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PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
Raport de activitate luna decembrie 2017
Dragii mei,
Am început acest an cu motoarele turate din plin
şi tot aşa îl încheiem! Decembrie, a fost luna în care am
continuat lucrările începute, dar a fost şi luna cu vizite în teren
pentru proiectele cu finanare europeană ce urmează a fi
derulate în perioada următoare.
CONCRET:
- În data de 7 decembrie, am avut vizita în teren a reprezentanilor AFIR pentru cele două proiecte finanate prin GAL
Valea Ialomiei: “Modernizare și reabilitare centru de zi pentru
copii în satul Gemenea Brătulești” şi “Modernizare prin
asfaltare a târgului săptămânal în satul Voinești”. La ambele
proiecte, am răspuns solicitărilor de clarificări, urmând ca, la
debutul anului următor, să semnăm contractele de finanare;
- În data de 13 decembrie, s-au aflat la Voineşti reprezentanii
POR - ADR Sud Muntenia, Agenia Călărași, pentru vizita în
teren și clarificări la proiectul “Modernizare, reabilitare,
recompartimentare și dotare centru de zi pentru persoane
vârstnice în satul Manga”. Este vorba de reabilitarea sediului

şcolii vechi din satul Manga și înfiinarea unui centru de zi. Am
trecut cu brio și acest examen, urmând ca proiectul să fie
implementat tot în anul 2018.
- A fost întocmit procesul verbal de recepie finală la casa
mortuară din satul Suduleni. Este o clădire frumoasă,
modernă, proprietate a comunei, de care vor beneficia toi
locuitorii satelor Izvoarele și Suduleni;
- Acoperișul dispensarului uman din satul Izvoarele a fost
schimbat în totalitare, urmând ca, în primăvara anului
următor, să continuăm lucrările de reabilitare;
- Cu beneficiarii de ajutor social am igienizat curile celor trei
blocuri de locuine existente în satul Voinești. Pe această cale,
solicit locatarilor din blocuri să menţină curăenia, pentru a da
un aspect civilizat centrului localităii;
- În ședina ordinară a Consiliului Local, a fost aprobat
proiectul privind nivelul taxelor și impozitelor pe anul 2018,
precum și proiectul privind organizarea și funcionarea
cimitirelor din comuna Voinești.
Continuare în pagina 2
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Taxele și impozitele locale se vor majora cu 5% faă
de anul trecut, iar cei care le achită integral până la data
de 31 martie vor primi o bonificaie de 10%. Cât privește
locurile de veci deinute în cimitire, Primăria va elibera un
certificat de concesiune pe 15 ani pentru care nu se percepe
nicio taxă, iar redevena (chiria) va fi 10 lei pe an și se va
achita la Biroul Taxe și Impozite al Primăriei. În maximum doi
ani, vom avea cele mai curate cimitire din zonă. De
asemenea, ordinea și disciplina vor fi eseniale.

Pentru noi, anul 2017 a fost un an foarte bun, cu
realizări importante în dezvoltarea și modernizarea localităii.
Dumneavoastră vă mulumim pentru încrederea pe care ne-o
acordai în fiecare zi, pentru faptul că ai achitat taxele
și impozitele locale la timp, aceste sume contribuind efectiv
la realizarea proiectelor. Vă doresc săbători cu sănătate,
fericire şi bucurii alături de cei dragi. La muli Ani! Bunul
Dumnezeu să ne aibă în grijă!

Comune învecinate cu Voineşti

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră - Dănuţ Gabriel Sandu

“DĂRUIND, PRIMEȘTI”
EDIŢIA A III-A
Motto: „Căutând binele altora, îl găsim pe
al nostrum” - Platon
Biblioteca comunală „Vasile
Florescu” Voinești organizează, în
parteneriat cu Biblioteca Judeeană
“I.H. Rădulescu”, Primăria Voinești, Școala
Gimnazială Voinești, Liceul Tehnologic
Voinești, Școala Gimnazială GemeneaBrătulești și Școala Gimnazială Suduleni,
joi - 21 decembrie 2017, începând cu ora
14:00, spectacolul caritabil „Dăruind,
primești!”, susinut de elevi și nu numai.
Evenimentul, organizat la Căminul
Cultural din Gemenea-Brătuleşti, are menirea
de a strânge fonduri sub formă de donaie,
pentru a veni în sprijinul unui copil cu reale
probleme de sănătate.
Spectacolul caritabil va fi susinut de
elevii școlilor partenere, Corul Seminarului
Teologic “Sfântul Ioan Gura de Aur”
Târgovişte, formaia “Voi – Dance” și
Ansamblul de dansuri populare „Datina
Voineșteană”.
Biblioteca comunală Voinești își
dorește să reunească sub același acoperiș un
număr cât mai mare de persoane, oameni de
bine, simpli, cinstii, onești şi cu suflet mare,
care pot ajuta și, astfel, împreună, să ne
atingem scopul final.
Evenimentul se adresează tuturor
celor care vor să se bucure de un spectocol
susinut de copii pentru copii. Vă așteptăm
cu drag!
Pentru informaţii suplimentare
legate de eveniment poate fi contactată
bibliotecara Florentina Belbe, la numărul
de telefon 0785.213.270 sau pe adresa
de e-mail bvoinesti@yahoo.com.
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Alimentaia în timpul sărbătorilor de iarnă
Crăciunul este perioada cea mai frumoasă din an,
când ne amintim de copilărie, ne bucurăm de cadouri, de
colinde și de zăpadă (când e cazul), ne întâlnim cu prietenii și
familia, încercăm să uităm de griji și probleme. Pentru ca vraja
să nu dispară și să simim spiritul acestei sărbatori, este
important să avem mare grijă și la alimentaie, la ce
consumăm și mai ales în ce cantităi.
În perioada sărbătorilor de iarnă, toate familiile fac
pregătiri intense pentru mese îmbelșugate. De cele mai multe
ori, această perioadă este și cea a exceselor, mâncăm mai mult
și mai greu. Medicii ne recomandă să nu abuzăm de alimentele
bogate în calorii, grăsimi animale sau zaharuri și să optăm
pentru o alimentaie diversă și echilibrată. În schimb, este bine
să optăm pentru o alimentaţie bogată în legume, fructe
proaspete, cereale integrale, peşte, nuci şi arahide, care ajută
atât la atingerea sau meninerea unei greutăi sănătoase,
precum şi la prevenirea diabetului zaharat şi a complicaţiilor
asociate acestuia.
Ştim cu toţii că noi, românii, obişnuim să abuzăm în
vacanţa de iarnă de preparatele din carne de porc, de dulciuri
şi de băuturi alcoolice. Mai ştim şi că în această perioadă se
găteşte mult şi toată lumea se pregăteşte de zor pentru masa
de Crăciun, deci tentaţiile alimentare sunt extrem de mari. Cu
toate acestea, nu trebuie să uităm să fim moderaţi, când vine
vorba de preparatele pe care le consumăm, pentru a evita

tradiţionalele vizite la departamentele de urgenţă.
Alimentai-vă câte puin, de mai multe ori pe zi, fie și
la un interval de trei ore și, obligatoriu, una din mese să fie
alcătuită numai din fructe. Mâncărurile cu sosuri şi maioneze
se recomandă să se consume în cantităi moderate, preferabil
în prima parte a zilei.
Pentru diabetici, mesele din perioada sărbătorilor de
iarnă trebuie să se încadreze în recomandările făcute de
medic. Prăjiturile nu trebuie să conţină zahăr, în prezent
existând cofetării care prepară produse pentru suferinzii de
diabet. Persoanele cu hipertensiune, cardiacii, diabeticii şi cei
cu afecţiuni renale trebuie să evite alimentele sărate, iar
hepaticii - consumul de alcool. Celor care au postit 40 de zile li
se recomandă să înceapă masa cu alimente mai uşoare şi în
cantităţi mici. Ar fi de preferat carnea de peşte sau de curcan,
asortată cu multe legume şi fructe.
Diabeticii pot să sufere decompensări grave, la fel ca
şi persoanele cu predispoziţii spre diabet, după consumul de
torturi, prăjituri cu mult zahăr şi garnisite cu dulceaţă. Ficatul
şi inima sunt suprasolicitate după consumul de carne grasă de
porc, dar mai ales după abuzul de băuturi alcoolice de tot felul.
Alimentele nepreparate (salate, fructe) trebuie consumate în
stare proaspătă, bine spălate, provenind din surse sigure și
corect depozitate înaintea consumului.
Continuare în pagina 4

CÂNTĂM TRĂIRI CE DOR
Pentru că suntem în perioada sărbătorilor și cântul ne însoește la fiecare pas, vă dăruiesc
câteva versuri care sper să vă stârnească un zâmbet.
VĂ UREZ UN AN NOU FERICIT, CU IUBIRE ȘI VIAĂ FRUMOASĂ CÂT CUPRINDE!
 Zaharia Sacagiu - Voinești
Astă dilemă ce v-o spun
N-am întâlnit pe-al vieii drum
Numai răbdare să avei
De-i vrea ca să înelegei
Ce vreau să spun.

S-a tot cântat de cea iubire
Pe-alături, cam afar din fire
De ibovnic și ibovnică
Iubire ce-n real adică
N-are cinstire.

Vorbele-așa frumoase sunt
Numai de le-așezăm în cânt
Dar de cumva noi săvârșim
Și pe alături de iubim
E alt cuvânt.

Omul acesta, muritor
Ce e când trist, când doritor
Și-a pus trăirile în cânt
Care sunt farmec și descânt
La al lui dor.

Se cântă despre cei cheflii
Mereu șpriari și zurbagii
Ce se adună noaptea-n cete
Să-și ostoiască a lor sete
Până-n cea zi.

De-odată binele e rău
Cântul s-a dus în... drumul său
Frumosul nu mai e frumos
Totul s-a-ntors cu susu-n jos
Feericul e-n tău.

Și-n cântul lui ades găsești
Trăiri cum numai în povești
Ce rar au fost de povestit
În traiul bun, sau chinuit
Mai întâlnești.

Cu soaa stai la o ulcică
Și-i cântă-atunci de ibovnică
Și-i fericită că trăiește
Acesta cânt o fericește
Ca alt nimică.

De-aceea vin acum și spun
Ori sunt defect, ori chiar nebun
De ce cântăm, doar, ce dorim
Și doar așa ne fericim
Pe-al vieii drum?

Cuvintele din al lui cânt
Care-s chiar rai pe-al nost Pământ
Au râs și-au plâns, ce noi trăim
Au smuls din noi tot ce simim
Fără vestment.

Dar, de te prinde cumva-n fapte
Ori că e ziuă, ori că-i noapte
Atuncea să te ii nenică
Căci tu, cât și cea ibovnică
Aflai ce poate.

Și mă tot bate-un gând nebun
Ce parcă n-aș dori să-l spun
Să fac să trai de capul meu
Să pot să gust cest panaceu
Cât pot antum.
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E VREMEA COLINDELOR
Între praznicile Bisericii și sărbătorile creștinilor, ca
taină și început de mântuire, se înscrie Crăciunul sau Nașterea
Domnului. Nicio altă bucurie mai mare decât sărbătoarea
Nașterii, în anotimpul alb și imaculat, nu poate fi pentru
români, ca cei ce s-au format ca popor și s-au născut creștini
în același timp. Pentru aceasta, strămoșii nostril au îmbrăcat în
straie de legendă și în viers de colinde evenimentul respectiv.
Colindatul, acel imn înălător, nu-i altceva decât o
laudă, o adorare adusă lui Dumnezeu care, în chip minunat,
într-o iesle sărăcăcioasă, s-a făcut OM. În complexitatea lui,
colindul înglobează participarea efectivă a naturii, care vrea să
fie părtașă la misiunea Nașterii.
Crăciunul și Învierea sunt limitele în care ne-am
format ca obște și am existat ca fii ai acestei glii și ai Împărăiei
lui Dumnezeu coborâtă pe pământ prin întrupare… Mai întâi,
nașterea cu trup a fost o făgăduină a lui Dumnezeu (FAC III.
15), o împlinire a legii și profeilor (MAT.V-17). La naștere
participă toată creatura văzută și nevăzută. Întreaga creaie
participă cu toată fiina la renașterea omului căzut. Vestea cea
bună, potrivit căreia, în chip tainic, Hristos vine biruitor,
uimește toată creaia. În același timp, se fixează și era creștină,
socotindu-se anul nașterii lui Hristos început al noului
Testament.
Crăciunul este o sărbătoare intimă, familială
românilor ortodocși și un praznic al Bisericii. Praznicul acesta
are, pentru noi, o importană deosebită, fiind sărbătoarea
familiei, a părinilor, a bunicilor, a rudelor și, în special, a
copiilor. Poporul nostru, născut creștin, a păstrat gingășia,
durerea, îngrijorarea Sfintei Familii, așa cum a fost acum două
mii de ani înainte, fiindcă nașterea poporului român este
aproape contemporană cu minunea din Betleem, a venirii în
lume a lui Dumnezeu în trup. Crăciunul, cel mai vechi și
autentic cuvânt creștin, înseamnă creaie nouă, descoperire,
uimire.
Moș Crăciun este o realitate a copilăriei poporului
nostru, un suspin, un izvor de creaie literară cu o adâncă
sensibilitate cu gust artistic muzical rezultat din colinde.
Acestea reprezintă o predică vie și un catehism popular ce a
meninut fiina spirituală a românilor. Nici un popor din lume,

cu o existenă creștină de două mii de ani, cum este a noastră,
nu-și mărturisește credina în venirea lui Mesia ca a noastră.
Mesajul și scopul colindelor este unul singur: de a
sensibiliza pe creștin, de a-l face să-i freamăte sufletul când le
aude, când le ascultă sau când el însuși le cântă. Câte geamuri
îngheate nu se deschid colindătorilor, câte inimi reci nu se
înfierbântă la acest șuvoi de vești venite din strămoși pentru
preamărirea Pruncului din Nazaret care se naște într-o peșteră
întunecată? Și tocmai acest freamăt trebuie să-l facă mai bun,
mai aproape de Dumnezeu, să-l facă să nu zică și el, asemenea
celor de acum două mii de ani, “N-ai loc la noi în casă!”, ci
să-l primească în casa sufletului său, cu toată fiina. Tema lor
este foarte variată. Multe colinde o privesc pe Fecioara Maria,
altele pe Iosif, pe păstori, pe magi și steaua lor.
Colindele și cântecele de sărbători nu sunt nu numai
o colecie de sfaturi și recomandări pentru alii, ci ele
angajează toată natura ca și în noaptea evenimentului, iar
românii i-au adăugat ieslei sărace și cetina sau bradul,
podoaba Carpailor noștri. De aceea, bradul sau pomul de
iarnă, în imaginaia multor popoare, dar mai ales a poporului
nostru, este bucuria celor mici și semnul de grijă și noblee al
părinilor. Copiii privesc bradul cu emoie, așteptând ca, din
umbra lui, să apară Moș Crăciun și Anul nou.
Așadar, aceste minunate mărturii dinainte, din timpul
și după Nașterea Domnului formează o datină scumpă în
tezaurul omenirii, în patrimoniul spiritual al neamului nostru,
în candela fiecărui suflet curat de creștin și în inima fiecărui
român ortodox. Datoria noastră morală de creștini este aceea
de a nu ciunti spiritualitatea noastră, nu trebuie să o
interpretăm după cine știe ce reguli, ci să o luăm, să o păstrăm,
să o meninem și să o ducem mai departe în viitor așa cum
ne-au lăsat-o strămoșii, fiind o moștenire din sufletul lor, suflet
încercat de-a lungul veacurilor. Și noi, astăzi, într-un gând și un
cuget, să cinstim evenimentul crucial al sfârșitului de an, ca să
putem auzi mesajul păcii celei adevărate și fericirii celei curate:
“Slavă întru cei de sus de Dumnezeu, și pe pământ pace între
oamenii bună voire” (LUCA II . 14).
Preot Joiaru Mihail - Parohia Voinești 1
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Mâncarea ușor alterabilă (alimente cu maioneză,
smântână, anumite brânzeturi, ou, lebăr, carnai, alte
mezeluri) se consumă imediat sau într-un interval foarte scurt
de timp după preparare.
Carnea trebuie preparată termic, prin fierbere, la
grătar sau cuptor. Consumul de carne roșie poate crea
probleme pentru persoanele care suferă de gută.
În preajma sărbătorilor, cele mai întâlnite tulburări
sunt de natură digestivă. Astfel, este indicat să avem în casă
medicamente care calmează arsurile gastrice și refluxul
gastro-esofagian, un protector hepatic, un calmant biliar,
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ceaiuri pentru vezica biliară, ceaiuri care combat constipaia și
reglează tranzitul intestinal, pastile care tratează stările de
greaă.
Durerile de cap sunt și ele destul de frecvente, având
la baza consumul de alimente grase și alcool, excesul de tutun,
trecerea bruscă de la un ritm alert la o perioadă liniștită,
cu multe ore de somn. Acestea pot fi combătute cu analgezice,
dar putem apela fără probleme la o alternativă naturistă.
Vă doresc la muli ani, sărbători fericite și fără
evenimente medicale.
Asistent medical comunitar,
Cornelia Ionescu
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CONVERSAIA
Pericolul care amenină orice adunare , în jurul
mesei familiale ca și la cel mai select bal, este plictiseala.
Nici călătoria organizată , nici cel mai fastuos dintre
banchete nu sunt scutite de plictiseală. Remediul cel mai
sigur împotriva ei este conversaia. Ce este conversaia?
Există o reetă perfect pusă la punct ce asigură reușita în
toate situaiile? Nu, din nefericire! Nu poi pătrunde dintr-o
dată în acest domeniu care dă ocazia unora să-și
desfășoare pe deplin puterea de seducie, iar altora să
comită gafă după gafă. Între ariditatea plictiselii și pericolul
ridicolului trebuie să urmăm un drum care ne duce spre
ceea ce se numea în evul mediu “la carte du tandres“
și ale cărui principale etape sunt: tactul, discreia, atenia,
însufleirea, amuzamentul, cultura, politeea și sinceritatea.
Apar aici, ca în aproape toate manifestările în
comun, două atitudini. Pe de o parte există unele persoane
foarte sigure pe ele, care polarizează conversaia,
îmbătându-se cu propiile lor cuvinte, vorbind fără încetare
și înterzicându-le celorlali orice participare la discuie.
La cealaltă extremă, se situează a doua categorie: veșnicii
tăcui pe care nu îi bântuie nici cel mai mic gând, cei
cărora le e o frică teribilă să nu greșească sau să-și
manifeste dezacordul. Veșnicii “Avei dreptate“ sau, cum
auzim mai recent, “Corect!“. Ajungem astfel la situaia pe
care o enună un umorist: “În orice conversaie sunt două
feluri de indivizi: pisălogii și victimele“.
Arta conversaiei nu se învaă ca niște formule
matematice, ci este dobândită mai degrabă ca o limbă
străină, respectând câteva reguli și exersând-o la nesfârșit.
Dăm aici câteva dintre aceste reguli, dar numai
dumneavoastră suntei în măsură să le acceptai pentru a
vă comporta agreabil.
Nici o conversaie generală nu se poate prelungi
multă vreme între zece sau douăsprezece persoane. De
aceea o gazdă trebuie să-și facă o datorie din a grupa
musafirii după niște criterii pe care e bine să le
cunoaștem. La acest lucru trebuie să ne gândim încă din
momentul în care facem invitaiile. Vei constata că cele
mai reușite reuniuni sunt acelea în care invitaii au aceeași
profesie sau același “hobby“. Dacă aceștia sunt medici vor
aborda, fără îndoială, subiecte de interes comun.
De asemenea, dacă invităm numai profesori și mai
mult decât atât, dacă ei sunt și colegi de cancelarie,
discuia se va învârti în jurul meseriei pe care o fac cu
pasiune. Să ne imaginăm că din greșeală - căci este sigur
o greșeală - am invitat și un cuplu de ingineri sau doi
oameni de afaceri. În mod cert, aceștia se vor simi izolai
și se vor plictisi de moarte. După o oră sau două, vor găsi
un motiv să plece. Cu sigurană că nu-i interesează nici
subiectele medicale, nici cancanurile de spital și nici
regulile jocului de “bridge“, de exemplu, care au fost discutate cu aprindere toată seara.
Dar, viaa ne obligă să avem și relaii cu oameni
cu diverse preocupări. De aceea, de multe ori, invitaiile
pe care le facem ne pun în situaia de a fi gazda unor
petreceri în care asistena este eterogenă. Obligaia
noastră este să-i antrenăm pe cei prezeni în discuii
agreabile, accesibile tuturor.
Să nu vi se pară o exagerare, dar rolul nostru nu

este departe de acela al unui regizor. Discuia profesională
nu trebuie să acapareze conversaia pentru că scopul ei
este altul - acela de a afla lucruri noi, de interes general.
De aceea, vom avea grijă să nu grupăm la masă persoane
care au aceeași meserie. Conversaia poate foarte bine să
înceapă prin relatarea unui fapt divers și să ajungă la
consideraii generale asupra eternelor probleme ale vieii.
Există însă subiecte care pot fi discutate doar
între prieteni. Unul dintre ele, și nu cel mai putin
important , este cel al banilor. Dacă este permis să discui
despre preul unei călătorii, este o gafă să discui despre
preul unui cadou. Asemenea gafe ne fac să-i recunoaștem
pe parveniţi de la o poştă. Dar, culmea prostului gust este
să te plângi de lipsa banilor, de necazurile din familie sau
de la serviciu.
În plus , acest lucru este și inutil - nimeni nu-i va
rezolva problemele, ci doar te va compătimi punându-te
într-o situaie umilitoare. O gafă deosebit de gravă este să
ceri consultaii unui om de meserie. Nici un bancher nu-i
va indica, gratuit, cel mai bun plasament pentru banii tăi
numai pentru că este invitat în aceeași casă cu tine. Nimic
nu-l va constrânge să-i dea informaiile pe care firma sa
le cumpără cu bani grei.
Cei mai răi dintre toi sunt totuși bolnavii eterni
pentru care un medic este oricând binevenit, uitând că
nimeni nu va putea pune un diagnostic în asemenea
condiii. În plus, nici un medic nu va fi deloc fericit să dea
consultaii în timpul liber. Cu umor, ar putea reaciona ca
medicul vienez devenit celebru prin răspunsul său dat cu
ocazia unei serate la care i s-a cerut o consultaie: “Vă voi
examina cu plăcere, doamnă, binevoii să vă dezbracai!“.
Aproape orice avocat sau profesor poate să vă
citeze una sau două anecdote care ilustrează mania
multor oameni pe care îi întâlnim deseori în societate, de
a amesteca viaa profesională cu timpul liber. Banii, grijile
familiale sau profesionale, consultaiile de orice fel sunt
deci teme de ocolit. De asemenea, discuiile despre politică
și religie sunt considerate tabu, deoarece amândouă sunt
prea ferm conturate în mintea omului pentru a fi
schimbate la o reuniune oarecare fără riscul de a degenera în ceartă. Și una și cealaltă in de pregătirea, de
gândirea omului, variind uneori enorm de la o persoană
la alta.
Totuși, în cazul unor discuii aprinse să urmăm
exemplul celor care nu-și pierd cumpătul. În același timp,
rolul gazdei sau, în absena ei, al altui invitat este să
schimbe subiectul. Să reinem, în concluzie, că reușita unei
petreceri depinde de talentul gazdei de a-și alege musafirii.
Să nu ne ambiionăm să-i chemăm deodată pe toţi cei pe
care îi cunoaștem, numai ca să scăpăm de obligaiile pe
care le avem!
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*************************
Fie ca Sfintele Sărbători ale Căciunului să vă aducă un strop
de bucurie şi pace în suflet, belşug şi reuşite depline! La
mulţi ani!
S.C. POMPE AGRO S.R.L

*********
****************
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură
Voineşti urează tututor colaboratorilor multă sănătate şi
fericire, iar sărbătoarea Naşterii Domnului să vă aducă în
case belşug, pace, linişte şi bucurii alături de cei dragi.
Crăciun fericit şi La mulţi ani!

Sfânta Sărbătoare a Crăciunului să reverse asupra sufletelor
şi caselor dumneavoastră linişte şi armonie, iar în Noul An
să aveţi reuşite depline în tot ceea ce vă propuneţi!
FARMACIA VINCA FARM VOINEŞTI

***************

Dr. ing Comănescu Daniel - Director S.C.D.P

Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători,
clipesc pe cer mii de culori, fii fericii de sărbători, acum și’n
anii următori!
A.F. PÂRVAN SIMONA S.R.L

*********

***********************

Sfintele Sărbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă
sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei
dragi. La Mulţi Ani!
SC CRIST-1 SRL IZVOARELE

În prag de sărbători, vă dorim multă sănătate, dragoste,
împliniri şi fericire, iar Crăciunul să vă aducă în suflete pace
şi lumină. La mulţi ani!
FARMACIA FLORA S.R.L VOINEŞTI

***********************

**********

Fie ca noaptea sfântă a Crăciunului să vă aducă pace în
suflet, bucurie, încredere şi sănătate, iar toţi cei dragi să vă
fie aproape. La mulţi ani!
SC ILMI UNIC SRL VOINEŞTI

E vremea colindelor şi a bucuriei, când minunea Naşterii
Mântuitorului ne cuprinde sufletele şi le înnobilează.
Crăciun fericit şi La mulţi ani!
MAGAZINUL “LA DOI PAŞI” GEMENEA-BRĂTULEŞTI

***************

******************

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului şi trecerea
în Noul An să vă umple sufletul de bucurie, încredere şi
speranţă. Crăciun fericit şi La mulţi ani!
C.A.R. POMICULTORUL VOINEŞTI I.F.N

Fie ca magia Crăciunului să vă umple sufletul de speranţă,
fericire şi bucurii. La mulţi ani!
“HANUL MĂRULUI” GEMENEA

*************************
Să găsiţi pe fiecare ramură a bradului împlinirea viselor şi
cheia succeselor viitoare, iar Moş Crăciun să vă aducă un
sac plin cu realizări şi împliniri. Crăciun fericit şi La mulţi
ani!
I.I. ION CIPRIAN GEMENEA-BRĂTULEŞTI

**************************
Fie ca bucuriile şi gândurile frumoase ale prezentului să
devină amintirile frumoase ale viitorului. Crăciun fericit şi
un An Nou plin de împliniri!
SC FEDERALCOOP VOINEŞTI

******************

Crăciunul este sărbătoarea ce ne aminteşte că viaţa
este o binecuvântare, este vremea miracolelor, când visele
se împlinesc. Sărbători fericite şi La mulţi ani!
S.C. LIMADI SERV S.R.L

De Sfintele Sărbători să deschidem ușa pentru oaspei
dragi și inima pentru sperană, bucurie și lumină.
Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere, știind că,
dacă avem credină, drumul din faa noastră va fi presarat
cu împliniri. Crăciun fericit! La muli ani!
COOPERATIVA AGRICOLĂ “FRUMOSUL DE VOINEȘTI”

******************************

***********

*********

Sărbători fericite! Noul an să vă fie presărat cu realizări,
împliniri, sănătate şi fericire. Să aveţi parte de lumină în
inima şi în gând. La mulţi ani!
S.C. AUTO SERVICE ADI SI CLAUDIU S.R.L

************************
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Vă dorim ca sărbătorile de iarnă
să vă aducă sănătate, noroc
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Pastila de ras
La masă, în ajunul Crăciunului, fiica de
10 ani, cu lacrimi în ochi:
– Nu mai sunt fecioară!
Tatăl, disperat, se adresează mamei:
– Tu ești de vină! Nu gătești, nu speli,
toată ziua nu faci nimic altceva decât să
te aranjezi, te îmbraci extravagant, te
uii la telenovelele alea… Crezi că ești
un exemplu bun?
– Eu? Tu bei nopi întregi, înjuri ca la
ușa cortului, te uii la filme deocheate…
Din cauza ta a ajuns așa copilul!
– Ba e vina soră-sii, care umblă cu
bădăranul ăla care o înghesuie pe
unde-o prinde.
Bunica, mai calmă, o întreabă pe fetiă
cum s-a întâmplat.
– Păi, doamna învăătoare a ales altă
fetiă pentru rolul Fecioarei la serbarea
de la școală.
☺☺☺
Vine Moș Crăciun la copiii somalezi.
Toi erau slabi de le ieșeau oasele prin
piele.
- Dar voi de ce suntei așa de slabi,
întreabă Moș Crăciun?

STARE CIVILĂ

- Știi, Moș Crăciun, zice un copil, noi nu
prea mâncăm.
- Ei, se supără Moș Crăciun, dacă nu
mâncai, nici jucării nu primii.
☺☺☺
Două blonde hotărăsc să meargă în
pădure să-şi caute un brad de Crăciun.
După câteva ore de căutare, una dintre
ele îi spune celeilalte:
- Aşa nu mai merge! Eu propun să luăm
primul brad pe care îl găsim, indiferent
dacă are globuri sau nu!
☺☺☺
De ce îşi bat dinamoviştii copiii de
Crăciun?
Pentru că merg cu Steaua…
☺☺☺
Un barbat îi cumpără soţiei sale de
Crăciun un superb inel cu diamant.
- Credeam că soţia ta îşi doreşte o
maşina sport, spune prietenul său.
- Aşa e, dar unde găseam eu un BMW
fals?

O nouă generaie de campioni!
32 de medalii la Cupa
Asociaiei Judeene de Karate
187 de sportivi de la 7 cluburi dâmboviene și-au
disputant, duminică – 19 noiembrie 2017, Cupa Asociaiei
Karate Dâmbovia. Lotul CS Koryo a fost format din 14
sportivi, majoritatea începători (secia Voinești) aflai la
primele competiii din carieră.
Bucuria a fost imensă la finalul concursului, când am
constatat că zestrea de medalii s-a îmbogăit cu încă 32 de
trofee, din care 19 de aur, 7 de argint şi 6 de bronz. Aşadar,
viitorul sună bine la CS Koryo!
Mulumim copiilor, părinilor pentru susinerea
financiară, dar și autorităilor publice voineștene, domnului
primar Sandu Gabriel şi domnului viceprimar Claudiu Popa,
pentru condiiile excelente de antrenament. Oss!

23.11.2017 - 11.12.2017

NĂSCUŢI
1. Voicu David Mario
2. Bobleacă
Georgică Marian

Le dorim viaţă
lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. 1.Purică Mirel şi
Heiser Sylvia

Le urăm „Casă de piatră“!

DECESE
1. 1. Lămbuţă Ana
2. Solomon Gheorghe



Dumnezeu
să-i odihnească!

KORYO KARATE CLUB
12 medalii obţinute la Londra!
În perioada 4-7
noiembrie 2017, CS
Koryo a participat la cea
de-a treia ediie a Elitte
London International
Championship. La startul
competiiei ce s-a
desfăşurat la Londra, în
Marea Britanie, s-au
aliniat 320 de sportivi
legitimai la 36 de cluburi
din 9 ări.
Koryo Karate Club s-a întors cu 6 medalii de aur, 3 de
argint şi 3 de bronz, ocupând locul V pe cluburi şi, alături de
celelalte cluburi româneşti prezente, locul II pe naţiuni,
raportat la numărul de medalii. Este un rezultat exceptional,
care se bazează pe multă muncă, răbdare, onoare, respect,
demnitate şi o extraordinară relaţie antrenor-elev-părinte.
Din lotul care s-a umplut de glorie la Londra au făcut
parte: Nedelcu Andrei, Costanzo Isabella, Vulpoiu Eduard,
Simion Ilinca și Asandei Maria. Trebuie remarcat şi faptul că
10 membri ai Fan Club Koryo (părini ai sportivilor) au făcut
deplasarea la Londra, pentru a susine lotul reprezentativ.
Noi, cei de la Koryo, vă mulumim! Oss!
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IMPORTANT DE ȘTIUT!
Stimai voineșteni, prin adresa cu nr. 10743 din
24.11.2017, Asociaia de Dezvoltare Intercomunitară
„Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării
deșeurilor solide în judeul Dâmboviţa (ADI)” ne comunică
faptul că, în conformitate cu Hotărârea nr. 191/19.12.2016,
începând cu data de 01.01.2018, vor fi introduse la plata
integrală a taxei de habitat toate gospodăriile care, pe durata
anului 2017, au fost scutite sau au beneficiat de reducere de
50%.
Avem rugămintea ca, în cel mai scurt timp de la
primirea facturii emise de SC. Electrica Furnizare S.A. ce
include taxa de habitat, cei îndreptăii să se adreseze
Primăriei Voinești (prin Ghișeul Unic) pentru a depune
documentaia necesară modificării taxei de habitat
(scutiri/reduceri) conform situaiei reale din teren.
Beneficiază de scutiri: veteranii de război și văduvele
veteranilor de război care locuiesc singure, gospodăriile
situate în zone inaccesibile utilajelor de colectare, casele
nelocuibile (în construcie sau dezafectate).
Pentru cei care dein două contoare în aceeași
gospodărie, se achită o singură taxă de habitat. Se acordă
reducere de 50% (achită 12 lei/lună) persoanelor care locuiesc
singure într-o gospodărie și străinașilor care domiciliază în

Cadoul cu zâmbete
Ziua de 17 decembrie 2017 a fost pentru elevii Scolii
Gimnaziale Suduleni una memorabilă. Cu sprijinul Primăriei
Voinești si a conducerii şcolii, am găzduit oameni minunai,
oameni care ne-au demonstrat că poate exista Moş Crăciun.
Este vorba de oamenii care s-au adunat ca voluntari sub
numele “Asociaţia Aura Ion”, condusă de Mariana Ciucă, om
extraordinar, stabilit în UK, care şi-ar da sufletul pentru copii.
Activitatea a avut loc în sediul Primăriei Voinești. Au
fost prezenţi 180 de elevi, de la grădiniă până la clasa a VIII-a.
Pentru toţi, ziua a însemnat prima întâlnire cu Moş Crăciun,
care a venit încărcat cu bunătăi, cadouri şi voie bună.
Această zi a însemnat mult pentru copii, pentru
voluntari şi pentru toţi cei care au muncit în cadrul acestui
proiect. Fiecare zâmbet, fiecare clipă de bucurie de pe feţele
copiilor ne dau siguranţa că a face o faptă bună îţi umple inima
de bucurie.

 Alina Barbu şi Georgiana Dobrinoiu
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judeul Dâmbovia și în afara judeului și care au gospodării
pe teritoriul comunei noastre (indiferent dacă sunt locuite
permanent sau nu). Gospodăriile ale căror proprietari sunt
plecai împreună cu familia în străinătate achită o taxa de
habitat în valoare de 8 lei/lună/gospodărie.
Facem precizarea că dosarele pentru scutiri/reduceri
de la plata taxei de habitat vor conine următoarele
documente:
- Cerere tip completată la sediul Primăriei;
- Copie C.I / B.I. solicitant (titular contor electric);
- Copie factură SC Electrica SA din care să reiasă plată taxă
habitat;
- Dovada motivului scutirii (zone inaccesibile, case
nelocuibile, două contoare, acte ședere în altă ară etc.)
Mai precizăm că debitele reprezentând taxa de
habitat din perioada 2011-2016 înregistrate la
Compartimentul Rol Fiscal trebuie achitate de urgenă, în caz
cotrar acestea generând penalităi.
În sperana unei bune colaborări, vă mulţumim
anticipat!
Viceprimar, Claudiu Popa

