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2015, buget aprobat.
Ce ne propunem să realizăm în acest an?
Dragii mei,
În data de 11 februarie 2015, în şedinţa ordinară a
Consiliului Local Voineşti, cu votul majorităţii consilierilor, a fost
aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al U.A.T. Voineşti. La
capitolul VENITURI bugetul este de 5.627.450 lei, sumă ce a fost
repartizată astfel: Autorităţi publice - 999.000 lei; Alte autorităţi
publice - 77.000 lei; Dobânzi pentru împrumutul contractat de
UAT Voineşti în anul 2005, scadent în iunie 2015 - 30.000 lei;
Ordine publică - 56.000 lei; Învăţămât preşcolar, şcolar, gimnazial
şi liceal - 2.845.000 lei; Cultură - 321.000 lei; Asistenţă socială
pentru plata asistenţilor personali şi a persoanelor cu handicap 895.000 lei; Dezvoltare publică - 124.000 lei; Protecţia mediului 120.000 lei (necesari la finalizarea proiectului “Sistem centralizat
de canalizare în satul Voineşti”); Transporturi - 446.450 lei.
Este un buget relativ mic, care, în prima fază, este
insuficient pentru realizarea proiectelor de investiţii de la nivelul
localităţii noastre, dar sperăm ca, în luna iunie, la prima rectificare
bugetară, să putem face o echilibrare pozitivă, lucru care să ducă
la finalizarea tuturor obiectivelor propuse.
Pentru anul 2015, Consiliul Local şi Executivul Primăriei

Voineşti şi-au propus următoarele:
- finalizarea lucrărilor de modernizare prin asfaltare a DS 1190 –
strada Iuguleşti din satul Gemenea-Brătuleşti;
- finalizarea lucrărilor la sistemul centralizat de canalizare în satul
Voineşti;
- realizarea modernizării prin asfaltare a DS 318 - strada
Ţuţuienilor din satul Onceşti;
- realizarea modernizării prin asfaltare a DC 127 în satele Izvoarele
şi Suduleni;
- extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă pe strada
Cornăţel din satul Manga;
- finalizarea lucrărilor pentru PUG-ul comunei Voineşti, prin care
intravilanul localităţii va fi mărit cu 255 ha;
- finalizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Şcolii
generale Voineşti cu clasele I-VIII;
Tot în acest an, Executivul Primăriei va propune spre
aprobare Consiliului Local întocmirea următoarelor Studii de
fezabilitate (SF) şi Proiecte tehnice (PT), investiţii ce vor fi realizate
în anii următori:
Continuare în pagina 2
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VINE
PRIMĂVARA!
Iar vine să ne fericească
E datul ei pe-acest Pământ
Ea face totul să-nflorească
Natura toată, să zâmbească
Și doar iubire-n noi să crească
O, ce frumos descânt!
E una din patru surori
Care de care mai frumoasă
Da-n suflet ea ne dă fiori
Tapetând câmpul cu noi flori
Ce sorb doar rouă-n orice zori
E-a Noului, mireasă
Ea ne aduce flori în prag
Mlădii, ca cele mândre fete
Și-al lor parfum sorbim cu drag
Ca să uităm de dor pribeag
Sunt flori cum nu-s pe-orice meleag
Mireasma lor, ne-mbete

2015, buget aprobat.
Ce ne propunem
să realizăm în acest an?
Continuare în pagina 2
- modernizare prin asfaltare drumuri săteşti şi comunale în satul Voineşti;
- modernizare, reabilitare şi construire sală de sport Şcoala Gemenea-Brătuleşti cu clasele V-VIII;
- modernizare şi reabilitare prin asfaltare a străzilor Valea Teodoreştilor, Valea Mare şi
Ţânculeşti în satul Gemenea-Brătuleşti;
- achiziţionarea unui utilaj tip UNIMOG, pentru lucrări de deszăpezire şi întreţinere a
drumurilor publice;
Sunt foarte multe lucruri de realizat în localitatea noastră, dar, treptat şi numai
cu sprijinul dumneavoastră, vom reuşi să ducem comuna la un nivel european. Aşa să ne
ajute bunul Dumnezeu!
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră Dănuţ Gabriel Sandu

E primenirea-n trup și-n gând
E farmecul nespus al firii
Ea-i stinge orice dor arzând
Căci vine-n calea ta râzând
Și-n orice an în viaă dând
Un nou sens fericirii
Și se va duce-n al ei drum
Dar va veni la anul iară
Ca să sorbim , al ei parfum
Să redeschidă un nou drum
De noi trăiri , ce n-afli-altcum
Decât în PRIMĂVARĂ!
Și plin de drag tu îi dorești
Ca florilor de lângă tine
Cu care fericit trăiești
Și-i sunt ca soarele-n ferești
Un Mărișor să dăruiești
Și-un gând numai de bine!
La Muli Ani !
De 1 și 8 Martie,
Celor mai frumoase FLORI
Mame, soii, fiice, surori!
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BULETIN DE AVERTIZARE
Toate speciile pomicole
Pentru prevenirea şi combaterea
diverşilor agenţi patogeni şi a bolilor de
scoarţă vă recomandăm efectuarea unui
tratament în perioada de repaus vegetativ
cu unul din produsele de mai jos:
- Funguran OH 50 WP – 0,3%;
- Champion 50 WP – 0,3%;

- Alcupral 50 PU – 0,3%;
- Zeama bordeleza tip “MIF” – 0,5%;

Condiţiile climatice din ultimele
zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea
dăunătorului/bolii:
Păduchele
din
San-Jose larve hibernante, ouă acarieni,
ouă afide care pot cauza pierderi importante la culturile: Toate speciile pomicole
Vă recomandăm efectuarea unui
tratament în perioada de repaus vegetativ
– până la umflarea mugurilor cu unul din
produsele de mai jos:
- CONFIDOR OIL SC 004 – 1,5%
- NUPRID OIL 004 CE – 1,5%

 La specia măr se recomandă un volum
de 1500 l apă/ha;
 La speciile păr şi prun se recomandă un
volum de 1000 l apă/ha;

Tratamentul se aplică pe timp liniştit, fără
vânt, la temperaturi peste 6°C prin
îmbăierea pomilor.

Tratamentul se aplică pe timp liniştit, fără
vânt, la temperaturi peste 6°C prin
îmbăierea pomilor.
Intocmit,
Ing. Şerban Victoria
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Despre sensul creștin
al vieii
Pornind de la cuvintele din
Sfânta Scriptură care ne spun: “iar
viaţa veșnică este aceasta: să Te
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat și pe Iisus Hristos, pe care
L-ai trimis” (Ioan 17,3), putem observa
că scopul vieii creștine este acela de
a-L cunoaște pe Dumnezeu, în primul
rând, iar în al doilea rând de a
implementa această cunoaștere în
viaa sa cotidiană, în sensul unei
justificări a crezului său. Regăsind
valoarea vieii numai în specificul ei
teluric, fără transcendentul care să-i
confere o finalitate, ea este desprinsă
de izvor, de îndumnezeire.
Perspectiva creștină asupra
vieii indică faptul că ea nu este un
bun oarecare, ci este un dar, cel mai
important și de cea mai mare valoare,
care este suport pentru celelalte valori
și cadru în care se realizează valorile.
Fiind primul dar primit de om de la
Creatorul său, viaa trebuie crescută,
dezvoltată și întărită în bine, în
Hristos: „Harul lui Dumnezeu este
viaa veșnică întru Hristos Iisus,
Domnul nostru (Romani 6,23). Este
golită de sens viaa din care este
absent Dumnezeu, aceasta nu are
demnitate și calitate, persoana umană
din care divinul nu reiese, nu se
manifestă măcar puin din realitatea
transcendentă, unde nu este prezent
nimic înălător se reduce la
animalitate. Viaa noastră cea
adevărată este Hristos, pentru că El
este dăruitorul și desăvârșitorul ei,
este Cel care ne dă sens și putere
pentru a-L urma, este Cel care ne
transforma esenial viaa
pământească, terestră în viată veșnică.
Asumarea misiunii și a responsabilităii de a fi creștin adevărat înseamnă
a recunoaște că fiecare clipă a vieii
provine din veșnicia divină, că timpul
vieii este echivalent cu prezena lui
Dumnezeu în ea și în lume.
Nimic nu definește mai bine
viaa duhovnicească a omului decât
practica neîntreruptă a rugăciunii ca
fel de a fi. Scopul rugăciunii este
curăirea de patimi, îndepărtarea
ispitelor, dobândirea iubirii prin
permanentă comunicare și dialog

dintre om și Creatorul Său.
Nu se poate numi creștin
ortodox decât acela care participă la
viaa Bisericii, la rânduielile ei sfinte cu
privire la cultul divin public, pentru că
lucrarea sacramentală a Bisericii nu
este altceva decât prelungirea în timp
și spaiu a lucrării harului Duhului
Sfânt.
Un bun creștin ortodox
trebuie să cunoască învăătura Sfintei
Scripturi, să-si facă rugăciunea zilnică,
să aibă credină statornică, materializată în faptele milei trupești și
sufletești, să fie model de blândee,
bunătate, ascultare faă de autorităile
locale și centrale, iertare, smerenie,
dreptate și milostenie.
De asemenea un bun creștin,
conștient fiind de misiunea și responsabilitatea sa în virtutea libertăii de a
alege între bine și rău, trebuie să aibă
un caracter frumos, un comportament
de excepie, un suflet curat și bun,
astfel încât, în curăie morală și
spirituală să primească revărsarea
harului Duhului Sfânt în viaa sa în
perspectiva mântuirii. Ortodoxia
urmărește transformarea vieii omului,
prin pocăină sinceră, curată, și
dezinteresată să ajungă la o stare de
vrednicie duhovnicească prin
purificarea de patimi, iluminare și în
final unirea cu Hristos.
Așadar, învăătura creștină
ortodoxă dă sens și semnificaie vieii
pe pământ, se bazează pe cultivarea
tradiiei bimilenare, ne arată calea
spre Hristos, ne îndrumă sufletele spre
lumina adevărului, ne vorbește despre
valorile veșnice ale Evangheliei
Domnului nostru Iisus Hristos, ne
învaă să muncim responsabil, cinstit
și corect, ne pregătește pentru
moștenirea vieii veșnice în Împărăia
cerurilor, care începe încă din această
viaă, în mintea și în inima noastră.
- Amin Paroh,
Preot Vrăbiescu Constantin
Parohia Gemenea-Brătulești

Pentru toate mamele ce trăiesc,
un ghiocel,
Iar pentru cele care nu mai sunt,
o lăcrămioară!
V.D.D.

LACRIMA
O văd pe mama, abătută, stând la geam,
Ca-n ochi de apă, ce-n unde se răsfrânge,
O lacrimă fierbinte prelinsă din mărgean,
Un lung șirag de perle care plânge…
Te văd din ce în ce mai tristă
Și roabă-nsingurării ești. Iar eu o recunosc
Îmi cad mărgăritare umede-n batistă,
Că fără tine, mamă, pământul n-are rost!
Ne mor bătrânii noștri de singurătate
Dar, mamele, în vecii vecilor nu mor.
O mamă are orice om și orice vietate,
Ele nu mor… doar noi murim de dor.
O mamă moartă e pururi mamă vie
Nu plângei pentru ea, că se-ntristează!
O doare rana păsării captivă-n colivie,
Mărgăritarele din ochii ei, din plâns nu
încetează!
Din fiece mărgean, tu naști mereu un crin,
Pe zi ce trece te faci tot mai frumoasă.
Planeta fără mame moare-ncet în chin
Și coasa morii, în brazdă, pare mai tăioasă!
O mama moare, când fiul ei sfârșește
Și nici atunci nu moare în vecie…
Cu braele de mamă pământu-ncercuiește
Viaţa în Duh renaște prin veșnica pruncie.
Credina, nădejdea și dragostea sunt întreite
perle,
Talismane, ce mamele le poartă ca pe
lucruri sfinte.
Tu, Doamne, iartă-le pe toate mamele din
lume
Şi lasă-le-n Iubirea Ta, mai mult ca înainte!
Prin Tine nasc copii, cu trudă și prin sânge,
Din Steaua Ta curată, lumina-n raze plânge!

Pr. Paroh Didoacă Dojană Vasile
Voinești
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EXCURSIE ÎN NORDUL MOLDOVEI
14 - 18 aprilie 2015
Şcoala Voineşti organizează în vacanţa de primăvară o excursie
cu elevii, având următorul program:
 ZIUA I - marţi, 14.04.2015: Voineşti - Câmpulung Muscel Rucăr - Bran - Râşnov - Braşov - Sf. Gheorghe - Tuşnad Miercurea Ciuc - Izvorul Mureşului - Gheorghieni - Lacul Roşu Cheile Bicazului - Bicaz - Lacul Izvorul Muntelui - Mănăstirea
Bistriţa - Piatra Neamţ - Mănăstirea Văratec- Mănăstirea Agapia
CAZARE, CINĂ şi MIC DEJUN la HANUL URŞILOR - TG. NEAMŢ
 ZIUA a ll-a - miercuri, 15.04.2015: Mănăstirea Secu Mănăstirea Sihăstria - Mănăstirea Neamţ - Mănăstirea Vovidenia
- Casa memorială Mihail Sadoveanu - Casa memorială Ion
Creangă- Humuleşti - Cetatea Neamţului
DEJUN, CAZARE, CINĂ şi MIC DEJUN la HANUL URŞILOR-TG.
NEAMŢ
 ZIUA a lll-a - joi, 16.04.2015: Tg. Neamţ - Fălticeni - Mănăstirea
Voroneţ - Mănăstirea Moldoviţa - Mănăstirea Suceviţa - Rădăuţi Mănăstirea Putna - Cacica - Mănăstirea Humor

CAZARE, CINĂ şi MIC DEJUN la pensiune în HUMOR
 ZIUA a IV-a - vineri, 17.04.2015: Humor - Gura Humorului Suceava - Cetatea Sucevei - Botoşani - Ipoteşti - Casa memorială
Mihai Eminescu - Hârlău - Cotnari - Tg. Frumos - laşi (unde se
vizitează Palatul Culturii, Mănăstirea Trei Ierarhi, Catedrala
Metropolitană cu moaştele cuvioasei Parascheva, Parcul Copou
cu Teiul lui Eminescu şi bojdeuca lui Ion Creangă din Ţicău)
CAZARE, CINĂ şi MIC DEJUN la HOTEL CENTRAL - IAŞI
 ZIUA a V-a - sâmbătă, 18.04.2015: laşi - Tg. Frumos - Palatul lui
Alexandru loan Cuza de la Ruginoasa - Roman - Bacău - Adjud Focşani - Râmnicu Sărat - Buzău - Ploieşti - Târgovişte - Voineşti.
Traseu de aproximativ 1.700 km; Preţ informativ - 510 lei/elev
Taxele de intrare la obiectivele turistice nu sunt incluse.
Organizator TEODOR SAVU contact: 0723 369 866

Noul Regulament Şcolar
şi responsabilităţile PĂRINŢILOR
La începutul anului 2015, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a adoptat
un nou Regulament de Organizare şi
Funcţionare al Unităţilor din Învăţământul
Preuniversitar. Prin intermediul acestui
regulament se urmăreşte o clarificare a
drepturilor şi obligaţiilor ce le revin
tuturor participanţilor la actul
educaţional: cadre didactice, elevi şi
părinţi. Acest lucru a fost determinat de
presiunile tot mai mari care s-au exercitat
asupra şcolii în ultima perioadă de timp,
presiuni venite, în special, din partea
părinţilor, nemulţumiţi de unele aspecte
legate modul în care şcoala gestionează
procesul instructiv - educativ. Poate ,de
aceea, cele mai importante prevederi ale
noului regulament sunt cele legate de
responsabilizarea părinţilor în ceea ce
priveste participarea lor la educarea
propriilor copii.
Astfel, în noul regulament sunt precizate
următoarele responsabilităţi ale
părinţilor/tutorilor sau susţinătorilor legali
ai elevului:
Art. 225
(1) Potrivit prevederilor legale părintele,
tutorele sau susinătorul legal are
obligaia de a asigura frecvena școlară a
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elevului în învăământul obligatoriu și de
a lua măsuri pentru școlarizarea elevului,
până la finalizarea studiilor.
(2) Părintele, tutorele sau susinătorul
legal care nu asigură școlarizarea elevului,
pe perioada învăământului obligatoriu,
poate fi sancionat cu amendă cuprinsă
între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să
presteze muncă în folosul comunităii.
(3) Constatarea contraveniei și aplicarea
amenzilor contravenionale prevăzute la
alin.(2) se realizează de către persoanele
împuternicite de primar în acest scop, la
sesizarea consiliului de administraie al
unităii de învăământ.
(4) Părintele, tutorele sau susinătorul
legal al elevului are obligaia ca, cel puin
o dată pe lună, să ia legătura cu
profesorul pentru învăământul preșcolar
/ învăătorul / profesorul pentru
învăământul primar / profesorul diriginte
pentru a cunoaște evoluia copilului /
elevului. Prezena părintelui, tutorelui sau
susinătorului legal va fi consemnată în
caietul educatorului / educatoarei /învăătorului/ profesorului pentru învăământ
preșcolar / primar, profesorului diriginte,
cu nume, dată și semnătură.
(5) Părintele, tutorele sau susinătorul

legal al elevului răspunde material pentru
distrugerile bunurilor din patrimoniul
școlii, cauzate de elev.
(6) Părintele, tutorele sau susinătorul
legal al elevului din învăământul primar
are obligaia să-l însoească până la
intrarea în unitatea de învăământ, iar la
terminarea orelor de curs să-l preia. în
cazul în care părintele, tutorele sau
susinătorul legal nu poate să desfășoare
o astfel de activitate, împuternicește o
altă persoană.
Art. 226
Se interzice oricăror persoane agresarea
fizică, psihică, verbala etc., a copiilor /
elevilor și a personalului unităii de
învăământ.
Prin adoptarea acestor prevederi,
considerăm că părintele nu mai trebuie
să fie doar cel care cere şcolii să-l
suplinească în raport cu elevul, ci să-l
determine să fie mai aproape de şcoală
prin implicarea activă în educarea
copilului său.
Prof. dr. Iurea Ionuţ
Profesor coordonator
Şcoala Gimnazială Suduleni
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Rubrica medicului veterinar
În cadrul aciunilor sanitar-veterinare cuprinse în
“Programul strategic naţional de prevenire și combatere a bolilor
la animale, a celor transmisibile de la animale la om” și
„Programul de identificare și înregistrare a bovinelor, ecvinelor,
ovinelor, caprinelor și porcinelor” în această perioadă se execută:
1. Identificarea prin microcip a câinilor cu stăpân și vaccinarea
antirabică (contra turbării) la câini și pisici în gospodăriile dumneavoastră. Aciunea se execută contra cost – microciparea, iar
vaccinarea antirabică este gratuită. Ambele aciuni sunt obligatorii
pentru proprietarii animalelor (câini și pisici), de asemenea avei
obligaia să contenionai animalele (câini/pisici) pentru a se efectua cele două manopere. Această aciune ce cuprinde microciparea și vaccinarea antirabică s-a executat până în prezent foarte
anevoios, cu multe aspecte negative și de aceea vă solicit să colaborai cu echipa de vaccinare pentru a putea sa ducem la bun
sfârșit această aciune. Aciunea tot trebuie executată, fiind obligatorie prin lege, refuzurile fiind sancionate contravenional cu
amendă.
2. Vaccinarea contra Antrax și recoltări de probe sânge la toate
cabalinele (cai) – pentru depistarea Anemiei infecioase ecvine.
3. Inventarieri la toi proprietarii de ovine (caprine) cu actualizarea
datelor în BND și cu această ocazie se vor vaccina și contra
Antraxului toate animalele peste 2 luni. Se vor crotalia și mieii
fătai anul acesta, cu un kit ce conine o crotalie de plastic și o
crotalie cu cip electronic. Aceste crotalii dumneavoastră
proprietarii trebuie să le comandai și achiziionai de la un
distribuitor secundar (C.M.V. Voinești).
Şi acum câteva precizări cu privire la identificarea și
înregistrarea animalelor și anume:
- Se identifică prin crotaliere numai tineretul speciilor bovine,
ovine, caprine, porcine. De ce? Pentru ca celelalte categorii de
vârsta ale animalelor deja trebuia sa fie înregistrate și crotaliate la
origine. Cabalinele (caii) se vor microcipa, cu microcip electronic,
atunci când se va executa aciunea de recoltare probe sânge și
vaccinarea contra Antraxului. Se vor microcipa toi caii situai în

gospodăriile dumneavoastră și care nu li se detectează ca au
microcip. Şi această microcipare la cai este contracost, fiind suportată (plătită) de către proprietar.
- Nu se achiziionează animale necrotaliate și neînregistrate. De
ce? Pentru că atunci când o facei suntei în afara legii și aceste
animale vor fi faptic în curtea dumneavoastră dar nu vor putea fi
înregistrate în exploataia dumneavoastră și nici nu se vor putea
executa aciuni sanitar veterinare de prevenire și combatere a
bolilor, aciune cu manopera gratuită, susinută de stat.
- Achiziionai animale numai cu documente și anume cu Certificat
de mișcare (Formular F2) și Certificat sanitar veterinar de sănătate
- ambele eliberate de către medicul veterinar de la localitatea de
origine a animalelor. În cazul bovinelor (vaci/vitei/tauri și boi) se
cere și pașaportul bovinei eliberat tot de la localitatea de origine
a animalelor. Aceste documente trebuie să le prezentai la
medicul veterinar din localitatea dumneavoastră (Voinești) în cel
mai scurt timp (maxim 7 zile)
Şi în continuare câteva recomandări cu privire la
animalele gestante:
- Asigurai suplimente nutritive și apă lăsată în prealabil la temperatura camerei până la administrarea pentru toate animalele
gestante;
- Asigurai animalelor dumneavoastră, adăposturi bine închise,
fără cureni, pentru a se păstra o temperatură pozitivă în interior;
- Supravegheai îndeaproape fătările la animalele dumneavoastră
pentru ca în această perioada au loc fătări la ovine și caprine, chiar
la bovine, observai dacă au eliminat placenta, și apelai la ajutor
de specialitate pentru orice complicaii.
În sperana că acest articol a dus la o mai bună
înelegere a problemelor cu și despre animale, vă doresc sănătate
și să auzim de bine.
Cu consideraie,
Dr. Mîndroiu Nicolae
C.M.V. Voinești

NOUTĂŢI PRIVIND TAXELE ŞI IMPOZITELE
PENTRU ANUL 2015
În vederea unei bune colaborări
între dumneavoastră contribuabilii şi instituţia noastră, s-au emis şi distribuit deciziile de impunere pentru anul 2015.
Avem rugămintea de a verifica
fiecare poziţie din Înştiinţarea de plată
(teren, clădire sau mijloc de transport)
pentru a ne sesiza, în termen util, toate
neconcordanţele şi neclarităţile pe care le
aveţi.
Vă reamintim că până la data de
31.03.2015, pentru plata integrală a
impozitelor, se acordă o bonificaţie de
10%. De asemenea, vă precizăm că taxele
şi impozitele se achită în două rate: până la
31.03.2015 şi 30.09.2015. Sumele mai mici
de 50 lei se achită până la 31.03.2015, iar

după data de 01.04.2015 se percep
majorări de întârziere de 2% /luna.
Pentru persoanele beneficiare de
ajutor social sau alocaţie de susţinere a
familiei, vă reamintim că, în conformitate
cu prevederile art. 16 si art. 29 din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 124/2011, beneficiarii de ajutor social şi de alocaţie pentru
susţinerea familiei, au obligaţia ca, până la
data de 31 ianuarie al fiecărui an, să achite
obligaţiile de plată către bugetul local
aferente anului anterior.
Art. 16-(4) prevede următoarele:
În situaţia în care, până la data de 31
martie a fiecărui an, primarul constată că
nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute
în alin. (1), acesta suspendă, prin dispo-

ziţie, dreptul la ajutor social, respectiv
dreptul la alocaţia pentru susţinerea
familiei, pe o perioadă de 5 luni, începând
cu drepturile aferente lunii aprilie.
Pe această cale vă anunţăm
că pentru anul 2015 s-au modificat
următoarele taxe:
- închiriere buldoexcavator 140 lei/ora.
- închiriere cămin cultural Voineşti: sala
mică - 800 lei; sala mare - 1.250 lei.
- închiriere Cămin Cultural GemeneaBrătuleşti -1.250 lei.
- închiriere Cămin Cultural Manga - 800 lei
- închiriere Cămin Cultural Suduleni - 800
lei
Consilier Rol fiscal Avram Simona
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Karate-ul voineştean,
pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la
naţionalele de karate din acest an!
Noul an competiţional 2015 a început cum
nu se poate mai bine pentru lotul voineştean de
karate. Dacă în luna ianuarie sportivii s-au făcut
remarcaţi la Campionatul Judeţean de karate
câştigând cinci titluri de campioni judeţeni, în luna
februarie ştacheta a fost la fel de ridicată în cadrul
Campionatului Naţional de karate Shito ryu, care a
avut la Complexul Olimpic Izvorani, în data de
14.02.2015. Astfel copiii din Secţia Voineşti a Clubului
Sportiv Koryo a reuşit obţinerea unui titlu de
Campion Naţional şi medalia de aur pentru Isabella
Costanzo la categoria kumite (-45 kg copii III), un loc
III şi medalia de bronz pentru Nedelcu Alexandru la
categoria kumite (-35 kg copii II) şi un loc III şi
medalia de bronz pentru echipa formată din: Cocoş
Alexandru, Cristea Valentin şi Nedelcu Alexandru, la
proba kata echipe (copii III).
De asemenea, lotul voineştean se poate
mândri cu obţinerea medaliei de argint şi titlul de
vicecampion naţional pentru Oprescu Bogdan la categoria kata (copii II) şi locul III şi medalia de bronz pentru acelaşi sportiv la categoria kumite (copii II, -25
Kg).
În total, după acest campionat zestrea Secţiei s-a
îmbogăţit cu încă o medalie de aur, una de argint şi trei medalii
de bronz. La nivel de club, Koryo se menţine în fruntea clasamentului, cu 13 medalii de aur, 20 de medalii de argint şi 28 de
bronz, obţinute la acest
campionat naţional.
Mulţumim foarte mult elevilor şi părinţilor pentru eforturile pe care le-au făcut în îndeplinirea condiţiilor de
participare şi, nu în ultimul rând, autorităţilor publice voineştene
pentru deschiderea de care dau dovadă pentru dezvoltarea acestui sport extrem de benefic în formarea personalităţii copiilor din
comuna Voineşti.
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Următoarea mare competiţie Cupa României va avea
loc în luna mai 2015, tot în localitatea Izvorani, şi va
constitui criteriu de selecţie pentru
formarea lotului care va reprezenta România la Campionatul
European de karate Shito Ryu, organizat în data de
20-21 iunie 2015 în localitatea Nove Zamki din Slovacia. Până
atunci, ne aşteaptă două luni de muncă continuă, câteva competiţii zonale, inclusiv Cupa Koryo, cupa organizată de către noi,
şi, de asemenea, încercăm să organizăm prima ediţie a Cupei
Mărului Voineşti, aici în localitatea dumneavoastră, ne spune
Viorel Marinoiu, preşedintele şi antrenorul CS Koryo.
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STARE CIVILĂ
22.01.2015 - 20.02.2015

NĂSCUŢI

CENTURA DE SIGURANŢĂ
SALVEAZĂ VIEŢI
În această perioadă la nivel
naţional Poliţia Română desfăşoară o
campanie ce se intitulează ,,ALEGE
VIAŢA’’, care are ca scop conştientizarea
participanţilor la trafic cu privire la importanţa folosirii centurilor de siguranţă .
Prin H.G. nr.11/2015, publicată
în Monitorul Oficial al României nr.35 din
15.01.2015 Partea I, la data de
15.01.2015 s-a transpus legislaţia comunitară privitoare la normele tehnice de aplicare a dispoziţiilor din O.U.G. nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice
,referitoare la utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă si a sistemelor de
fixare a copiilor în scaune în vehicule,
introduse prin Ordonanţa Guvernului
nr.21/2014 .
Astfel conducătorul autovehicului este sancţionat cu 4-5 puncte amendă
şi 3 puncte penalizare în cazul :
- neasigurării că persoanele minore
poartă centuri de siguranţă sau sunt
transportate în dispozitive de fixare în
scaune pentru copii, omologate ;
- nerespectarii dospoziţiilor privind
transportul copiilor în autovehicule care
sunt echipate cu sisteme de siguranţă .
Copiii cu o înălţime de până la
135 cm pot fi transportaţi în autovehicule
doar dacă sunt protejaţi cu ajutorul unui
dispozitiv de fixare în scaun pentru copii.
Se exceptează copilul care se află într-un
autovehicul destinat transportului public
de persoane, precum şi taxi, dacă nu
ocupă locul de pe scaunul din faţă . În
acest caz transportul copilului în vârstă de
până la trei ani se realizează sub
supravegherea unei persoane, alta decât
şoferul.
Copilul care deţine certificat
medical de scutire se exceptează de la
obligaţia de a fi fixat sau prins cu ajutorul
unui dispozitiv de fixare în scaun pentru
copii ori de a purta centura de siguranţă

şi se transportă pe locurile din spate ale
autovehicului, iar dacă are vârsta de până
la trei ani, transportul acestuia se face
sub supravegherea unei alte persoane,
alta decât conducătorul de autovehicul.
Şoferul are obligaţia să aibă asupra sa certificatul medical valabil .
Copii în vârstă de până la trei ani
nu pot fi transportaţi în autovehicule care
nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă .
Dacă deţin certificat medical de
scutire copiii sunt transportaţi pe locurile
din spate ale unor asemenea autovehicule ,sub supravegherea unei persoane
,alta decât şoferul .
Copiii cu vârstă de peste 3 ani ,
având o înălţime de până la 150 cm,pot fi
transportaţi în autovehicule care nu sunt
echipate cu sisteme de siguranţă doar
dacă ocupă ,orice alt loc decât cel de pe
scaunul din faţă .
Dispozitivul de fixare în scaun
pentru copii trebuie să fie omologat şi
adecvat caracteristicilor fizice ale copiilor
şi se instalează pe locurile din spate ale
autovehiculului conform instrucţiunilor de
montare furnizate de producător ,cu indicaţia tipurilor de autovehicule la care
poate fi folosit în condiţii de siguranţă.
Aceste dispozitive pot fi montate
inclusiv pe locul din faţă, prin orientarea
cu faţa spre direcţia opusă direcţiei de
deplasare a autovehicului sau opusă acesteia ,doar după dezactivarea airbag-ului
frontal .
În speranţa că nu vor fi încălcări
ale acestor prevederi legale ,vă doresc sa
nu fiţi implicaţi în accidente rutiere .

Cu stimă,
ŞEFUL SECŢIEI 5 POLIŢIE RURALĂ
VOINEŞTI
Subcomisar de poliţie
UŢA NICOLAE GABRIEL

1. TUDOR ANAYS ELENA

Îi dorim viaţă
lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. ROBU GEORGE şi
CORLĂTEANU ELENA – DENISA
2. PUIU DRAGOŞ-MIHAI şi ANA LUCIAMARIANA

Le dorim „Casă de piatră“!

DECESE



1. TIŢA DUMITRU
2. NEGUŢESCU IOSIF
3. ONCIOIU LUCIA
4. VLAD GHEORGHE
5. PĂUN ELENA
6. ŞCHIOPU IOAN
7. ARSENIE MIHAI
8. LĂMBUŢĂ ALEXANDRU
9. CHIVA SAMUEL

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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DE PRIMĂVARĂ…
Trec zilele, trec nopţile… Iarna
şi-a strâns sărbătorile, le-a înghesuit în
sacul timpului şi a plecat grăbită cu ele...
Suntem deja în postul Paştelui… “Babele”
bat la uşă. Vine primăvara… În câteva zile
începe zumzetul. Se reiau activităţile
agricole specifice zonei noastre. Şi, cum
este normal, reluăm şi noi lucrările
încetate odată cu venirea sezonului rece.
V-am prezentat, în aproape toate
numerele Gazetei de Voineşti, starea sau
stadiul proiectelor şi obiectivelor vizate de
modernizare şi cred că majoritatea aveţi
cunoştinţă despre ele. Nu am făcut aceste
prezentări nici pentru a “ne lăuda”, cum
spun unii, nici pentru campanie
electorală, cum spun alţii, şi nici pentru
că nu avem cu ce umple paginile, cum
spun cei care sunt deranjaţi de apariţia
acestei publicaţii.
Adevărul este altul: ne gândim
că, odată ce dumneavoastră sunteţi
informaţi, vă puteţi face o strategie
pentru viitor privind accesul la utilităţi sau
la celelalte beneficii ale dezvoltării. Adică,
din moment ce cunoaşteţi ce se va
schimba pe strada sau în zona în care
locuiţi sau aveţi vreun interes direct,
puteţi să ne contactaţi pentru detalii,
evitând eventuale discuţii sau divergenţe
ulterioare. Spunem acest lucru în
cunoştinţă de cauză, fiindcă nu a existat
niciun proiect de anvergură fără dispute
între administraţia locală şi cetăţenii
comunei. Avem experienţe diverse, unele
chiar “ciudate”. Adică, la doar câteva zile
de la turnarea unui covor asfaltic, am
constatat că s-au “trezit” unii care au
“uitat” să se racordeze la sistemul de
alimentare cu apă şi voiau să “taie puţin”
din asfalt pentru acest lucru… Alţii se

apucaseră să găurească şanţurile
betonate pentru a deversa canalizarea în
acestea, motivând că aşa a fost înainte…
Unii au fost nemulţumiţi de faptul că
şantul betonat este prea sau insuficient
de adânc ori asfaltul s-a apropiat prea
mult de gospodăria lor şi trebuia să fie
“împins” mai către vecinul de vizavi.
Alţii au constatat că biserica lor, care le
putea pica în cap în orice moment, nu
trebuia reparată, iar muncitorii fimei care
executau reparaţiile mâncau prea mult.
Da, dragi voineşteni, acestea sunt
“sacrificiile” dezvoltării…
Am considerat, însă, că eforturile
pentru modernizare trebuie să fie comune
fiindcă suntem beneficiari laolaltă. De
aceea, facem apel, des, aproape enervant,
la achitarea taxelor şi impozitelor locale.
De aceea, ne adresăm dumneavoastră, cu
orice ocazie, spre colaborare. Şi, fiindcă
tot veni vorba de colaborare, vreau să vă
reamintesc obligaţiile pe care le aveţi
odată cu venirea primăverii:
- să eliberaţi domeniul public de
depozitele de materiale (lemne, agregate
minerale, materiale de construcţie, masini
şi utilaje)
- să desfiinţaţi gardurile sau împrejmuirile
de pe domeniul public;
- să desfundaţi şanţurile, podurile şi
podeţele din dreptul gospodăriilor sau al
proprietăţilor;
- să toaletaţi arborii şi pomii fructiferi
încât coaroana acestora să nu depaşească
limita proprietăţii;
- să vopsiţi sau să văruiţi stâlpii, pomii şi
capetele podeţelor din dreptul gospodăriilor sau proprietăţilor;
- să nu aruncaţi ramurile rezultate din
tăierile pomilor sau alte resturi vegetale în

albiile apelor curgătoare sau în apropierea
acestora;
- să evitaţi arderea resturilor vegetale în
apropierea drumurilor sau gospodăriilor;
- să nu aruncaţi deşeurile, de orice fel, la
întâmplare pe domeniul public.
Toate aceste lucruri trebuiesc
realizate de către dumneavoastră, din
timp, deoarece eventualele intervenţii ale
angajaţilor primăriei, în acest sens, cu
siguranţă nu vor fi pe placul “beneficiarilor”. Pe principiul pur românesc: “facem
fiecare ce putem şi vedem ce iese”.
De asemenea, vă rugăm pe
cei care locuiţi în zonele “vizate” de
dezvoltare în anul 2015 şi în perioada de
după, să vă racordaţi la utilităţile
existente (apă, gaze, canalizare, reţele
electrice subterane etc.) sau să efectuaţi
eventuale reparaţii la acestea, în regim de
urgenţă, fiindcă după asfaltări, profilări de
drumuri sau şanturi, orice intervenţie din
partea dumneavoastră asupra domeniului
public va fi restricţionată.
Ca ultime detalii, dorim să vă
anunţăm că vor fi efectuate, în cel mai
scurt timp, reparaţii la drumurile
comunale şi săteşti, iar în colaborare cu
reprezentanţii SC Electrica SA vom găsi o
soluţie legală pentru repunerea în
funcţiune a tuturor lămpilor de iluminat
public debranşate de societatea amintită,
în luna februarie.
În încheiere, urez tuturor
femeilor din comuna noastră care ne sunt
mame, soţii, surori, bunici, colege,
prietene sau rude: O primăvară deosebită,
multă sănătate şi La mulţi ani!
Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar Claudiu Popa

Campanie APIA de informare a fermierilor
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(A.P.I.A.) Dâmboviţa va desfăşura, în data de 12 martie 2015, la
ora 14⁰⁰, la sediul Primăriei Voineşti, o sesiune de informare
destinată fermierilor, beneficiari ai formelor de sprijin destinate
agriculturii în anul 2015.
Participarea tuturor fermierilor la această informare este
foarte importantă.
Campania de primire a cererilor unice de sprijin
(pe suprafaţă şi în sectorul zootehnic ), începe din luna martie, în
condiţiile în care anul 2015 reprezintă anul de implementare
a Noii Politici Agricole Comune (PAC) 2014-2020, care reduce
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diferenţa dintre valoarea sprijinului primit de agricultorii din
statele membre ale U.E.
Beneficiarii formelor de sprijin vor fi numai fermierii
activi, noile reglementări excluzând susţinerea de către PAC
a deţinătorilor de terenuri fără legatură cu activitatea agricolă.
Vă aşteptăm pentru a vă putea ajuta în toate
demersurile dumneavoastră privind accesarea de fonduri
europene în perioada 2015-2020.
Consilier agricol,
Ing. Gavrilă Mihail

