul admiterii,
datele de prezentare, etapele şi probele
de concurs, tematica şi bibliografia vor
putea fi accesate la următoarele adrese
de web:
www.academiadepolitie.ro
www.scoaladepompieri.ro
www.armyacademy.ro
www.mta.ro; www.igsu.ro
www.ncoacademy.ro.
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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 tel: 0722.267.963 – Pantea Traian.

Dumnezeu să-l odihnească-n pace
pe consilierul local Gigi Petrescu,
lider adevărat al satului Mânjina!
Consiliul Local Voineşti
regretă trecerea în nefiinţă, la
începutul lunii martie, a celui care
a fost coleg şi prieten - Petrescu
Gheorghe, din satul Mânjina. Nea
Gigi, cum îl ştiam cu toţii, a fost
consilier în Consiliul Local Voineşti
timp de şapte ani.
Un bun organizator, un
bun negociator şi mediator, un
adevărat lider pentru satul
Mânjina şi nu numai. A fost de
asemenea un apropiat al bisericii,
pentru care nu a ezitat o clipă să
se implice, fiind mereu în prima
linie atunci când era vorba de
bunul mers al sfântului lăcaş, cât
şi de participarea enoriaşilor la
diverse acţiuni obşteşti.
Transmitem pe această
cale sincere condoleanţe familiei
îndoliate şi puterea de a trece
peste această imensă pierdere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Colectivul didactic al Şcolii Gimnaziale Voineşti
este alături de doamna educatoare
Elena Bocanciu, de la Grădiniţa Suduleni,
greu încercată de pierderea tatălui.

Îi transmitem sincere condoleanţe.

Gazeta de Voineºti

STARE CIVILĂ
20.02.2015 - 20.03.2015

NĂSCUŢI
1. Vasile SaulGeorge

Îi dorim
viaţă lungă
şi fericită!

DECESE



1. Tiţa Valentin
2. Vlad Florica
3. Costache Ion
4. Matei Dumitru
5. Petrescu Gheorghe
6. Coman Constantin
7. Coman Gheorghe
8. Scarlat Napoleon

Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

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

Suntem aici
pentru dumneavoastrã!
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Câteva vorbe…
Dacă v-aş întreba pe oricare dintre dumneavoastră care au fost
primarii comunei Voineşti, de la revoluţie încoace, aţi putea
raspunde? Este aşa că ar fi un test de memorie tare dificil?
Dar dacă v-aş întreba câţi o cunoaşteţi pe tanti Geta - femeia
de serviciu??? Eeee?! Asta înseamnă popularitate!
Am făcut o comparaţie,
tocmai acum, pentru a-i da dreptate şi în
acelaşi timp satisfacţie… Fiindcă, de câte
ori se mai supăra pe noi sau se simţea
“ameninţată”, avea o replică devenită cu
timpul celebră: “Fetiţă, pe mine nu mă dă
nimeni afară şi nu mă schimbă nimeni,
că eu am schimbat la viaţa mea şapte
primari”! Dar, nu întotdeauna omul este
cel mai mare duşman al omului, ci timpul.
El este singurul care nu iartă pe nimeni.
La jumătatea lunii martie, colega
noastră Ţipelea Gica, tanti Geta cum o ştim
cu toţii, a ajuns la vârsta pensionării şi i s-a
întocmit dosarul legal pentru a-şi putea
intra în drepturi. Lăsând la o parte glumele
şi răutăţile de orice fel, trebuie să

recunoaştem că un serviciu nu se poate
ţine, mai ales în zilele noastre, fără
sacrificii şi seriozitate.
Timp de douăzeci şi opt de ani,
tanti Geta a fost credincioasă locului de
muncă, slujind de pe postul ei, cu atribuţiile şi sarcinile care i-au revenit, comunitatea. În tot acest timp, şi-a repectat atât
programul de lucru, cât şi şefii sau colegii,
făcându-şi treaba cum a putut mai bine,
fără să respingă, să comenteze sau să
refuze. Unora dintre noi ne-a fost colegă
luni sau ani, altora chiar zeci de ani, însă
tuturor ne-a arătat acelaşi respect şi
bunăvoinţă.
În tot acest timp, a fost soţie,
mamă şi bunică, întreţinându-şi gospo-

Noi dotări pentru ŞCOALĂ!
După cum ştiţi, şcoala noastră este implicată
în două proiecte de mediu, proiecte care ne-au adus
atâtea satisfacţii. În vederea creşterii colectării de
materiale reciclabile, am transmis, prin email, cereri
administraţiilor locale, instituţiilor judeţene, şcolilor
de pe teritoriul judeţului Dâmboviţa,
dar şi instituţiilor centrale.
Ca urmare a solicitărilor noastre, prin răspunsul din 23.02. 2015,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice ne aduce la
cunoştinţă că sunt dispuşi să ne ofere,
cu titlu de donaţie, 20 de sisteme PC
MYRIA compact All in One. Acestea sunt
mai mult decât binevenite pentru
şcoală, în condiţiile în care unul din
obiectivele celor două proiecte este
dotarea cu echipamente PC a sălilor de
clasă.
Mulţumim şi pe această cale
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celor din minister care au înţeles să ne
sprijine în demersurile noastre, dar ne şi
exprimăm speranţa ca exemplul lor - ca
şi cel al Consiliului Judeţean Dâmboviţa,
care a donat 800 kg de hârtie în contul
şcolii - să fie urmat şi de alte instituţii şi,
de ce nu, şi de persoane fizice sau agenţi
economici de pe teritoriul comunei
Voineşti.
Prof. dr. Iurea Ionuţ
Profesor coordonator
Şcoala Gimnazială Suduleni

dăria, crescându-şi cei patru copii şi îngrijindu-se de nepoţi. Pentru toate acestea,
merită respect. Defectele nu le comentăm,
fiindcă nu cred că există om fără defecte,
iar de judecat sunt alţii în măsură…
Noi, colectivul Primăriei Voineşti,
nu putem decât să-i mulţumim pentru
faptul că ne-a fost o colegă adevărată, să-i
urăm multă sănătate, putere de muncă în
continuare, să-şi crească în tihnă nepoţii şi,
de ce nu, chiar strănepoţii. Iar, pentru că
pe 16 martie a împlinit o frumoasă vârstă,
îi spunem cu toţii, în cor, La mulţi ani
şi pensie lungă!
Viceprimar,
Claudiu Popa

Comuna
Voineşti
În această poezie,
Eu vă spun cu veselie
Că o să povestesc
Ceva cu ce mă mândresc.
Comuna noastră frumoasă,
Este-a doua a mea casă
Poartă numele Voineşti
Şi de-o vezi întinereşti.
Primarul nostru-i muncitor
Şi de mare ajutor,
Zi şi noapte el trudeşte,
Cetăţenii şi-i iubeşte.
Comuna noastră Voineşti,
E frumoasă, de-o munceşti.
Ea are oameni frumoşi
Toţi sunt buni şi valoroşi.
Cu merele noi ne mândrim
Le-ngrijim cum doar noi ştim.
Merele-s bune, frumoase
Şi sunt super-delicioase.
 Bianca Elena Gheboianu
Clasa a VII-a Şcoala Suduleni

