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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna ianuarie 2018 

Dragii mei,

La mul�i ani! Să fi�i sănătoși, să ave�i un an
2018 cu bucurii și multe împlinirii. Noi, la Primărie,
ne-am început activitatea în data de 3 ianuarie. Vom
avea un an plin și sperăm ca realizările să le apreciaţi ca
fiind foarte importante pentru comunitatea locală.

Ce am făcut în ultima perioadă?
- În data de 29 decembrie 2017, am semnat contractul de
execu�ie lucrări pentru proiectul “Modernizare prin asfaltare
străzi de interes local în satele Voinești și Suduleni”. Valoarea
totală a investiţiei este de 2.500.000 lei, sumă finanţată de
Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală, etapa a doua. În momentul în care condiţiile meteo vor
permite, vom emite ordinul de începere a lucrărilor şi sperăm
ca proiectul să fie finalizat în acest an. Vor fi modernizate prin
asfaltare străzile Gogeşti, Aldescu, Morii, Moruju, Bisericii din
satul Voineşti şi strada Valea Adâncă din satul Suduleni.

- Am început lucrările pentru reabilitarea, igienizarea şi
modernizarea dispensarului medicilor de familie din satul
Voineşti. Tâmplăria va fi schimbată în totalitate, se vor
moderniza grupurile sanitare, învelitoarea va fi vopsită, vor fi
schimbate jgheaburile şi burlanele şi se va realiza termosistem
de izolare pentru întreaga clădire. Termenul de finalizare al
lucrărilor este de 90 de zile. Valoarea totală a investiţiei este de
200.000 lei, sumă suportată din bugetul local al comunei
noastre.

- În urma discuţiilor şi negocierilor cu Serviciul Public Judeţean
de Alimentare cu Apă şi Canalizare Dâmboviţa şi Compania
de Apă Dâmboviţa, astăzi pot veni în faţa dumneavoastră,
împreună cu Consiliul Local, să vă spunem că ne-am îndeplinit
obiectivul asumat: SERVICII DE CEA MAI BUNĂ CALITATE,
PREŢURI REZONABILE! În acest sens, începând cu 1 februarie
2018, serviciul public de apă şi canal al comunei noastre va fi
externalizat către alt operator, iar preţurile vor scădea cu
30-40%. Vor fi încheiate contracte noi de furnizare apă şi canal
pentru fiecare gospodărie în parte. Este numai pentru
dumneavoastră, dragi voineşteni consumatori, beneficiari ai
acestui serviciu! În numărul următor al “Gazetei de Voineşti”,
vom veni cu informaţii suplimentare cu privire la acest subiect.

- Pentru deszăpezire, vă voi prezenta numerele de telefon ale
salariaţilor care acţionează pe zone bine delimitate, în toate
satele comunei. Respectuos vă rog, pentru orice problemă, nu
ezitaţi să-i contactaţi!

� Străzi principale în toate satele comunei: Oncescu
Bogdan, telefon 0727.117.484;

� Străzi laterale în satele Onceşti şi Gemenea
Brătuleşti: Vasile Grigore, telefon 0724.548.798;

� Străzi laterale în satul Voineşti: Sandu Gabriel,
telefon 0723.142.661;

� Străzi laterale în satele Manga, Mânjina, Suduleni,
Izvoarele, Lunca: Curpene Nicolae, telefon 0785.213.274.

Pentru rezolvarea tuturor problemelor, în situaţia în
care, din motive obiective, un operator nu răspunde la telefon,
vă rog să apelaţi numărul de telefon 0723.142.662 - viceprimar
Popa Claudiu, responsabil cu activitatea de deszăpezire la
nivelul localităţii noastre. Programul în situaţii de urgenţă la
Primărie este de 24 de ore din 24.

În încheiere, vă spun că ne-am propus un an
2018 cu proiecte de importanţă majoră pentru
dumneavoastră. Ne dorim o administraţie
performantă, cu servicii de calitate şi o infrastructură
modernă şi vă promit că le vom realiza!

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră,

Dănuţ Gabriel Sandu
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CODUL BUNELOR MANIERE: COMPLIMENTELE

Micile  complimente  între�in  conversa�ia, ca  și
micile cadouri - prietenia. Nu  este  o  ipocrizie  să-i  faci  un
compliment  stâpânei  casei  asupra  gustului  bun  al  mâncării,
chiar  dacă  nu  a  gătit-o  ea. Dar, să-i  spui  unei  femei  de
șaizeci  de  ani  că  ai  luat-o  drept  fiica  ei  nu  este  un
compliment, ci  o  impolite�e . Tot  atât  de  nepotrivit  ar fi  să-
i  spui  gazdei: “Minunat  acest  por�elan. Cred că  v-a costat
destul  de  mult”!

A  face  complimente  exagerate  este  o  lipsă  de  tact,
dar  a  cere  să  �i  se  facă este  o  dovadă  de  prostie.
Întâlnim  deseori  persoane  avide  de  complimente, iar
expresia  englezească “fishing  for  compliments” (pescuind
complimente) le caracterizează  foarte  bine. Cum  să
reac�ionăm? Pur  și  simplu, cu  abilitate - evităm  să  fim
caraghioși  la rândul  nostru, acordându-le. Cel  avid  de
complimente  va deschide  discu�ia  pe  o  temă  care-l  avan-
tajează.  Neintrând  noi în “joc”, discu�ia  va  deveni  monolog
și  prietenul  nostru  va sfârşi  prin  a  se  lăuda  singur.

Există  în  fiecare  dintre  noi  tendin�e  de  a ne
autocaracteriza. Adeseori, auzim  persoane  care  se  simt
datoare să  ne  spună: “Eu  sunt  un  om  foarte  corect; eu  sunt
foarte cinstit  și  discret; eu  sunt  foarte  punctual; eu  sunt
foarte bun  în  meseria  mea”. Dorind  să  ne  ofere  imaginea
totală  a “personalită�ii” lor, completează  cu  ceea  ce  vor
numi  ei “cusururi”: “dar  am  și  defecte : sunt  prea  bun, prea
naiv, prea  sincer, prea  serios  etc”!

Să-i  lăsăm  pe  ceilal�i  să  ne  aprecieze  după  faptele
noastre  și  nu  după  vorbe. Această  categorie  de  oameni  nu
ob�in  încrederea  celor  din  jur, ci, dimpotrivă, trezesc
suspiciuni.

CE  TREBUIE  EXCLUS  DIN  CONVERSA�IE

Mul�i  oameni  foarte  capabili  în  meseria  lor  se
simt pierdu�i, odată  ieşi�i  din  cadrul  professional, și  suferă
în societate  de  un  real  complex  de  inferioritate. Pentru
aceștia, un  singur  sfat: să  fie  aten�i  la  ceea  ce  se  petrece
în jurul  lor, să  imite  sau  să  evite  ceea  ce  le  place  sau  nu.

Arta  conversa�iei, cum  am  mai  spus-o, nu  se  înva�ă
dintr-o dată. Să  ne  ferim  să  tragem  concluzii  de  o
banalitate înfiorătoare, ca: “Ah, femeile” sau “Ah, bărba�ii”…
to�i sunt  la  fel! Devenim  în  mod  automat  ridicoli.
Generalizările  de  felul “femeile”, “bărba�ii”, “patronii”,
“boga�ii”, “săracii” , utilizate  excesiv, denotă  o  mare sărăcie
spirituală. După  câte  am  trăit  în  acest  secol, ar  fi de  dorit
ca  o  fiin�ă  gânditoare  să  nu  se  mai  lase  păcălită de  această
lene  spirituală  care  trage  concluzia “rușii”, “nem�ii” , “evreii”
sunt  de  vină... Să  ne  amintim  de rezultatul  pe  care  l-au
avut  în  istorie  aceste  judecăţi inconștiente!

Este  evident  că  o  conversa�ie  nu  poate  fi
sus�inută prin  expresii  laconice: “Da”, “Nu”. La  fel, o  replică
prost  în�eleasă  nu  te  autorizează  să  lansezi  un “Ce?”,
“Cum?”, în  loc  de “Poftim?”. În  asemenea  situa�ii, po�i  da

mai  multă  amploare  întrebării,  spunând: “Cum  se  numea
orașul despre  care  vorbea�i?”.

Este  permis  să  vorbim  despre  prietenii  care  nu
sunt de  fa�ă? Sigur că da, dar  depinde  cum  o  facem. Se
știe  că despre  cei  care  nu  sunt  de  fa�ă  se  vorbește
întotdeauna  cu plăcere. Dar  nu  avem  voie  să  spunem  nici
mai  mult  nici mai  pu�in  decât  dacă  ar  fi  de  fa�ă. Mai  mult
decât  atât, este  necesar  să  le  luăm  apărarea  împotriva
denigratorilor. Interven�ia  noastră  ne  va  pune  la  adăpost
de  orice  calomnie, de  orice  bârfă.

A-i  forfeca  pe  cei  absen�i  este  semnul  lipsei  de
character, chiar  dacă  te  ascunzi  în  spatele  unui  nevinovat:
“Hai, să  bârfim  un  pic!”. În  plus, este  un  joc  foarte
periculos, căci  informaţia  ajunge  mai  devreme  sau  mai
târziu la  cei  în  cauză. Știind  aceasta, înseamnă  să  fii  total
lipsit de  inteligen�ă  să  o  faci, că  doar  nu  vrei  să  ai
dușmani de  bună  voie. Dacă  este  vorba  despre  prieteni,
a-i  apăra devine  o  datorie  de  onoare. Ab�ine�i-vă  să  le
transmite�i penibila  discu�ie, alimentând  bârfa! Prietenii  o
vor  afla oricum  de  la  altcineva , iar  dacă  nu, cu  atât  mai
bine!

Să  limitezi  conversa�ia  la  a  vorbi  despre  al�ii  este
nu  numai  o  impolite�e, dar  denotă  și  lipsă  de  imagina�ie.
Să faci  mereu  afirma�ii  ironice  sau  glume  atât  la  adresa
celor prezen�i, cât  și  a  celor  absen�i, nu  dovedește  că  ești
spiritual, ci  prost  crescut.

Dacă  te-ai  sim�it  bine  într-o  societate, dar  la
proxima  ocazie  nu  mai  ești  invitat, gândeşte-te  unde  ai
greșit, căci  ai  greșit  în  mod  sigur!

Se  poate  întâmpla  ca  unul  dintre  amatorii  de
calomnii sau  glume  proaste  să  vă  aleagă  drept  ascultător.
În  acest caz, există  o  solu�ie  pe  cât  de  elegantă, pe  atât  de
eficace  și  care  nu  necesită  decât  pu�in  curaj. Să  chemaţi
“victim” să  participe  și  ea  la  discu�ie  ar  fi  o  lec�ie ideală
pentru  bârfitori! Chiar  dacă  sunte�i  rugat, nu  vă amesteca�i
în  certurile  dintre  părin�i  și  copii, între îndrăgosti�i  sau  între
prieteni. Ei  se  vor  împăca  în  mod sigur, iar  dumneavostră
veţi  deveni  �apul  ispășitor.
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Gazeta de Voineşti

Regulamentul privind organizarea și

func�ionarea  cimitirelor din comuna Voineşti

Capitolul I - Dispozi�ii generale

Art. 1 – (1) Cimitirele: „Oncești” situat în comuna Voinești, sat
Oncești, str. Bisericii cu Nr. cadastral 72534; „Brătulești” situat în
comuna Voinești, Sat Gemenea Brătulești, Str. Valea Mare, Nr.
469 cu Nr. cadastral 72968; „Voinești” situat în comuna Voinești,
Sat Voinești, Str. Bisericii, Nr. 439 cu Nr. cadastral 72966;
„Suduleni” situat în comuna Voinești, Sat Suduleni, punctul
„Cimitir” cu Nr. cadastral 72972; „Mînjina” situat în comuna
Voinești, Sat Mînjina, punctul „Cimitir” cu Nr. cadastral 72967 și
„Manga” situat în comuna Voinești, Sat Manga, punctul „Cimitir”
cu Nr. cadastral 72976, sunt cimitire comunale aflate în patrimo-
niul Comunei Voinești și în administrarea Primăriei Voinești.
(2) Terenurile de la alin. (1). apar�in domeniului public al
comunei Voinești.
(3) Înfiin�area de cimitire noi, reorganizarea sau desfiin�area
celor existente se poate face de către Consiliul Local Voinești,
prin hotărâre, în condi�iile legii și ale prezentului Regulament.
Art. 2 – Toate activită�ile legate de administrarea cimitirelor
se supun dispozi�iilor legale din domeniul sanitar, urbanistic,
edilitar.
Art. 3 – Administrarea cimitirelor se exercită de persoana
desemnată prin dispozi�ia primarului.

Capitolul II - Concesionarea, amenajarea și între�inerea

locurilor de înhumare

Art. 4 – (1) Terenurile din cimitire sunt împăr�ite în rânduri și
locuri de înhumare, delimitate prin alei de acces.
(2) Locurile de înhumare existente se concesionează în baza unui
act de concesiune, potrivit anexei nr. 1, fără perceperea vreunei
taxe.
(3) Concesionarea locurilor de înhumare pe alei de acces este
interzisă.
Art. 5 – (1) Locurile de înhumare se concesionează, pe o perioadă
de 15 ani, în baza tarifelor aprobate prin hotărâre de către
Consiliul Local Voinești.
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite, la cerere,
aprobată în ședin�ă, de către Consiliul Local Voinești, pe o
perioadă de 15 ani.
(3) Schimbarea titularului concesiunii, în condi�iile prezentului
Regulament, se face la cerere, aprobată în ședin�ă, de către
Consiliul Local Voinești, numai după achitarea tarifului de
concesionare existent la data efectuării acestei opera�iuni.
(4) În cazuri excep�ionale, atestate cu documente legal
valabile, concesionarea se poate face și în situa�iile în care
decesul este iminent, dispozi�iile alin. (1) fiind aplicate.

(5) Actul de concesionare încheiat conferă titularului numai
dreptul de folosin�ă.
(6) Întocmirea actului de concesionare se va face potrivit
anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
(7) Acesta va fi semnat de primar ori de viceprimar, delegat de
acesta în condi�iile legii.
(8) În locurile de înhumare concesionate vor putea fi
înmormânta�i descenden�ii și ascenden�ii titularilor.
(9) La expirarea termenului de folosin�ă a locului de înhumare,
concesionarul are drept de preem�iune, iar în caz de deces al
concesionarului are drept de preem�iune moștenitorul legal sau,
după caz, testamentar.
(10) Întocmirea actului de concesiune  pentru un nou loc de veci
se va face după achitarea taxei de 600 Ron (lei).
Art. 6 – (1) Locurile de înhumare concesionate nu pot fi
cesionate și nici donate.
(2) Prin excep�ie de la dispozi�iile alin (1), dona�iile între rude
până la gradul IV, inclusiv, sunt permise, cu obliga�ia solicitării
reconcesionării locurilor de înhumare respective pe o perioadă
de 15 ani, aprobată de către Consiliul Local Voinești, cu plata
tarifelor de concesionare în cuantumul existent la data
efectuării acestor opera�iuni, respectiv 600 Ron (lei).
(3) Formularul de concesiune încheiat potrivit alin (2) este cel
prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament.
(4) Titularii folosin�ei locurilor de înhumare dobândite prin
moștenire sunt obliga�i să se prezinte la Primăria Voinești
pentru întocmirea actelor de concesiune, cu respectarea
perioadei de concesionare din actul ini�ial.
(5) Formularul actului de concesiune încheiat potrivit alin. (4)
este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament.
Art. 7 – (1) Se concesionează locuri de înhumare cu
dimensiunile de 1.20 m x 2.50 m, delimitate de alei de acces
cuprinse între 0.30 m și  0.50 m.
(2) Primarul comunei Voinești poate aproba, în situa�ii deosebite,
concesionarea, fără plata locurilor de înhumare, unor persoane
lipsite de posibilită�i materiale.
(3) Dispozi�iile alin. (2) sunt aplicabile și persoanelor fără
apar�inători legali și pentru persoanele neidentificate.
Art. 8 – (1) Concesionarii vor achita, pe întreaga perioadă de
concesionare, o taxă anuală de 10 Ron pentru fiecare loc de
veci.
(2) Taxa percepută potrivit alin.(1) se reactualizează  de către
Consiliul Local Voinești, odată cu aprobarea impozitelor și
taxelor locale.

Continuare în pagina 4

În ședinta ordinară a Consiliului Local Voineşti, din data de 19 decembrie 2017, a fost luat în discu�ie un subiect
deosebit de important pentru locuitorii comunei noastre, și anume modul de organizare și func�ionare al cimitirelor.
În prezen�a celor opt preo�i parohi din toate satele, s-a dezbătut un regulament schi�at de aparatul de specialitate al
primarului, fiecare dintre participant prezentând un punct de vedere referitor la acest proiect.

Regulamentul pus în discu�ie a fost agreat în final de to�i preo�ii, a fost votat în unanimitate de consilierii locali și a
intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018.  Îl prezentăm în continuare integral, pentru ca fiecare dintre dumneavoastră,
cei interesa�i, să vi-l pute�i însuși și pentru a vă putea adapta situa�ia particulară la prevederile acestuia.

Pentru detalii și lămuriri suplimentare, vă rugăm să vă adresa�i preo�ilor parohi din satul în care locui�i sau
operatorului Rol Fiscal din cadrul Primăriei Voinești.

Viceprimar, Claudiu Popa
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Despre lăcomia de avu�ii
Fra�i creștini, Dumnezeu se îngrijește în mod deosebit

pentru oameni, ca pentru niște copii iubi�i. Tuturor le dăruiește
hrană  la bună vreme, sănătate, putere de muncă, unora le
hărăzește mai mult decât pentru viaţa personală sau a familiei
lor. Pentru această bunătate, oamenii  ar trebui să fie mul�umi�i
și recunoscători. Însă, de cele mai multe ori, ei nu sunt
mul�umi�i și ce fac? Adună, se zbuciumă, aleargă fără oprire, nu
se bucură de ceea ce au, ci suspină după ceea ce nu au, poftesc
să aibă mai mult decât trebuie, peste măsură. Cumplită patimă
este lăcomia! Și mul�i sunt cei ce cad în mrejele sale.

Lăcomia domnește de obicei în casele celor boga�i, dar
se strecoară și în bordeiul săracului.  Străbate�i drumurile,
cerceta�i lumea și întreba�i-i pe oameni care este pricina
frământării lor. De vor fi sinceri, vor răspunde că aleargă după
avere, după bunuri. Se pare că veacul nostru este acela despre
care prorocul Isaia zicea cu durere: „Aceștia sunt câini hrăpăre�i
care nu se mai satură. To�i umblă în căile lor și se silesc pentru
câștigul lor”.

Religia creștină îngăduie omului să aibă și să caute
bunuri pământești. A munci și a-și mări averea printr-o hărnicie
chibzuită nu e păcat, numai să fie într-o măsură dreaptă
și prin mijloace cinstite. Dar, când cineva privește bunurile
materiale ca pe cel mai înalt scop al vie�ii, folosind orice mijloc
pentru a le ob�ine, atunci avem de-a face cu păcatul lăcomiei
care este osândit și de dreapta judecată a min�ii și de religie,
pentru că lăcomia este izvor de suferin�ă pentru cei stăpâni�i de
ea, izvor de fărădelegi pentru societate, patima pierzătoare de
suflet.

Însă, răul cel mai mare este că lăcomia îl îndepărtează
pe om de Dumnezeu. Lucru firesc! Dacă cineva râvnește să
dobândească lumea, n-are vreme să se preocupe de cele mai
presus de lume. Avu�ia îi devine un fel de idol. Ce nevoie are
să-L adore sau să se închine lui Dumnezeu pe care nu-L vede,
dacă omul are banul pe care îl vede, îl pipăie, îl numără?

Dacă omul e mereu nemul�umit de ceea ce are și
muncește să adune bani, să cumpere pământ, să ridice case noi,
el nu urmărește decât să-și asigure un mic paradis, aici, pe
pământ. Așa, omul n-ar vrea să moară niciodată fiindcă, având
de toate, ar putea să spună ca nesă�iosul din Evanghelie:
„Suflete, ai multe bunătă�i: mănâncă, bea, veselește-te”!

Spune�i-mi acum, se poate mântui un astfel de om? Cu
neputin�ă. Mântuirea se câștigă prin lepădarea de bunurile
acestei lumi, prin jertfa fa�ă de aproapele, prin  iubirea lui
Dumnezeu. Dar, dacă „dumnezeul” lacomului e pântecul, dacă
„religia” sa e îmbogă�irea și dacă „raiul” său este mâncare și
băutură, un astfel de suflet e lepădat, e pierdut după cum zice
Sf. Scriptură: „Lacomul care este închinător la idoli nu are
moștenire în împără�ia lui Dumnezeu”.

Așadar, fra�i creștini, feri�i-vă de patima lăcomiei! Orice
face�i, orice plănui�i să împlini�i, cugeta�i la împlinirea sufletului
și gândi�i-vă că, la urma urmei, toată agoniseala voastră se va
încheia într-o groapă lungă de doi metri și lată de un metru. 

Amin!

Preot, Ivașcu Haralambie Marius

Regulamentul privind organizarea și

func�ionarea  cimitirelor din comuna Voineşti
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Art. 9 – Concesionarea încetează în următoarele condi�ii:
a) La expirarea termenului de 15 ani, dacă nu s-a solicitat
prelungirea acestuia, în condi�iile prezentului Regulament.
b) Când titularul renun�ă în scris la drept, în favoarea
proprietarului cimitirului;
c) Părăsirea și men�inerea în stare de neîngrijire pe o perioadă
mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare și a lucrărilor
funerare, după o notificare prealabilă. Locurile părăsite sunt
cele care nu mai au semne funerare sau alte elemente de
identificare. În situa�ia în care titularul concesiunii nu poate fi
identificat, locul de înhumare se poate concesiona, în condi�iile
prezentului Regulament, numai cu aprobarea Consiliului Local
Voinești, în baza referatului motivat al primarului sau persoanei
delegate prin dispozi�ia acestuia;
d) Când titularul concesiunii nu-şi îndeplinește nici după două
soma�ii scrise, emise de primar sau persoană delegată prin
dispozi�ia acestuia, într-un interval de 6 luni.
e) În cazul neachitării taxei de între�inere prevăzute de art. 8,
alin. (1) timp de doi ani consecutiv.
Art. 10 – (1) Încetarea concesionării atrage după sine încheierea
unui nou act de concesiune, cu obligaţia achitării taxei
de 600 Ron (lei). 

(2) Locurile de înhumare se pot concesiona după trecerea
perioadei de 15 ani de la ultima înhumare și altor persoane
decât titularilor, fără să fie afectate rămășitele pământești
existente.
Art. 11 – (1) În cazul în care concesiunea a încetat și pe locul de
înhumare există lucrări funerare, foștii titulari sunt obliga�i să le
desfiin�eze și să le ridice în termen de 90 de zile lucrătoare de la
primirea înștiin�ării scrise a Primăriei Voinești.(2) Neîndeplinirea
obliga�iei prevăzute la alin. (1) conduce la preluarea acestora
în administrarea proprietarului cimitirului, fără îndeplinirea
vreunei formalită�i.
Art. 12 – Situa�iile prevăzute la Art. 11 se eviden�iază separat.
Art. 13 – Concesionarii locurilor de înhumare au obliga�ia să le
amenajeze și să le între�ină, asigurându-le un aspect cât mai
plăcut.
Art. 14 -  Pentru între�inerea aleilor, împrejmuirilor și efectuarea
lucrărilor de cură�ire a arborilor, respectiv evacuarea gunoiului,
precum și pentru recuperarea altor cheltuieli, fiecare
concesionar este obligat să achite tariful anual stabilit prin
hotărâre a consiliului local.

Continuare în numărul următor al „Gazetei de Voineşti“
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Varicela sau vărsatul de vânt 

În timpul vacan�ei de iarnă, am avut foarte multe
cazuri de varicelă, iar odată cu începerea cursurilor, în urma
efectuării triajului epidemiologic, am constatat că mai avem
copii cu varicelă care au rămas la domiciliu. Nu există, așadar,
nici un motiv de îngrijorare din partea părin�ilor. Până la urmă,
varicela este boala copilăriei, pe care copiii o contactează mai
devreme sau mai târziu. De aceea, o să spun  câteva lucruri
despre varicelă, cum ne putem feri copiii să contacteze boala
şi ce pute�i face în cazul în care au fost contamina�i.

Varicela (vărsatul de vânt) este una dintre cele mai
frecvente boli infecto-contagioase care cauzează erup�ie
(urticarie). Varicela apare pe tot parcursul anului, întâlnindu-se
mai frecvent iarna și primăvara. Mai mult de 90% din oamenii
din întreaga lume ajung să facă boala la un moment dat în
via�ă, mai ales dacă aceștia nu sunt vaccina�i împotriva
varicelei. De altfel, la copiii sănătoși, varicela nu este de obicei
o afec�iune gravă, însă severitatea acestei afec�iuni variază de
la o persoană la alta. Varicela este mult mai severă și cauzează
complica�ii la femeile gravide, la nou-nascu�i, la copiii cu
vârsta peste 15 ani și la persoanele care au sistemul imunitar
afectat.

Mod de transmitere

Virusul care cauzează varicela se transmite cu
ușurin�ă de la o persoană la alta. Cea mai frecventă trans-
mitere a bolii se realizează pe cale respiratorie, prin intermedi-
ul mucoaselor bucale și nazale. De asemenea, virusul se poate
transmite prin aer, prin strănut sau tuse, de la persoane
bolnave. Mai rar, virusul se transmite prin secre�iile rezultate
din ruperea veziculelor cutanate. Cea mai contagioasă
perioadă începe cu 2-3 zile înainte de apari�ia erup�iei
veziculare și continuă în timpul formării veziculelor (care
durează în general 4-5 zile), până în momentul când toate
veziculele au format cruste.

Atât femeia însărcinată cât și fătul au un risc crescut
de a face varicela, dacă gravida nu a făcut boala până atunci
sau dacă nu a fost vaccinată împotriva varicelei. Riscul creşte
foarte mult în situaţia când cineva din familie are varicelă, din
cauza contactului apropiat cu acea persoană. Expunerea la
varicelă înseamnă a fi în preajma unei persoane cu semne
prezente de varicelă sau dacă îi apar după 2-3 zile. 

Simptome

Perioada de incuba�ie, care durează de la expunerea
la virusul varicelei până la apari�ia semnelor de boală, este de
obicei între 14-16 zile, dar poate fi cuprinsă şi între 10-21 zile.

Primele simptome ale varicelei sunt:
-Febră între 38 şi 39,4 °C;
- Indispozi�ie, oboseală și stare de rău;
- Apetit diminuat sau dispărut;
- Dureri de cap și inflama�ia gâtului.

Primele semne sunt de obicei ușoare la copii, dar la
adul�i pot fi severe. Acestea persistă pe toată perioada bolii.
După 1-2 zile de la apari�ia primelor semne de boală, apare
erup�ia (urticarie) pruriginoasă, care produce mâncărime.

Medicul trebuie anun�at imediat ce apar primele

semne de boală la copilul
cu varicelă. În cazul în care
apar complica�ii, este nece-
sar consultul unui medic
specialist.

Factori de risc

Persoanele care nu
au făcut boala sau cele care
nu sunt vaccinate împotriva
varicelei prezintă un risc crescut de a face boala, dacă:
- Locuiesc cu o persoană care are varicelă;
- Muncesc sau se joacă mai mult de o oră în preajma unei
persoane cu varicelă;
- Sunt interna�i în spital și împart camera cu o persoană care
mai târziu va face varicelă, sau sunt îngriji�i de un cadru
medical care va face varicelă;
- Au un sistem imun deficitar.

Tratament

Tratamentul vărsatului de vânt (varicela) variază
în func�ie de vârsta persoanei, starea de sănătate și de
severitatea bolii. La copiii care nu au alte afec�iuni, varicela se
poate trata doar la domiciliu. Tratamentul recomandat constă
în administrarea de antitermice, pentru a reduce febra și
disconfortul. Cu toate acestea, to�i adul�ii cu varicelă necesită
consult medical. O persoană bolnavă de varicelă nu necesită să
stea în pat, dar e recomandat ca aceasta să stea liniștită și în
repaus.

Erup�ia din varicelă este pruriginoasă (produce
mâncărime). Gratajul (scărpinatul) veziculelor poate cauza
infec�ia acestora sau prezen�a de cicatrici care vor rămâne
după vindecarea varicelei. Unele metode terapeutice
efectuate la domiciliu pot împiedica scărpinatul din erup�ia
variceloasă, ca de exemplu făina de ovăz aplicată pe piele,
compresele reci, calmante și administrarea de antihistaminice
orale. 

Pentru a preveni transmiterea varicelei, este bine ca
persoana bolnavă să rămână la domiciliu!

Vaccinarea

Varicela este una dintre cele mai frecvente boli
infecto-contagioase cauzate de virusul de tip herpetic și poate
fi prevenită prin vaccinarea cu vaccinul varicelo-zosterian,
înainte de expunerea la acest virus. Vaccinarea în primele
3 zile împiedică îmbolnăvirea sau favorizează apari�ia unei
forme ușoare de boală, în cazul expunerii la varicelă. Este
dificilă prevenirea varicelei, odată ce a aparut erup�ia
cutanată!

Femeile, care doresc să rămână însărcinate și nu au
făcut varicelă, ar trebui să se vaccineze împotriva virusului,
deoarece în acest mod previn complica�iile ce pot apărea în
cazul infec�iei din timpul sarcinii. 

Asistent medical comunitar,

Cornelia Ionescu
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Recomandări pentru crescătorii de animale
valabile în perioadele de frig şi zăpadă

Pentru crescătorii de animale se recomandă

asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care

să poată oferi protec�ie fa�ă de ac�iunea directă a frigului și

zăpezii. De asemenea, trebuie să se asigure cantită�i suficiente

de apă și furaje, corespunzătoare cantitativ (în func�ie de

specie, talie și stare fiziologică) și calitativ (prospe�ime, raport

energetic). Se va acorda o aten�ie deosebită în mod special

instala�iei de adăpare, având în vedere riscul de înghe�, și

verificării echipamentelor de rezervă (ex. generatoare de

energie electrică).

La orice modificare a stării de sănătate sau bunăstare

a animalelor, precum și la apari�ia unor modificări de

comportament, de�inătorul animalelor are obliga�ia ca, pe

lângă măsurile amintite mai sus, să anun�e urgent medicul

veterinary, care este responsabil de supravegherea statusului

de sănătate a animalelor.

Pentru de�inătorii de animale de companie, în cazul

în care animalele (câini/pisici/iepuri) sunt �inute afară, este

important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum și un

adăpost corespunzător, care să poată oferi protec�ie fa�ă de

ac�iunea directă a frigului și zăpezii.

O aten�ie deosebită trebuie avută în vedere de cei

care transportă animalele vii în această perioadă (frig/zăpadă).

Astfel, trebuie ca în mijlocul de transport să nu existe curen�i

de aer, trebuie �inut cont de specia, talia, vârsta și starea

fiziologică a animalelor și de nevoile specific. Se acordă o

aten�ie deosebită vitezei de transport, numărului de opriri,

precum și vârstei animalelor. Din cauza condi�iilor meteorolog-

ice, există riscul apari�iei stresului termic prin frig, motiv

pentru care  se impune inspectarea animalelor la intervale

regulate în timpul călătoriei și, totodată, identificarea

simptomelor acestora.

Simptomele stresului la frig sunt frisoane, horipila�ie

(se ridică părul/ blana), îngrămădire (pentru a conserva

căldura), letargie și somnolentă, urmată de colaps.

Padocurile unde sunt �inute animalele în vederea

comercializării în târguri trebuie să fie suficient de spa�ioase,

pentru a asigura libertatea de mișcare minimă necesară

animalelor cazate, și trebuie să fie prevăzute cu zone de

adăpostire. Trebuie asigurată o sursă de apă potabilă sau mai

multe, având în vedere nevoile zilnice ale unui animal, în

func�ie de specie, talie, rasă și stare fiziologică.

Toate aceste măsuri specifice sunt necesare pentru

asigurarea bunăstării animalelor în perioadele de iarnă, în care

se înregistrează condi�ii meteorologice severe, și pentru

responsabilită�ile legale care le revin de�inătorilor/ crescăto-

rilor de animale. De asemenea, consiliile locale trebuie să se

asigure că exista posibilită�i de colectare și centralizare a

deșeurilor animaliere.

ATENŢIE! S-a detectat în ţara noastră, în localitatea

Micula, din jude�ul Satu Mare, un caz de pestă porcină

africană, în zonă impunându-se măsuri sanitar-veterinare și de

restric�ie a circula�iei porcinelor domestice și sălbatice.

Așadar , vă așteptăm în orice problemă legată de

bunăstarea animalelor dumneavoastră, orice îmbolnăviri sau

modificări  de comportament, pentru rezolvarea acestora la

Cabinet Medical Veterinar Dr. Mîndroiu Nicolae – Voinești,

Dâmbovi�a, telefon - 0245/679.271. Pentru urgen�e veterinare,

puteţi apela numărul de teelfon 0729/169.383.

Cu considera�ie,

Dr. Mîndroiu Nicolae

COMUNE DIN DÂMBOVIŢA
Realizator, Adrian Erculescu
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Cotea Sarah-
Antonia
2. Nechita Florin 
3. Iamandache
Rareş-Andrei
4. Iamandache Matei-Ştefan 
5. Blagu Eric-Andrei
6. Vasile Maria-Iasmina  

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Răileanu Marius-
Lucian şi Barbu Elena-Irina
2. Dincă Claudiu-Constantin şi Boroşoiu
Georgiana 

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
11.12.2017 - 22.01.2018

DECESE

�1. Trăistaru Elena 
2. Negulescu Petre 
3. Ivaşcu Vasile 
4. Caibăr Veronica 
5. Băcanu Ioan 
6. Deriuş Vasile 
7. Pătru Constantin 
8. Nedelcu Nicolae 

Dumnezeu  să-i odihnească!

^Pastila de ras
Autobuzul pleacă din staţie şi după el
alergă o doamnă. Pasagerii îl roagă pe
şofer să oprească şi doamna se urcă
bucuroasă:
- Am reuşit… Acum, biletele la control,
vă rog!

☺☺☺

Angajatul către şef:
- Mi-aţi promis că îmi măriţi salariul,
dacă sunteţi mulţumit de mine...
- Cum pot fi mulţumit cu cineva care
cere mărire de salariu?!

☺☺☺

Nevasta unui deţinut, în audienţă la
directorul penitenciarului:
- Domnule director, vă rog să-i daţi
soţului meu o muncă mai uşoară
- Dar, el mătură prin curte. Este destul
de uşor
- Nenorocitul, mie mi-a zis că sapă un
tunel...

☺☺☺

Doi eschimoşi întâlnesc un urs polar.
Unul se apucă să-şi pună schiurile.
Celălalt îi spune:
- Oricum, nu vei reuşi să alergi mai
repede decât ursul

- Important e să alerg mai repede ca
tine...

☺☺☺

Doi tineri scoţieni la plimbare cu copilul
în cărucior. Intră într-un magazin şi lasă
căruciorul afară. Când ies, femeia
exclamă:
- Vai de mine, acesta nu este copilul
nostru!
- Taci spune bărbatul, să nu te audă
cineva… căruciorul acesta este mult mai
scump!

☺☺☺

- Iubito, de azi înainte o să stăm şi noi
într-un apartament scump, aşa cum
ţi-ai dorit…
- Vai iubitule, cât sunt de bucuroasă,
o să ne cumpărăm în sfârşit un 
apartament?
- Nu. S-au mărit chiriile!

☺☺☺

- De unde vii?
- De la cimitir!
- Dar, ce s-a întâmplat?
- Am înmormântat-o pe soacra mea!
- Şi de ce eşti aşa zgâriat pe faţă?
- Păi, a încercat să se opună!

Voineşti, str. Principală, nr. 145
e-mail:

consiliullocalvoinesti@yahoo.com

adresa web:
www.primarievoinesti.ro

Telefon & Fax:
0723.142.661 – Primar 

0723.142.662 – Viceprimar 
0245.679.324

Relaţii cu publicul
0245.679.450  – Fax 

Nu ezitaţi să ne contactaţi!

Drumul vieţii
M-am nimerit făr să fi vrut

Pe-această margine de lume
Să-mi caut rost de început
Dar totu-i prea necunoscut

Și să-n�eleg n-am prea putut
Oare-ncotro să plec anume?

Căci peste tot sunt doar cărări,
Tainice și îmbietoare,

Și toate merg spre alte zări
Promi�ând rost celor visări

Cu infinite încântări
Ce sufletu-mi pun la-ncercare.

Și se-ntretaie, se-mpletesc
Când urcă și când, brusc, coboară

Cum voi ști, oare, să găsesc
Pe-acea ce trebui să pășesc
Sigur să fiu că nu greșesc?

E-un gând ce mereu mă-nfioară.

O cale d-aleg drum să-mi fie
Pe dată-ajung la o răscruce
Unde noi drumuri mă îmbie

Să le urmez, dar cine știe
De-mi va fi rău sau bine mie

Acolo unde mă vor duce?

Și cum în loc nu pot să stau,
Iar înapoi nu m-aș întoarce,
Mă tot întreb cui pot să dau

Vreun pre�, să știu-încotro s-o iau
Să-mi aflu drumul ce îl vreau

În via�a-mi, să mă poarte-n pace.

Să merg eu drept, pe drumul meu
Drumu-mi sortit, să-l pot cunoaște,

Acel pe care Dumnezeu
L-a conceput să fie-al meu          

Să-l pășesc tot, oricât de greu
Mi-ar fi și orișice m-ar paste.

� Zali Sacagiu_Voinești
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DĂRUIND, PRIMEȘTI!
Campania umanitară  „DĂRUIND, PRIMEȘTI!”, ajunsă

la cea de a III-a edi�ie, a fost un real succes  şi în 2017.
Specacolul-concurs a fost dedicat unei cauze nobile,  unui
îngeraș de feti�ă a cărei via�ă nu este deloc ușoară  din cauza
problemelor de sănătate. Pe lângă problemele locomotorii
(din naștere), în urmă cu 3 ani, au apărut și probleme renale,
ceea ce face ca Raia (căci despre ea vorbesc) să fie nevoită să
meargă de 3 ori pe săptămână la dializă. 

În cadrul specacolului, s-au întrecut elevii școlilor
gimnaziale și liceului din comuna noastră. Felul dăruirii
preţuieşte mai mult decât darul!

Sărbătorile de iarnă sunt un motiv de bucurie.
Crăciunul este perioada anului în care avem ocazia să
redescoperim bucuria de a dărui. Am alergat întreg anul să
muncim, să adunăm, să ne realizăm, ne-am gândit numai la
noi. Sărbatoarea Nașterii Mântuitorului este cu siguran�ă
cea mai frumoasă perioadă a anului. Fiecare dintre noi ne
pregătim locuin�a ca să primim oaspe�i, să-i primim pe cei
dragi, oferindu-le cele mai bune bucate. Atmosfera care ne
învăluie în preajma acestei sărbători induce în noi o stare de
relaxare, fericire, mul�umire, recunostin�ă, numai sentimente
pozitive, dar este și momentul când trebuie să ne gândim la cei
nevoiași din jurul nostru. 

Din păcate însă, lângă noi sunt persoane care nu
se pot bucura de toate aceste lucruri. Încercările vieţii sunt
nelimitate şi uneori prea crunte, dreptatea nu este tot timpul
dreaptă, sunt semeni de-ai noștri,  care duc o luptă inegală
cu boala.

Un copil de 13 anișori, �intuit într-un  cărucior,  din
cauza problemelor locomotorii, aflat în  imposibilitatea de a se
deplasa fără ajutor și care este supus şi procedurilor de dializă,
a avut parte de o surpriză. Păstrând tradiţia, oameni cu suflet

mare au încercat să întindă o mână de ajutor. Iniţiativa
a aparţinut bibliotecii comunale  și Primăriei Voinești,
alăturându-se acestei acţiuni mai mulţi profesori şi doamna
director Gabriela Comănescu.   

Elevii au oferit momente artistice - colinde, dansuri şi
cântece de muzică populară, iar de la sponsori s-au primit
bani, produse alimentare și jucării, cu toţii fiind vizibil
emoţionaţi pe durata spectacolului. A dedica din timpul tău
unei alte persoane este cel mai frumos gest de dărnicie!

Bibliotecar, Florentina Belbe

Excursie în Banat-Oltenia: 2- 6 aprilie 2018
Prima zi: 2 aprilie 2018
Voinești - Târgoviște - Găești - Pitești - Râmnicu Vâlcea - Salina
Ocnele Mari - Mânăstirea Govora - Mânăstirea Bistri�a -
Mânăstirea Horezu - Mânăstirea Polovragi - Peștera Polovragi -
Târgu Jiu (Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului,
Aleea Scaunelor, Casa Memorială Ecaterina Teodoroiu). Cazare
cu mic dejun la Târgu Jiu.

A doua zi: 3 aprilie 2018
Târgu Jiu - Hobi�a (Constantin Brâncuși) - Mânăstirea Tismana
- Motru - Drobeta Turnu Severin (Muzeul Por�ilor de Fier) -
Barajul Por�ile de Fier - Orșova. Cazare cu cină și mic dejun la
Orșova.

A treia zi: 4 aprilie 2018
Mânăstirea Sfânta Ana - Croazieră prin Defileul Dunării, prin
Cazanele Mari și Mici - Băile Herculane  -Lugoj - Timișoara
(vizitarea centrului istoric). Cazare cu cină și mic dejun la
Timișoara.

A patra zi: 5 aprilie 2018 
Timișoara - Lugoj - O�elul Roșu - Sarmizegetusa Traiana -
Mănăstirea Prislop (Arsenie Boca) - Hunedoara (Castelul
Corvinilor) - Deva (Cetatea Devei). Cazare cu cină și mic dejun
la Deva.

A cincea zi: 6 aprilie 2018
Deva - Alba Iulia (Cetatea Alba Carolina cu Catedrala Marii
Uniri) - Sebeș - Sibiu (centrul istoric) - Defileul Oltului -
Mănăstirea Cozia - Râmnicu Vâlcea - Pitești - Târgoviște -
Voinești.

PREŢ ORIENTATIV: 550 LEI.

Persoane de contact: 
Simona Tanase: 0724.587.189
Costinela Cigăran: 0724.636.261 
Elena Pădure: 0724.424.549


