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Bugetul comunei Voineºti
pentru anul 2012
Drag
gii meii,
În ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local din data de 31. 01. 2012, a
fost adoptat ,, Proiectul de hotãrâre
privind aprobarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli al Unitãþii
Administrativ Teritoriale Voineºti
pentru anul 2012”, întocmit de
Executivul Primãriei Voineºti.
În urma dezbaterilor care au avut
loc în ºedinþa ordinarã, bugetul de
veniuturi ºi cheltuieli a fost adoptat
în unanimitate, asta însemnând cã
toþi cei 15 consilieri locali au fost de
acord cu propunerea Executivului.
Am sã vã prezint în continuare
Bugetul de venituri ºi cheltuieli al
comunei noastre pe anul 2012, aºa

cum a fost aprobat de plenul
Consiliului Local.
VENITURI PROPUSE PENTRU
ANUL 2012
- Venituri proprii din taxe ºi impozite
locale - 1.207.000 lei;
- Venituri rezultate din sume defalcate din TVA – 2.860.000 lei;
- Venituri rezultate din sume defalcate din TVA, pentru echilibrare
bugetarã – 528.000 lei;
- Venituri obþinute din cote defalcate
din impozitul pe venit - 477.000 lei
- Venituri obþinute din impozitul din
transferuri imobiliare - 37.000 lei;
- Sume alocate de Consiliul
Judeþean pentru echilibrare bugetarã
– 506.000 lei;
- Subvenþii pentru încãlzirea

Cu ocazia zilelor de 1 ºi 8 Martie vã urez tuturor
domniºoarelor ºi doamnelor din comuna Voineºti o
viaþã frumoasã, plinã de soare, cu sãnãtate ºi dragoste,
iar în dar de Mãrþiºor vã trimit aprecierea, preþuirea
ºi respectul meu deosebit.

LA MULÞI ANI !
Gabriel Dãnuþ Sandu
Primarul Dumneavoastrã

locuinþei – 100.000 lei;
- Subvenþii primite de la bugetul
Consiliului Judeþean pentru ajutoare
de extremã dificultate – 100.000 lei
TOTAL VENITURI 5.815.000 LEI
La aceste venituri se mai adaugã
Fondul de rulment în valoare de
40.000 lei, sumã cu care vom
achita, la finalizare, proiectul
,,Modernizare prin asfaltare DC 121
Voineºti-Manga (1.360 m) precum ºi
737.000 lei bani europeni, avans
pentru executarea proiectului
,,Modernizarea ºi reabilitarea
campusului preuniversitar precum ºi
construirea unei sãli de sport la
Grupul ªcolar Agricol Voineºti”.

Contiinuare în pag
gina 2
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Bugetul comunei Voineºti
pentru anul 2012
Continuare din pagina 1
Dacã în anul 2010 bugetul comunei
Voineºti a fost de 7.156.000 lei, în
anul 2011 de 6.133.000 lei, iatã cã în
anul 2012 bugetul este de 5.815.000
lei, deºi bugetul veniturilor proprii
a fost în fiecare din aceºti 3 ani
constant, încasându-se din taxele ºi
impozitele locale aproximativ
1.200.000 lei. Scãderea drasticã de la
an la an a bugetului pe localitate, se
datoreazã sintagmei ,,SÃ TRÃIÞI
BINE!“, ºtiþi dumneavoastrã a cui…
CHELTUIELI PROPUSE PENTRU
ANUL 2012
- Cheltuieli de personal pentru
administraþia publicã localã - 580.000
lei (salarii funcþionari publici ºi contractuali, demnitari, consilieri locali);
- Cheltuieli material- Primãrie –
366.000 lei (furnituri de birou,
rechizite, material de curãþenie, cheltuieli cu încãlzire, iluminat, apã, poºta,
contract avocat, contracte întreþinere
programe calculatoare, abonament
LEX, abonamente telefon ºi internet,
asigurãri, consum carburant, mãsurãtori cadastrale, obiecte inventar,
alegeri locale, obiecte de inventar-ISU,
pregãtire profesionalã, contract
colectiv de muncã).
- Cheltuieli de personal pentru
Serviciul de evidenþã a persoanei 42.000 lei ( salarii funcþionari publici
din cadru serviciului);
- Bunuri ºi servicii pentru Serviciul
public de evidenþã a persoanei 44.000 lei ( obiecte de inventar,
service aparaturã foto, deplasari în
teren, cursuri de pregãtire profesionalã, hârtie foto, coli Xerox, materiale
curãþenie, cheltuieli
utilitãþi)
- Dobânzi - 63.000 lei (împrumutul
contractat în anul 2005 pentru
realizarea proiectului ,,Reabilitare
Primãrie ºi Casã de Culturã în satul
Voineºti.
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- Ordine publicã (POLIÞIA LOCALÃ)58.000 lei (cheltuieli de personal,
cursuri perfecþionare, cheltuieli carburanþi, dotare cu echipament, asigurãri);
- Cheltuieli cu salarii ªcoala Generalã
Voineºti clasele I-VIII – 1.477.000 lei;
- Cheltuieli materiale ªcoala Generalã
Voineºti clasele I-VIII – 185.000 lei
(întreþinere, telefoane, rechizite,
internet, modernizare ºi reabilitare
Grãdiniþã Suduleni, transport elevi,
decont transport profesori);
- Cheltuieli cu salarii Grup ªcolar
Agricol Voineºti - 871.000 lei
- Cheltuieli material G.S.A Voineºti –
92.000 lei(cheltuieli de întreþinere,
carburanþi auto, combustibil încãlzire,
telefonie, internet, furnituri de birou,
deplasãri, decont transport profesori);
- Cheltuieli pentru culturã – 19.000 lei
salarii (salariu bibliotecar);
- Bunuri ºi servicii pentru culturã 30.000 lei (plata instructor dansuri
populare, achiziþii cãrþi, cursuri
perfecþionare, utilitãþi, achiziþii
costume populare)
- Reparaþii curente capitol culturã –
175. 000 lei (dotare cu mobilier Cãmin
Cultural Suduleni, moderni-zare ºi
reabilitare Cãmin Cultural Manga,
reabilitare exterioarã, vopsit acoperiº
ºi încãlzire centralã pentru Cãminul
Cultural Gemenea Brãtuleºti);
- Cheltuieli pentru culte – 100.000 lei
(reabilitare a bisericii din satul
Suduleni, dotãri pentru celelalte
biserici de pe teritoriul comunei
Voineºti);
- Rambursãri de credite – 110.000 lei
(împrumutul contractat în anul 2005);
- Cheltuieli pentru asistenþã socialã –
313.000 lei (plata asistenþilor
persoanelor cu handicap, plata
indemnizaþiilor însoþitorilor
persoanelor cu handicap, ajutoare
încãlzire). La acest capitol datorita
alocãrii insuficiente de fonduri de cãtre
Consiliul Judeþean Dâmboviþa avem
un deficit de 276.000 lei fiind asigurat
necesarul de fonduri decât pânã la 30
iunie 2012, urmând ca la prima rectifi-

care bugetarã sã ne putem acoperi ºi
acest capitol;
- Cheltuieli de dezvoltare publicã –
550.000 lei (extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale în satul
Gemenea-Brãtuleºti, contract
întreþinere iluminat public, plata
energie electricã pentru iluminat
public);
- Protecþia mediului – 150.000 lei
(întreþinere staþie epurare, contribuþii la
Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã pentru taxa de
habitat);
- Cheltuieli transporturi – 180.000 lei
(profilare, pietruire ºi compactare a
tuturor drumurilor comunale;
- Cofinanþare din partea Consiulului
Local pentru proiecte aflate în
derulare – 300.000 lei (150.000 lei
Modernizare campus preuniversitar ºi
construirea unei Sali de sport la G.S.
A. Voineºti, 100.000 lei Reabilitare ºi
extindere G.S.A.V.oineºti, 50.000 lei
,,Restaurare ºi modernizare
monument istoric categoria A ºi
asfaltare drum de acces pentru
bisericuþa din lemn din satul Onceºti).
TOTAL CHELTUIELI – 5.815. 000
LEI
La acestea se adaugã 40.000 lei
fondul de rulment si 737.000 lei bani
europeni pentru Proiectul de la Grupul
ªcolar Agricol Voineºti.
Dacã în anul 2011 veniturile propuse
au fost realizate în procent de 95,6%,
pentru anul în curs ne propunem
realizarea veniturilor în proporþie de
100% ºi, de ce nu, chiar depãºirea
acestora, pentru a putea finaliza toate
proiectele cuprinse în Strategia de
dezvoltare a comunei Voineºti.

Continuare în pagina 3
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PUNCT DE VEDERE
Referitor la sesiunea de depunere a
proiectelor din iunie 2011, facem
urmãtoarele precizãri:
În Ghidul Solicitantului, pentru Mãsura
1.4.1, la pagina 21, punctul 5, se
precizeazã cã adeverinþa eliberatã
de asociaþiile profesionale care sã
ateste cã solicitantul este membru al
acesteia cu cel puþin ºase luni înainte
de începerea a sesiunii de depunere
a proiectelor, sã fie însoþitã de copia
hotãrârii judecãtoreºti de înscriere a
asociaþiei.

Din pãcate, în urma unui zvon apãrut
între consultanþã, hotãrârile judecãtoreºti nu au mai fost ataºate la dosar.
De asemenea, specialiºtii PNDR nu
au atras atenþia depunãtorilor cã
lipseºte hotãrârea judecãtoreascã a
asociaþiei din dosar.

Asociaþia Pomicultorilor Dâmboviþeni
a emis tuturor solicitanþilor atât
adeverinþa de membru, cât ºi copie a
hotãrârii judecãtoreºti.

În consecinþã, pentru cã nu au avut
aceastã hotãrâre judecãtoreascã a
asociaþiei la dosar, au fost depunctaþi
cu 20 de puncte. Astfel, s-a ajuns la
momentul acesta ca, din peste 1600
de dosare, sã intre la selecþie doar 38
de dosare din tot judeþul Dâmboviþa,
doar 10 dosare din Voineºti ºi 2
dosare din Cândeºti.

Precizãm cã, la sesiunile din anii
2009, 2010, nu s-a cerut copia
hotãrârii judecãtoreºti, anul 2011 fiind
primul an când s-a cerut în plus
hotãrârea judecãtoreascã.

Din aceste bâlbâieli, cei care au
pierdut au fost numai cei care au
depus dosarele, adicã cei care au
cheltuit bani, timp, nervi pentru a
depune dosarele pe Mãsura 1.4.1.

Majoritatea dosarelor au fost declarate

eligibile, dar fiind depunctate nu vor fi
selecþionate la platã. Singura speranþã
ca toate dosarele declarate eligibile sã
fie finanþate este ca Ministerul
Agriculturii sã aprobe suma alocatã
pentru sesiunea a doua din 2011, care
nu a mai avut loc, pentru proiectele
depuse în iunie 2011. În acest sens,
s-au fãcut demersuri, dar rãspunsul
final întârzie. Cu toate acestea, rog pe
cei care au depus dosarele în iunie
2011 ºi nu vor fi selecþionaþi la
finanþare, mai ales cei sub 40 de ani,
sã nu dezarmeze ºi sã mai depunã
încã o datã dosarele în sesiunea din
iunie 2012.
Alte amãnunte le puteþi afla la
Adunarea Generalã a Pomicultorilor
din 4 martie 2012, orele 11:30, în sala
de festivitãþi a Primãriei Voineºti.

Preºedinte A.P.D.
ing. Ion Oprea

Bugetul comunei Voineºti
pentru anul 2012
Continuare din pagina 2
Chiar dacã ,,perioada de crizã” parcã
nu se mai terminã o datã ºi anul 2012
va fi unul electoral, cu alegeri locale în
iunie ºi parlamentare ,,POSIBIL” în
noiembrie, sunt convins cã fiecare
dintre dumneavoastrã veþi întelege
situaþia ºi veþi adopta o poziþie corectã
dovedindu-vã buni cetãþeni ai
comunei, buni contribuabili,
achitându-vã taxele ºi impozitele
locale la termenele prevãzute de
legislaþia în vigoare. Pe aceastã cale
doresc sã vã reamintesc faptul cã cei
care veþi achita integral taxele ºi
impozitele locale pânã la data de
31.03.2012. veþi primi din partea

Primãriei Voineºti o bonificaþie de
10%, conform înºtiinþãrilor de platã
pe care le-aþi primit la domiciliu.
Având în vedere cã întreaga þarã este
zdruncinatã de miºcãri sociale,
resimþite fiind efectele crizei la toate
nivelele vieþii economice ºi sociale,
toate acestea cauzate de aºa-zisele ,,
guverne portocalii” ºi în condiþiile unei
autonomii locale ºi descentra-lizãri pe
care încã le mai aºteptãm, nu ne
putem gândi cã vom beneficia de
sprijin din partea autoritãþilor centrale.
Fundamentul îmbunãtãþirii condiþiilor
noastre de viaþã rãmâne numai buna
noastrã organizare, gospodãrire ºi
chibzuinþã a resurselor proprii de care
dispune comuna noastrã. O datã cu

sosirea primãverii vom demara ºi
lucrãrile pentru realizarea proiectelor
ce urmeazã a fi executate în anul
2012.
Vã urez multã sãnãtate, sã aveþi o
viaþã caldã ºi liniºtitã plinã de realizãri
ºi de împliniri. Aveþi încredere în mine
ºi în echipa pe care o conduc ºi vã
asigur cã ne vom bucura împreunã
de o modernizare rapidã ºi de lungã
duratã a comunei Voineºti !

Cu deosebit respect
primarul dumneavoastrã
Sandu Gabriel Dãnuþ
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IARNA-II GREA… OMÃTUL MARE…
Prin anii secolului XV poetul francez
Francois Villon se întreba
dezamãgit:,,...ou sont les neiges
d’antan?’ ’(Unde sunt zãpezile de
altadatã?) Rãspunsul la aceasta
întrebare iatã cã a sosit dupã câteva
sute de ani: în România.
Au venit ºi zãpezile…Noi ne fãceam
griji iar ele erau chiar deasupra
noastrã, ascunse dupã niºte nori
negri ºi pufoºi.
Cred cã iarna a rãmas, cãscând
gura la politica româneascã ºi când
s-a dezmeticit a aruncat deodatã
asupra noastrã toate proviziile de
zãpadã, viscol ºi ger.
Mai în gluma, mai în serios
constatãm cã anul acesta iarna chiar
ºi-a fãcut datoria aducându-ne
zãpadã cum de mulþi ani nu a mai
fãcut-o ºi ger de-au îngheþat ºi
lemnele, ºi pietrele.
Privind la tot ce se întâmplã în þarã
nu putem sã nu ne îngrijorãm de
soarta unor oameni care chiar au
fost nãpãstuiþi de soartã. Am vãzut
cum sate întregi au disparut efectiv
sub nãmeþii de peste 4 metri, cu tot
cu case, drumuri ºi ogoare. Vedem
cum oamenii încearcã sã scape de
pacostea care s-a abãtut asupra lor,
muncind zi ºi noapte sã înlãture
troienele pentru a-ºi salva
agoniseala de o viaþã, dar, în acelaºi
timp ºi cum unii îºi fac ,,disperaþi’’
potecã pânã la cârciuma din sat
pentru a-ºi înneca amarul în
aºteptarea primãverii…
Vedem autoritãþi preocupate sã facã
faþã situaþiei dar ºi politicieni
indiferenþi, interesaþi doar de
situaþia personalã ºi de ce se va
întâmpla cu soarta lor peste câteva
luni când vor trebui sã dea
socotealã pentru isprãvile din ultimii
patru ani. Totul este tipic românesc
ºi nu putem schimba nimic…
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Dar sã revenim la problemele
noastre de zi cu zi.
La cât de hotãrâtã a fost iarna
aceasta sã ne facã zile negre nu
puteam sã scãpãm nici noi. Dupã
cum aþi observat zãpada cãzutã din
abundenþã a luat cu asalt toatã
comuna. Cu satisfacþie însã putem
spune cã nu ne-a luat nici prin
surprindere ºi nici nu ne-a creat mari
probleme.
Considerãm cã deszãpezirile au fost
fãcute la timp, pe aproape toate
strãzile comunei, iar traficul pietonal
ºi auto s-a desfãºurat în condiþii
optime. Toate instituþiile de pe raza
comunei au funcþionat normal iar
viaþa ºi-a urmat cursul firesc.
Þin sã amintesc faptul cã în lupta cu
nãmeþii, reprezentanþilor Primãriei,
care au lucrat zi ªi noapte, li s-au
alãturat ºi câþiva oameni cu sufletul
mare care au înþeles situaþia ºi au
pus umarul la aceastã acþiune. Este
vorba despre Toma Cornel din satul
Gemenea-Brãtuleºti, Ciocea Florin
ºi Huiu George din satul Voineºti
cãrora þinem sã le mulþumim în mod
deosebit. Aºadar, deszãpezirea s-a
fãcut concomitent în toate satele
comunei încercându-se sã se
pãtrundã pânã la ultima gospodãrie.
Vreau sã precizez faptul cã în unele
zone chiar a fost imposibilã
pãtrunderea utilajelor din diverse
cauze (teren accidentat, imposibilitatea întoarcerii), deci nu din rãutate
sau din dezinteres cum ne-au
reproºat unii cetãþeni. Bineînþeles cã
întrebarea cea mai frecventa a fost:
,,Ce, eu nu plãtesc impozit, mie de
ce nu îmi faceþi pârtie pânã la
poartã?’’, deºi poate pânã la poartã
mai erau doar câþiva metri (pe
principiul pur românesc: de ce i-aþi
fãcut lu’ vecinu ºi mie nu?) Aceste
puncte de vedere ne sunt deja
familiare ºi nu mai dorim sã le

comentãm… Deszãpezirile fiind
fãcute au mai rãmas câteva
probleme asupra cãrora aº dori sã
insist.
Prima ar fi depozitarea zãpezii
scoase din curþi ºi din gospodãrii fie
în drum, fie în ºanþurile din faþa
casei. Vreau sã ºtiþi cã o datã ce aþi
scãpat de zãpada din curte, prin
depozitarea în drum, nu aþi scãpat
ºi de necazuri fiindcã, aceastã
zãpadã fie va îngrãdi circulaþia pe
drum fie va bloca ºanþul, iar apa
provenitã din topire nu va avea cum
sã treacã mai departe, ajungând tot
la dumneavoastrã în curte. De
aceea, vã avertizãm cã atunci când
deszãpeziþi gospodãriile sã încercaþi
sã duceþi zãpada cât mai departe de
drumurile publice ºi ºanþurile de
captare a apei, ca treaba sã fie
fãcutã pânã la capãt. Venim cu
rugãmintea ca acolo unde constataþi
pericol de inundaþii sã ne contactaþi
(la unul din numerele de telefon din
caseta de pe ultima paginã a
Gazetei) pentru a se putea lua
mãsuri imediate de prevenire a
acestora.
O altã problemã este cea legatã de
zãpada depusã pe acoperiºuri cu
suprafeþe mari ºi cu pantã micã,
acolo unde topirea va fi mai greoaie.
Existã pericolul, ca în eventualitatea
unor noi cãderi de zãpada, aceste
acoperiºuri sã cedeze provocând
pagube materiale ºi chiar umane.
Deci, încercaþi pe cât puteþi sã
înlãturaþi zãpada de pe ºoproane,
fânare, grajduri etc.
Þurþurii de gheaþã rezultaþi în urma
topirii zãpezii sunt de asemenea un
real pericol mai ales în cazul
instituþiilor publice dar ºi în cazul
gospodãriilor familiale, deoarece
cãderea acestora poate provoca
accidente cu urmãri foarte grave.

Continuare în pagina 5
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RUBRICA MEDICULUI VETERINAR
Deºi afarã este încã iarnã, ºi o iarnã
grea cum nu am mai avut în ultimi ani,
totuºi în sufletele noastre trebuie sã fie
primavarã ºi astfel sã putem merge
mai departe, pentru cã viaþa merge
mai departe, indiferent de ceea ce se
întâmplã în mediul natural. ªi aº dori
sã spun cã atitudinea noastrã a celor
de pe Valea Dâmboviþei, trebuie sã fie
de mulþumire la Bunul Dumnezeu,
pentru cã nu avem probleme de viaþã
ºi de moarte aºa cum au alþi oameni
în alte zone ale þãrii.
ªi pentru cã Doamna Iarnã este înca
activã, cu temperaturi mult negative ºi
cu zãpadã mare, recomand strict
crescãtorilor de animale câteva mãsuri
ºi reguli pe care sã le punã în aplicare
ºi anume:
- asiguraþi animalelor dumneavoastrã
adãposturi bine închise fãrã curenþi ºi
deschise pentru a se pãstra o
temperaturã pozitivã în interior.
- asiguraþi animalelor dumneavoastrã
hidratarea, prin rezerve de apã
potabilã pe care sã le faceþi ºi acces
la surse de apã(fântâni, cismele etc.).
- asiguraþi animalelor dumneavoastrã
hranã mãcar de doua ori pe zi ºi
anume: fân de bunã calitate/suplimente de tãrâþe fãcute în amestec cu
calciu furajer ºi minerale; bulgari de
sare în adãpost.

- asiguraþi suplimente nutritive ºi apã
lãsatã în prealabil la temperatura
camerei pânã la administrare, pentru
toate animalele gestante.
- supravegheaþi îndeaproape fãtãrile la
animalele dumneavoastrã, pentru cã
în aceastã perioadã au loc fãtãri la
ovine ºi caprine ºi chiar la bovine.
- cereþi ajutorul de specialitate atunci
când femelele care au fãtat nu se
ridicã de jos; nu se hranesc; sunt
apatice, abatute, mai mult timp,
aproximativ 6 ore de la fãtare. Este
un semn al unor complicaþii. Totodatã,
supravegheaþi animalele pentru a
observa dacã au eliminat placenta
ºi, în cazurile în care nu au fãcut-o
dupã prima zi, apelaþi la ajutor de
specialitate, la medicul veterinar.
Trecând într-un alt plan, aº dori sã vã
comunic câteva aspecte referitoare la
cea ce vom executa pe animalele
dumneavoastra în perioda imediat
urmatoare ºi când timpul ne va
permite.
- se vor executa inventarieri la toþi
proprietarii de ovine cu actualizarea
datelor în B.N.D ºi, cu aceastã ocazie
se vor vaccina contra Antraxului
(Dalacul) toate animalele de peste 2
luni, ºi se vor crotalia mieii fãtaþi de
anul acesta, cu o crotalie de plastic
cei ce vor fi sacrificaþi, ºi cu un kit (o

crotalie plastic +o crotalie cu cip
electronic) la mieii ce vor fi opriþi de
prãsilã.
- se vor executa inspecþii în gospodãriile populaþiei, în primul rând în toate
exploataþiile cu cod de exploataþie
care deþin cel puþin un animal din
speciile care se identificã (cabaline,
bovine, porcine, ovine ºi caprine),
inspecþii în urma cãrora pe declaraþia
proprietarului se vor face actualizari în
B.N. D. (adicã vor rãmâne în Baza de
Date Naþionalã doar animalele pe care
dumneavoastrã le deþineþi efectiv în
teren.
- se vor executa de asemenea
vaccinãri contra Antrax la bovinele de
peste douã luni.
- se vor executa recoltãri probe sânge
la cabaline (cai) pentru depistarea
Anemiei infecþioase la ecvine. Cu
aceastã ocazie se vor vaccina ºi
contra Antraxului.
- se vor executa vaccinãri contra
Pseudopestei aviare în gospodãriile
dumneavostrã (la cerere sau ca o
acþiune în masã, în toatã comuna,
dar la acest moment nu ºtim încã cum
va fi).

Cu consideraþie
Medic veterinar
Mândroiu Nicolae
C.M.V.Voineºti

IARNA-II GREA… OMÃTUL MARE…
Continuare din pagina 4
Deoarece în toatã aceastã perioadã
au fost înregistrate multe reclamaþii
privind defecþiuni ale sistemului de
alimentare cu apã potabilã venim cu
urmãtoarele precizãri: acolo unde
s-au produs distrugeri ale
apometrelor în cãminele speciale,
din gopodãrii, reparaþiile acestora
vor fi suportate de cãtre proprietari.
În condiþiile în care apa a format
dopuri de gheaþã pe coloanele de
aducþiune acestea sunt practic
imposibil de reparat dat fiind faptul
cã nu se poate stabili cu exactitate

locul unde conducta este obturatã.
Venim ºi de aceastã datã în sprijinul
dumneavoastrã cu menþiunea cã în
cazul în care apar diverse defecþiuni
la sistemul de alimentare cu apã, vã
puteþi adresa reprezentanþilor
Serviciului Public Judeþean de
Alimentare cu Apã ºi Canalizare
Dâmboviþa , în comuna noastrã, la
unul din telefoanele :0727 808 027
sau 0735 053 287.
Nu în ultimul rând dorim sã mulþumim Secþiei 5 de Poliþie Voineºti,
Subunitãþii de Jandarmi ºi
Subunitãþii de Pompieri pentru buna

colaborare în vederea menþinerii
unui climat de siguranþã în comuna
noastrã indiferent de condiþiile
meteorologice.
În încheiere doresc sã vã mulþumesc
tuturor pentru înþelegerea de care
daþi dovadã ºi sã urez tuturor
domniºoarelor ºi doamnelor, cu
ocazia zilelor de 1 ºi 8 Martie un
sincer ºi cãlduros
LA MULÞI ANI !

Cu deosebitã consid
deraþie
Vicep
primar
Pop
pa Claud
diu
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Pocãinþã ºi înviere în Triod
Una dintre cele mai importante
perioade ale anului bisericesc este
cea a Triodului. Ea a fost rânduitã de
Sfânta noastrã Bisericã sã fie vreme
de pregãtire pentru întâmpinarea dupã
cuviinþã a celei mai mari sãrbãtori
creºtine, Învierea Mântuitorului,
temelia a credinþei noastre creºtine.
Perioada Triodului este cuprinsã între
Duminica Vameºului ºi a Fariseului ºi
Duminica Paºtelui, perioada care
reînoieºte sau comemoreazã slujirea
arhiereascã a Mântuitorului Hristos
sau activitatea Sa de Mare Preot,
îndeplinitã mai ales prin Jertfã, adicã
prin Patimile ºi moartea Sa pe cruce.
Este vreme de pocãinþã, post ºi rugãciune pentru cã, scãldaþi în baia iertãrii
ºi a curãþirii de pãcate, a reînoirii
noastre sufleteºti, sã-l întâmpinãm pe
Hristos cel înviat. Dupã cum este
cunoscut, perioada aceasta de zece
sãptãmâni, dintre care trei pregãtitoare
pentru începerea Postului Paºtelui, a
Postului Mare sau a Paresimilor ºi
ºapte sãptãmâni de post, îºi are
denumirea de Triod, de la cartea de
slujbã care se foloseºte în Bisericã în
acest interval de timp. Numirea de
Triod vine de la faptul cã, în aceastã
carte de cult, cântarea principalã sau
canonul care, de obicei în Mine,
Penticostar ºi Octoih, se compune din
nouã ode sau cântãri, nu are aici
decât trei (triodi).
Slujbele Postului Celui Mare cuprinse
în Troid, exprimã respectul credinciosului pentru îndepãrtarea de la poruncile lui Dumnezeu ºi invocã îndurarea
lui Dumnezeu pentru redobândirea

fericirii pierdute. Ideea centralã care
strãbate cartea Triodului ºi toatã
aceastã perioadã liturgicã o constituie
pocãinþa. Triodul este prin excelenþã
cartea pocãinþei. Aceastã Pocãinþã nu
se face decât proiectatã în perspectiva
Învierii; o altã idee majorã a Triodului.
Cãci nu se poate concepe înviere fãrã
pocãinþã ºi nici pocãinþa nu se face
decât spre sau pentru Înviere.
Pocãinþa reprezintã întreaga lucrare
de restaurare a firii noastre cãzute în
pãcat ºi de întoarcere la starea cea
dintâi. Pocãinþa înseamnã o curãþire
permanentã ºi sistematic fãcutã a
fiinþei noastre. Spre aceasta pocãinþã
ne cheamã Triodul prin rugãciunile ºi
cântãrile sale începând cu prima
Duminica a Vameºului ºi a Fariseului
ºi terminând cu cea a Sfintei Maria
Egipteanca. Intram în aceastã atmosferã a pocãinþei ca într-o curte interioarã a sufletului nostru pentru care Îl
rugãm pe Mântuitorul sã ne deschidã
uºile ºi tainice zãvorâte de pãcat,
,Uºile pocãinþei deschide-mi mie,
Dãtãtorule de viaþa”. Unul dintre cele
mai impresionante îndemnuri la
Pocãinþã îl constituie fãrã îndoialã
Canonul Mare sau canonul Sfanþului
Andrei Criteanul care se evidenþiazã
prin sublimitatea ideilor ºi profunzimea simþãmintelor ce le exprimã.
Cântat în primele patru zile ale
Sãptãmânii celei dintâi a Postului,
acest canon poate fi socotit cel mai
bine ,,o plângere de pocãinþã în care
se vorbeºte despre proporþiile ºi
adâncimea pãcatului, tulburând
sufletul cu jalea, cãinþa ºi nãdejdea.

CONVOCATOR
În data de 04.03.2012 orele 11.30 va avea loc adunarea
generalã a membrilor Asociaþiei Pomicultorilor
Dâmboviþeni, în sala de festivitãþi a Primãriei Voineºti, cu
urmãtoarea Ordine de zi:
- Raport de activitate
- Raport de cenzor
- Aprobare buget 2012
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Curãþindu-se în felul aceasta prin
pocãinþã, smerenie ºi lacrimi de
umilinþã ºi întãrit prin fapte bune
credinciosul urcã pe treptele scãrii
desãvârºirii.
Pentru ca scopul acestei deosebite
perioade a Triodului este curãþirea
omului de toata închinãciunea pãcatului ºi unirea deplinã cu Hristos prin
taina Sfintei Împãrtãºanii. Într-adevãr
la sfârºitul acestei perioade petrecute
în post, rugãciune ºi participare la
sfintele slujbe ale Bisericii credinciosul
îºi va mãrturisi pãcatele prin
spovedanie, se va împãrtãºi cu Trupul
ºi Sângele Domnului ºi va simþi bucuria celei mai mari sãrbãtori a ortodoxiei ºi anume Învierea Domnului. Spre
acest izvor al nesecatei bucurii spre
sãrbãtoarea Sãrbãtorilor ºi bucuria
bucuriilor ne conduc slujbele ºi
cântãrile Triodului.
Voi încheia cu aceastã scurtã
rugãciune a Sfanþului Efrem Sirul pe
care fiecare dintre noi suntem datori
sã o rostim în toatã perioada Triodului:
Domne ºi Stãpânul Vieþii mele, duhul
trândãviei, al grijii de multe, al iubirii
de stãpânire ºi al grãirii în deºert nu
mi-l da mie. Iar duhul curãþiei, al gândului smerit, al rãbdãrii ºi al dragostei
dãruieºte-mi-l mie slugii tale.
Aºa, Doamne, Împãrate dãruieºte-mi
ca sã-mi vãd greºealele mele ºi sã nu
osândesc pe fratele meu ca binecuvântat eºti în veci vecilor, Amin.

Preot Stroe Mihail Alin
PAROHIA ONCEªTI

- Instruirea beneficiarilor de proiecte pe mãsura 141
- Diverse
Cei care au accesat proiecte pe mãsura 1.4.1. ºi sunt în
anii 1,2,3, de finanþare sunt rugaþi sã participe la aceasta
întâlnire pentru a clarifica problemele privind atât partea
tehnicã a proiectului – Registrul fermei, cât ºi partea fiscalã
– Registrul de încasãri ºi plãþi, declaraþiile fiscale.

Preºedinte A.P.D.
Ing. Ion Oprea
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ÎN ATENÞIA BENEFICIARILOR
DE AJUTOR SOCIAL
ªI A ALOCAÞIEI
DE SUSÞINERE A FAMILIEI
În conformitate cu OUG 124/2011 si
HG /2011 , precum ºi HG 57/2012
care vin cu noi reglementãri în ceea
ce priveºte acordarea venitului
minim garantat ºi a alocaþiei de
susþinere a familiei având
aplicabilitate începând cu
01.01.2012 aducem la cunoºtinþa
beneficiarilor prestaþiilor sociale
menþionate mai sus, lista bunurilor
ce conduc la excluderea acordãrii
ajutorului social, precum ºi a
alocaþiei pentru susþinerea familiei.
Bunuri i mobile:
Clãdiri sau alte spaþii locative în
afara locuinþei de domiciliu ºi a
anexelor gospodãreºti (case de
vacanþã, piscine, saune ºi altele) ori
alte imobile aflate în una dintre
urmãtoarele forme de deþinere:
proprietate, închiriere, concesiune,
comodat etc.
Bunuri m obile:
1. Motociclete, motorete, scutere ºi
autoturisme cu o vechime mai micã
de 10 ani, cu excepþia celor
adaptate pentru persoanele cu
handicap sau destinate transportului
acestora ori al persoanelor
dependente, precum ºi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu
accesibile. Autovehicule:
autoutilitare, autocamioane de orice
fel cu sau fãrã remorci, rulote,
autobuze, microbuzea ºalupe, bãrci
cu motor, scutere de apã, iahturi, cu
excepþia bãrcilor necesare pentru
uzul persoanelor care locuiesc în
Rezervaþia Biosferei “Delta Dunãrii”.
Utilaje agricole: tractor, combinã
autopropulsatã. Utilaje de prelucrare
agricolã: presã de ulei, moarã de
cereale. Utilaje de prelucrat lemnul:
gater sau alte utilaje de prelucrat
lemnul acþionate hidraulic, mecanic

sau electrice. Obiecte de artã,
bijuterii ºi metale preþioase având
peste 100 grame, obiecte de cristal
ºi porþelan de mare valoare, blãnuri
de valoare mare, obiecte de
colecþie, în stare vandabilã.
Aparaturã electronicã: camere
video, amplificatoare audio,
copiatoare. Depozite bancare în
valoare de peste 3.000 lei. Terenuri/
cursuri de apa. Familii cu 1-3
persoane familii cu peste
3 persoane. Terenul intravilan ori
extravilan pe care se aflã locuinþa
de domiciliu ºi curtea aferentã,
precum ºi alte terenuri în intravilan
arabile sau cu potenþial de
construcþii ori de vânzare, cu o
suprafaþã totalã mai mare de 1.000
m2 în zona urbanã ºi 2.000 m2 în
zona ruralã
Terenuri extravilane în zona
colinarã, de ºes ºi de munte, cu
potenþial productiv (exploatabile)
5 ha/familie 2 ha/familie. Categorii
de animale/pasãri:
1. Peste doua bovine;
2. Peste o cabalinã;
3. Peste 3 porcine;
4. Peste 5 ovine/caprine;
5. Peste 5 familii de albine;
6. Peste 10 capete de iepuri de
casã;
7. Peste 25 de capete de pãsãri
8. Crescãtori a cãror producþie se
comercializeazã.
Pentru eventuale nelãmuriri asupra
celor menþionate mai sus vã rugãm
sã va adresaþi Serviciului de
Asistenþã Socialã din cadrul
Primãriei Voineºti.

ASISTENÞI SOCIALI
Monica Liþescu
Titi Oprea

STARE
CIVILÃ
18.01.2012 - 17.02.2012

NÃSCUÞI
1. Vasile Isabel

Beatriz

Îi urãm viaþã lungã
ºi fericitã!

CÃSÃTORII
1. Popescu Ionuþ ºi Comãnescu
Nicoleta Elvira
2. Miloº Iulian Corneliu ºi Matei
Maria
3. Bucur Nicolae ºi Niþu Carmen
Maria
Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. Piroiu Aurica
2. Dinu Constantin
3. Dinu Elena
4. Dojanã Dumitru
5. Deliuº Nicolae
6. Oncescu Georgeta
7. Cãlin Ion
8. Toma Maria
9. Voicu Avida
10. Castravete Eleonora
11. Stan Safta
Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
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D’ale gemenenilor…
Deºi am aºteptat iarna cu nerãbdare
în stilul nostru românesc, am fost
nepregãtiþi, cãci, vorba „înþeleptului”,
„...iarna nu-i ca vara...”. Înfrigurarea
ne-a cuprins pe cei mai mulþi dintre
noi vãzând accesul de furie cu care
“demiurgul” ne-a rãsplãtit, trimiþându-ne un nou cod portocaliu, ºi la
propriu ºi la figurat. Vorba poetului:
“Bucuroºi le-om duce toate” … pânã
când?
Lãsãm natura sã-ºi descarce furia ºi
ne întoarcem la ale noastre, la “realizãrile” din ultima vreme.
Dupã cum v-am obiºnuit, vom vorbi
despre educaþie, despre educaþia

prin ºcoalã, dar nu prea mai ºtim ce
este aceasta astãzi. Pentru unii este
o clãdire cu multe încãperi în care
vin ºi pleacã, pierduþi în propriile
gânduri, strãini faþã de cei din jur,
puºi mereu pe fugã. Astãzi trebuie
sã fugã la distanþe din ce în ce mai
mari, pentru niºte bani. Aceºtia sunt
adulþii, profesorii, modelele la care
cei mici, copiii, elevii, se uitã tot mai
nedumeriþi.
Pentru alþii ºcoala e… marfã!, loc de
joacã, spaþiu de a experimenta noi
senzaþii, de a încerca noi provocãri
departe de ochii pãrinþilor care
oricum sunt depãºiþi… naºpa.

Aceºtia sunt elevii, bravii noºtri elevi,
care trebuie sã îndure plictiseala
orelor pentru câteva minute de
plãcere, în pauze. Astãzi sunt elevi,
dar mâine vor fi pãrinþi sau profesori
ºi pentru aceasta avem datoria sã
facem ceva, sã încercãm sã-i
educãm. Dacã nu ºtim cum, sã ne
întoarcem în timp când ºcoala era
ºcoalã, profesorii erau profesori ºi
elevii elevi. Doar aºa mai avem o
ºansã.

prof. Mãnescu Elena

“Dansul e ste u n p oem î n c are f iecare
miºcare e ste u n c uvânt” ( Mata H ari)
În plinã creºtere a audienþei
manelelor, muzicii hip-hop ºi
dansurilor aferente, din ce în ce mai
puþini sunt cei care îºi amintesc de
tradiþia folcloricã româneascã.
Fiecare ascultã ce vrea, ce-i place,
dar eu cred cã tot mai bine ar fi sã
predomine muzica popularã, pentru
cã este mai dulce, pentru cã este a
noastrã.
Dansul popular, împreunã cu

cântecul ºi cu strigãturile ce îl
însoþesc, formeazã un tot armonios
ce nu poate fi despãrþit.
Frumuseþea cântecului ºi a jocului
popular, se regãsesc într-o emisiune realizatã pe 18 februarie 2012
la ,, Restaurant Del Ponte “ din
Târgoviºte.
Vedetele emisiunii ,,Dedicaþii populare” au fost membrii ansamblului
,,Datina Voineºteanã “ . Evoluþia
ascendentã a ansamblului ,,Datina”

este o dovadã vie a eforturilor care
se fac pentru a pãstra tradiþia în
comuna noastrã .
Aceastã emisiune va fi difuzatã pe
data de 26 februarie 2012 la orele
15.00, pe postul de televiziune
Columna Tv (www.columna.ro).

Bibliotecar
Florentina Belbe

e-m
mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web: www.primarievoinesti.ro
INFORMAÞII UTILE
telefoane:
0723 142 661 – Primar
0723 142 662 – Viceprimar
0245 679 324 – Primãrie-rrelaþii cu publicul
0245 679 450 – Fax
Adresa: Voineºti, str.Principalã, nr.145
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Nu ezitati sã ne contactaþi pentru rezolvarea
oricãrei probleme legate de administraþia localã.
Pentru anunþuri publicitare gratuite în Gazeta de
Voineºti ne puteþi contacta la unul din numerele de
telefon de mai sus.

Suntem aici pentru dumneavoastrã!

