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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna septembrie 2018 

Dragii mei,

Toamna a sosit și deja se lucrează din plin în livezi, la
strângerea fructelor. Pentru pomicultură, este un an de
excep�ie, cu roade bogate cantitativ și calitativ. Sperăm
că și desfacerea va fi pe măsura muncii depuse. Se
anun�ă în continuare un timp favorabil, ceea ce ne
permite să desfășurăm activită�ile specifice în parametrii
normali.

Noi, la Primărie și în ședin�ele Consiliului Local, ne
derulăm activită�ile conform graficului stabilit prin
execu�ia bugetară trimestrială.

CE AM FĂCUT:
• Au fost finalizate lucrările de realizare a șan�urilor
betonate în satul Voinești, pe strada Aldescu, tronsonul
Sorin Mihăilă – Nelu�u Cazan.  Vom continua cu strada
Gheorghe Moruju, pe tronsonul DN72A – Nelu�u Cazan.
Se va lucra la șan�uri betonate și acces în gospodării cât
ne va permite vremea.
• Spuneam în numărul anterior al “Gazetei de Voinești”
că, la jumătatea acestei luni, Centrul de zi pentru copii
din satul Gemenea Brătulești va fi recep�ionat. Nu a fost
să fie, din cauza faptului că lucrările pentru
sistematizarea pe orizontală au fost foarte complexe,
presupunând realizarea unor diguri de sprijin canivouri
pentru drenajul apelor pluviale, precum și realizarea
unui gard împrejmuitor de excep�ie. Lucrările vor fi
finalizate în luna octombrie și to�i școlarii vor beneficia
de un centru ultramodern cu toate dotările necesare.
• În data de 3 octombrie 2018, se vor deschide ofertele
privind execu�ia de lucrări pentru proiectul intitulat
“Centru de zi pentru persoane vârstnice (seniori) în satul
Manga”. După evaluarea ofertelor, se va desemna firma
câștigătoare și se va emite ordinul de începere al
lucrărilor. Pot spune că și acest proiect va intra în linie
dreaptă în perioada următoare.
• Se lucrează la construc�ia casei mortuare din satul
Voinești. Au fost realizate funda�ia din beton şi şapa de

egalizare, iar acum suntem la zidărie și stâlpi exteriori.
Sperăm ca proiectul să fie finalizat în acest an.
• În ședin�a Consiliului Local din data de 25 septembrie
2018, a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, proiectul
intitulat “Repara�ii, tencuieli exterioare și vopsitorie
exterioare pentru biserica și clopotni�a din satul
Mînjina”. Este vorba despre un contract de asociere între
Consiliul Local și Parohia Mînjina pentru realizarea
acestui proiect, cotele fiind 80% - Consiliul Local
și 20% - Parohia. Valoarea totală a proiectului este
de 54.000 lei.

În încheiere, vă invit pe to�i voineștenii cu drept de vot să
participate, în zilele 6 sau 7 octombrie, la referendumul
pentru sus�inerea familiei tradi�ionale. Este votul dat
pentru copiii dumneavoastră, este votul dat pentru
familia normală, este votul dat pentru familia sănătoasă,
este votul dat pentru demnitatea poporului român!

Aşa să ne ajute bunul Dumnezeu!

Cu deosebit respect, 

Primarul dumneavoastră

Dănuţ Gabriel Sandu

Aşa va arăta Centrul de zi 
pentru persoane vârstnice din satul Manga
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De când pe lume am venit

De când pe lume am venit
Eu multe lucruri am aflat
Și câte-n via�ă-am întâlnit
De una eu m-am lămurit

Mama-i femeie, nu bărbat.

Și iarăși, vreau să spun acum
Că dezlegând a vie�ii cheie
Cercând să aflu al ei drum
De-un lucru m-am convins oricum

Tata-i bărbat, și nu femeie.

În ultim timp mă cam crucesc
Să văd cum se sfidează firea
Că tot mai des azi se unesc
Zicând că-așa este firesc

Cei de un sex, negând menirea.

Menirea de a naște prunci
Menirea de a-i crește drept
Menirea de-ai păzi atunci
Când rătăcesc, uitând porunci

Să le dai sfatul în�elept.

Că Dumnezeu dacă voia
Nefirea-n lume să domnească
Lăsa să poată procrea
Cei de un sex alăturea

Oricând ei vor să se unească.

Dar LEGEA-I e de neschimbat
Și-așa va rămânea-n vecii
Familia are-un format
Dintr-o femeie și-un bărbat

Lua�i cu drag și CUNUNII.

Am stat și m-am cugetat și am ajuns la concluzia că, dacă mama și tata nu erau uni�i într-o familie tradi�ională,

că au fost ca toate familiile, azi nu avea cine să scrie aceste rânduri. Iar dacă unii contestă familia tradi�ională,

se contestă pe ei înșiși, că doar așa au putut vedea lumina zilei. Așa că:

Familia şi sănătatea familiei
Familia reprezintă un sistem social, celula de bază

a societătii, ce definește un grup de persoane ce

au  reședin�ă comună, sunt legate afectiv sau 

biologic.

Din punct de vedere bio-psiho-social, familia poate 
fi considerată ca fiind:
� Biologic - este un sistem de transmitere genetică;
� Psihologic - este un sistem de dezvoltare a 
personalită�ii și a afectivită�ii;
� Social - este sistemul durabil în cursul istoriei, 
cu func�ii de protec�ie și de satisfacere a nevoilor sociale.

Membrii unei familii se nasc, cresc, se căsătoresc și
rămân în aceeași familie până la moarte sau părăsesc
familia de bază, întemeind o nouă familie, cu altă
reședin�ă.

Nevoile familiei sunt: habitat, alimenta�ie, resurse
sanitare, nevoi sociale, intelectuale, emo�ionale și
spirituale.

Orice boală aparută într-o familie poate influen�a starea
de sănătate a celorlal�i membrii, poate afecta func�iona-
litatea unei familii și, cu cât afec�iunea este mai de lungă
durată și gravitatea ei mai mare, repercusiunile sunt mai
severe asupra familiei.

Rela�iile benefice pe care se întemeiază familiile sunt

bazate pe afec�iune, ambian�ă armonioasă, loialitate,
dragoste și grijă, iar familia clădită pe aceste rela�ii este
o familie func�ională.

Sănătatea familiei depinde de sănătatea fiecărui
membru al său, dar și de interac�iunea dintre membrii
familiei și de interac�iunea familiei cu alte sisteme
sociale.

Majoritatea familiilor au o cultură familială îndreptată
și preocupată de sănătatea și creșterea copiilor.

Familia are o influen�ă benefică asupra sănătă�ii fizice,
psihice și emo�ionale a membrilor săi (căci nu ne referim
doar la copii, ci la fiecare membru al familiei în parte)
printr-un echilibru emo�ional al copiilor, model parental
demn de urmat și cu care copilul să se poată identifica, o
sănătate fizică bună derivând dintr-un stil de via�ă
sănătos, precum și șansa ca, la rândul său, copilul să se
angajeze, la maturitate, într-o căsnicie stabilă, fericită și
durabilă.

Familia e mediul în care copilul trebuie să trăiască
înconjurat de afec�iune, fără teama că va fi pedepsit, iar
modelul părin�ilor să devină un puternic și permanent
exemplu. Acorda�i afec�iune copiilor, fi�i drep�i în
judecarea greșelilor, lăsa�i-i să creadă în oameni, în via�ă,
insuflându-le încrederea în for�ele lor.

Asistent medical comunitar - Cornelia Ionescu

� Zali Sacagiu_Voinești
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Gazeta de Voineşti

Să ne păstrăm valorile morale!
Familia este o rânduire dumnezeiască, ea e cel mai vechi
așezământ omenesc. Încă de la Crea�ie, Dumnezeu a
făcut bărbat și femeie pentru a trăi împreună. Într-o
astfel de familie binecuvântată fiecare din noi am văzut
lumina acestei vie�i. În sânul familiei ne-am născut și am
crescut și aici ne-am îndulcit din fericirea acestei vie�i.
Mama și tata ne-au învă�at să vorbim, să ne rugăm și tot
ei ne-au arătat ce este bine și ce este rău. Și, așa, pânza
sufletelor noastre este �esută cu gândurile și
sim�ămintele părin�ilor. Iar bunicii ne-au legănat cu
basme în albia tradi�iilor noastre sfinte de credin�ă și
na�ionalitate. Și, așa, uni�i în această dragoste puternică,
părin�ii se regăsesc în copiii lor, iar copiii se văd în
bătrânii lor părin�i. Biserica, lumea, societatea și familia
ne cer să fim oameni normali într-o perioadă a
răzvrătirilor și rebeliunilor acestui veac, pentru a fi
exemple, modele, pilde și repere pentru genera�iile
următoare.

A vorbi azi despre normalitate presupune un act de curaj
și, totodată, un risc destul de mare, fiindcă trăim într-o
lume a răsturnării valorice și a inversiunii axiologice, în
care am ajuns să spunem binelui rău și răului bine!
A vorbi  astăzi despre normalitate, când nebunul te arată
cu degetul, infractorul te tratează ca pe un fraier,
coruptul te așază la marginea socială a  existenţei, iar

recidivistul la periferia societă�ii, este ca și cum ai vorbi
despre imperiul filozofilor și al în�elep�ilor într-o lume a
nebunilor. A fi sau a rămâne normal într-o lume ciudată
înseamnă a-�i (re)activa (re)sursele ereditare, genetice și
identitare cele mai sănătoase, curate și autentice.

Peste câteva zile vom fi chema�i la referendumul pentru
modificarea unui articol din Constitu�ie. Suntem chema�i
la vot pentru a schimba cuvintele “căsătoria între so�i”
cu formularea “căsătoria între un bărbat și o femeie”.
Importan�a acestei modificări este mult mai mare decât
ceea ce pare la prima vedere. Este vorba de lumea de
mâine, despre societatea în care vrem să trăim. Dorim o
lume creștină sau o lume păgână? Dorim să fim membri
ai unei societă�i fundamentate pe valorile scripturii, ale
cuvintelor lui Dumnezeu care nu se înșală niciodată?
Dorim să facem parte dintr-o societate așezată pe idei,
concep�ii, ideologii care nu au cu nimic de-a face cu
normalitatea sau dorim să facem parte dintr-o societate
așa cum ne-a lăsat-o tatăl, mama și tradi�iile noastre
străbune? De aceea suntem chema�i la vot și nu
contează cum vorbesc – cheltuielile care se fac – când
este vorba de sănătatea na�iei române.

Preot paroh

Nedelea Alexandru

Necesitatea asocierii în pomicultură
În structura economiei româneşti, agricultura a

avut, are şi va avea un rol de primă mărime, fiind una din
marile priorităţi ale oricărei strategii de dezvoltare
economică şi, din această perspectivă, trebuie abordată
şi problema cooperaţiei agricole. Dacă vom rămâne
cantonaţi în vechea marotă a gândirii stângiste de
aşa-zisă „colectivizare” când vorbim de asociere în
agricultură, atunci vom pierde definitiv trenul
competiţiei performante şi vom fi iremediabil sclavii
subdezvoltării.

Agricultura românească a trecut prin câteva
„seisme”, care au zdruncinat-o din temelii şi care au
afectat întreaga economie. A fost, pe de o parte,
procesul forţat în care s-a promovat agricultura
cooperatistă în România, care a compromis chiar ideea
de cooperaţie agricolă şi, de aici, o anumită reacţie
spontană din partea celor care au fost afectaţi, dar şi o
anumită politizare exagerată a acesteia, întunecând de
multe ori gândirea şi orizontul în abordarea problemelor

esenţiale ale agriculturii noastre. Aceasta a determinat şi
procesul anarhic de demolare, în sensul direct al
cuvântului, a unor acumulări care s-au făcut în timp de
generaţii, iar ideea de cooperaţie agricolă, ca atare,
contestarea şi negarea ei este o mare greşeală, pentru că
ea are rădăcini adânci în istoria umanităţii şi este
prezenţa activă în agricultura contemporană în ţările
cele mai  dezvoltate. 

Nu poţi promova o tehnologie performantă fără
utilaje agricole de mare randament, care să lucreze pe
suprafeţe mari, nu poţi fi şi producător şi valorificator în
acelaşi timp pe criterii de strictă specializare (pentru că
totul se va realiza cu jumătăţi de măsură şi fără rezultate
notabile), iar exemplele se pot derula suficient de mult
ca să înţelegem că nu poţi dezvolta  o afacere în
agricultură demnă de a fi luată în seama dacă o iei de
unul singur fără o formă de asociere şi sprijin multiplu. 

Continuare în pagina 4
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Necesitatea 

asocierii 

în pomicultură
Continuare din pagina 3

Aici trebuie să gândim şi să încurajăm acele forme şi
legături cât mai directe de la producător la consumator,
mai ales în domeniul producţiei agroalimentare care
să mentină preţurile de desfacere la nivele cât mai
accesibile. În aceasta se concretizează mai ales
eficienţa reală a unui agricultor de înaltă productivitate
şi cu costuri cât mai reduse. 

În pomicultură, investiţiile se derulează pe termen
lung, cu nişte costuri ridicate, ce necesită sprijn
substanţial, care nu se poate dobândi decât prin
asociere, mai ales atunci când este vorba de
valorificare. Legat de acest ultim aspect, trebuie să fim
conştienţi că am pătruns pe o piaţă liberă, guvernată
de cerere şi ofertă şi nişte rigori şi standarde care ne
elimină când ieşim din cadenţă. 

Lanţul valorificării moderne şi sigure, pe baze
contractuale, începe cu sortarea, ambalarea,
etichetarea şi atribuirea unui cod de bare, pentru a
face posibilă pătrunderea produsului pe linia
supermarket-urilor. Accesul la raft nu se poate face
decât autorizat, sub o formă asociată cu personalitate
juridică, ce livrează marfă însoţită de documentele
aferente. Consider de prisos orice comentariu din
partea unor sceptici şi îndemn la o stare de reflexie, cu
convingerea ca înţelepciunea şi responsabilitatea vor
conduce la măsuri eficiente în domeniul organizării
şi dezvoltării cooperaţiei agricole ca fiind una dintre
cele mai importante căi în deblocarea mecanismului
de piaţă în interesul producătorului şi al economiei
naţionale.                

� ing. Troneci Dumitru

Soiuri de păr create la Staţiunea

de Cercetare Pomicolă Voineşti

Realizator Erculescu Adrian
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Să aveţi nădejde

Au scris văd mul�i despre nădejde
Dar astăzi am să scriu și eu,
Fiindcă, ce le lipsesc la foarte mul�i
E nădejdea-n Sfântul Dumnezeu.

Dacă v-aș pune o întrebare
Ce e nădejdea, și-n ce ave�i?
V-ar apuca cred vreo mirare
Tot arătând în icoanele de pe pere�i.

E de regretat că-n lumea aceasta
Omul își cam pune nădejdea-n orișice
El neștiind că-s trecătoare
Dar nu în cele veșnice.

Chiar L-a�i uitat pe Domnul Isus pe Fiul Sau
L-a dat pentru noi la moarte,
Nădăjdui�i în jertfa Lui
Și ave�i păcatele iertate.

Nădăjdui�i că va reveni?
Cum ne-a promis Domnul Hristos...
Curând în cer el ne va râpi
La locul pregătit de El și veșnic și frumos.

El ne-a promis că ne dă viată
Și veșnică cu El mereu
Orice să pierzi sau să-�i dispară
Dar nu nădejdea-n bunul Dumnezeu.

De nu-l ai pe Hristos ca Domn al tău personal
Și pe Domnul Dumnezeu adevăratul creator și Tată
Și dacă de soarta (viitorul) tău nu �i-a păsat vreun pic
I�i spun sincer să nu mai nădăjduiești nimic
Iadul întreg e al tău, Satana te-a înșelat să ști
El te-a orbit și ai trăit în zeci de mii de păcate și prostii
Ce ai sa faci când vei fi chemat la judecată?!...

La aceasta draga mea și dragul meu care citești
Ai gândit serios vreo dată?
Cuvântul sfânt, Biblia spune lămurit să ști
Credin�a ta toată a fost moartă

Vă propun: de când vă scula�i zilnic diminea�a
Roagă-te sincer, cântă-i și dă-i slavă mereu,
Crezând din inimă și dăruindu-i viată
Și ave�i nădejde-n bunul Dumnezeu.

18 august 2018

Daniel Popescu

Comuna Voinești - Sat Gemenea Brătulești

^Pastila de ras
Un tip intră într-un bar şi zice: 
- Şase whiskiuri duble. La care barmanul: 
- Trebuie că ai avut o zi data naibii. 
- Da, tocmai am aflat că fratele meu mai mare e homosexual.
A doua zi acelaşi tip intră în acelaşi bar şi cere aceleaşi bău-
turi. Barmanul întreabă acelaşi lucru şi tipul răspunde: 
- Da, tocmai am aflat că şi fratele meu mai mic e homosexual. 
A treia zi scena se repetă. Barmanul zice: 
- La dracu! A mai rămas cineva în familia ta căruia să-i placă
femeile? 
- Da, nevasta-mea!... 

☺☺☺

Un om în vîrstă doreşte să emigreze. La completarea formal-
ităţilor, este întrebat de către oficialităţi de ce.
- Datorită homosexualităţii...
- Cum aşa?

- Păi, în timpul naziştilor se pedepsea chiar cu moartea, după
aceea cu închisoare, iar acum este permisă prin lege. Aş dori
să emigrez până nu devine obligatorie.

☺☺☺

- Tată, ce e aia un transexual? 
- Înteabă pe mama, el ştie... 

☺☺☺

Înainte să plec în vacanţă, prietenii m-au avertizat:
- Ai grijă acolo în Thailanda când agăţi vreo femeie… nu toate
sunt ceea ce par a fi.
Aşa că am întâlnit această femeie frumoasă… arăta ca o femeie,
dansa ca o femeie, săruta ca o femeie, dar când m-a dus la ea
acasă şi a făcut o parcare laterală perfectă am ştiut că ceva nu e
în regulă...
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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 

Suntem aici pentru dumneavoastră!

Prin urmare, nu ezitaţi să ne contactaţi!

Program pedagogic inovator pentru

excelenţa în educaţie

În perioada 26 - 31 august, la Hotel Ana Sport din Poiana
Brașov, s-a dat startul celei de-a treia edi�ii a Academiei
“Aspire for Teachers” - modulul pedagogic intensiv anual
prin care se dezvoltă cadrelor didactice înscrise în
program competen�e pedagogice inovatoare, aliniate la
cerin�ele pie�ei muncii din secolul al XXI-lea, un maraton
al învă�ării și inovării cu impact asupra a peste 30.000
elevi din școlile publice. 

“Aspire for Teachers” este un program prin care se crede
cu tărie că educaţia este cel mai de preţ dar oferit
copiilor şi că profesorii joacă un rol cheie în dezvoltarea
unor tineri motivaţi, capabili şi compatibili cu cerinţele
pieţei muncii. “Aspire for Teachers” dezvoltă şi oferă
gratuit cel mai aplicat program pedagogic din România
pentru profesorii şi învăţătorii din sistemul public, alături
de o comunitate de experţi în educaţie şi pedagogi
de valoare.

Programul este gratuit și este dedicat acelor profesori
lideri din comunită�ile lor. 45 de cadre didactice au fost
selectate din peste 615 aplican�i, învă�ători și profesori
de gimnaziu din școli publice din mediul urban și rural
care pun accent pe elev și își construiesc întreaga
activitate astfel încât să formeze tineri motiva�i,
conștien�i de poten�ialul lor, pregăti�i pentru provocările
secolului al XXI-lea.

Am fost binecuvântată să mă număr printre profesorii
selectaţi la programul din acest an. Am întâlnit acolo
oameni minunaţi, oameni inspiraţionali, atât în echipa
de organizatori, cât şi între colegii mei profesori. Timp de
o săptămână am participat cu entuziasm la sesiuni şi
work-shopuri sub tematica „Inteligenţa emoţională”,
atât de  importantă în dezvoltarea şi formarea unui elev.
Participarea la cursurile de dezvoltare personală,
team-building şi sesiuni de bune practici m-au făcut să

conştientizez cât este de important ca înainte de a
construi structuri cognitive, să construim relaţii. Nimeni
nu este prea tânăr sau prea sărac să nu ofere ceva
celorlalţi. 

Viziunea programului “Aspire for Teachers” de a pune un
profesor excelent în faţa fiecărui copil din România mă
responsabilizează şi îmi dă energia de a pune în practică
tot ce am învăţat la cel mai înalt program de pregătire a
învăţătorilor şi profesorilor din România. Săptămâna
petrecută în spiritul Aspire îmi confirmă faptul că
şcoala românească are  oameni care se axează pe
profesionalism, calitate, respect şi valori.

Comunitatea “Aspire for Teachers” va avea anul acesta
135 de profesori – alumni care au trecut prin modulul
pedagogic intensiv – Academia Aspire, şi impact asupra a
peste 5.700 de cadre didactice, 9.000 de elevi şi părinţi
din toată ţara, prin activităţile de diseminare şi schimburi
de experienţe.  

Prof. Cigăran Costinela Claudia
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Mihai Ioana-

Evelin

2. Ghibu Emma-

Agnes-Elena

3. Toader-Stan Daria-Elena

4. Didoacă-Dojană Andrei-Mihai 

5. Erculescu Ariana-Ioana 

6. Burnei Anastasia-Maria 

7. Nedelcu Karina-Ştefania 

8. Băluşescu Fabian-Andrei 

9. Mănguţă Alessia-Gabriela 

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Mărăcineanu Renato şi

Nechitei-Cozma Laura-Ştefania 

2. Dumitru Ionuţ-Cristinel şi Ciocea

Denisa-Iuliana 

3. Dinu Alin şi Ionaş Elena-Maria 

4. Pîrvan Marius-Constantin şi Stan

Andrada-Maria 

5. Buzescu Gabriel şi Baicu Maria-

Alexandra 

6. Popescu Ion-Adrian şi Moraru Ana-

Maria 

7. Tudor Cristinel-Ionuţ şi Tudor

Beatrice-Cristina 

8. Fîntîneanu Vasile-Lucian şi Iugulescu

Andreea-Elena 

9. Stroe Răzvan-Constantin  şi Cocă

Andreea-Ionela

10. Badea Robert-Mihail şi Pîrvu

Florentina 

11. Cruceru Constantin şi Vârtopeanu

Niculina 

12. Tudor Iulian-Vasile şi Mihai

Anamaria-Valentina

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
21.08.2018 - 24.09.2018

DECESE

�
1. Brumaru Elena 

2. Arsene Petre

3. Oprea Elisabeta 

4. Răduţă Veronica 

5. Bănuţă Ion 

6. Grigorescu Cristian-Florin 

Dumnezeu să-i odihnească!

Rezultate de excepţie 

la Openul Internaţional al Târgoviştei la Karate:

Sâmbătă, 8 septembrie 2018, s-a 

desfăşurat, în Sala Sporturilor, Openul

Internaţional al Târgoviştei la Karate,

competitiţie  înscrisă în programul

manifestărilor prilejuite de “Zilele

Cetăţii”.  Au luat startul 250 de

sportivi legitimaţi la 25 de cluburi 

din ţară şi străinătate. CS Koryo a fost

reprezentat de un lot format din 16

sportivi, care au reuşit o frumoasă

performanţă, în nota obişnuită de

altfel, cucerind 21 de medalii - 10 de

aur, 5 de argint şi 6 de bronz.

“Este un rezultat care confirmă

pregătirea bună din timpul verii,

spune sensei Viorel Marinoiu -

antrenorul grupării voineştene, şi sper

ca forma sportivilor să aibă o evoluţie

ascendentă , vârful fiind atins în luna

noiembrie când se vor desfăşura două

competiţii extrem de importante:

Campionatul National de Karate

Tradiţional şi Kobudo şi, la o 

săptămână distanţă , Campionatul

Naţional de Karate Interstiluri - cea

mai puternică competiţie din

România. Până atunci, mai avem 

câteva competiţii de verificare, două

naţionale şi una internaţională, în

perioada 20-23 octombrie la Londra 

în Marea Britanie.

De remarcat că, în luna septembrie,

mai exact în perioada 19 –23 

septembrie, doi sportivi ai CS Koryo 

au făcut deplasarea cu Lotul României

de Karate în oraşul Porto din

Portugalia, pentru a participa la

Campionatul European de Karate Goju

Ryu, unul dintre sportivi fiind Isabella

Costanzo care se anterenează la sala

din Voineşti a CS Koryo.

Totodată, trebuie amintit că, în data

de 3 noiembrie 2018, va avea loc cea

de-a treia ediţie a Cupei Mărului

Voineşti, fiind puternic susţinuţi de

Primăria Voineşti, reprezentată de

domnul Gabriel Sandu - primar şi

domnul Claudiu Popa - viceprimar, doi

oameni care susţin necondiţionat

activitatea cultural-sportivă la nivelul

comunei Voineşti şi care merită toată

stima noastră, a întregii comunităţi

voineştene, dar mai ales a micilor

karateka, beneficiary ai unor condiţii

excelente de antrenament.

Vom reveni cu informaţii despre 

activitatea CS Koryo Voineşti, cu

promisiunea că vom ţine steagul sus şi

vom lupta cu curaj şi dăruire pentru

club, pentru victorie, pentru 

comunitatea voineşteană”, spune 

sensei Viorel Marinoiu.

21 de medalii 
pentru voineşteni!

SC Chiţulescu Prod SRL angajeajă urgent tractorist pentru
distileria din satul Gemenea Brătuleşti. Se oferă condiţii

avantajoase. Se cere seriozitate. Cei interesaţi se pot adresa
la numărul de telefon 0722.247.437.
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Despre referendum... 

Se vorbeşte, de ceva vreme, despre referendumul
ce va avea loc la începutul lunii octombrie.  Am auzit, ca şi
dumneavoastră, în această perioadă, foarte multe păreri
şi variante vizavi de acest subiect, unele mai bune şi
argumentate, altele mai puţin corecte. De la “veşnica”
abordare “Nu mă duc la vot!” - a celor care #rezistă, ca mai
apoi să fie nemulţumiţi de tot şi toate, la “De ce să mai votez
odată ceea ce este votat deja?”- a celor atoateştiutori, până
la “Este referendumul lui Dragnea!” - a celor cu “şcoala
vieţii” făcută pe marginea şanţului, fiecare susţine ce a
înţeles.  

Profitând de faptul că mă pot exprima în paginile
acestei publicaţii şi cu voia dumneavoastră, a celor care citiţi
“Gazeta de Voineşti”, lună de lună, fac unele precizări,
pentru a se înţelege corect rolul acestei acţiuni.

Referendumul pentru redefinirea familiei va avea
loc în zilele de 6 (sâmbătă) şi 7 (duminică) octombrie 2018.
între orele 07:00 şi 21:00.

Întrebarea din buletinele de vot va fi: „Sunteţi de
acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma
adoptată de Parlament”? Variantele de răspuns sunt: DA
sau NU.

Legea de revizuire a Constitu�iei a fost adoptată de
Senatul României, în calitate de for decizional, la data de
11 septembrie 2018 şi are următorul con�inut:
„Art. I – Alineatul (1) al articolului 48 din Constitu�ia
României, se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 48 Familia
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consim�ită între
un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și
îndatorirea părin�ilor de a asigura creșterea, educa�ia și
instruirea copiilor”. La ora actuală, articolul 48 stipulează că
“Familia se întemeiază pe căsătoria liber consim�ită între
so�i”.

Pentru ca referendumul să fie validat, iar
Constitu�ia să fie modificată, trebuie să voteze cel pu�in
30% dintre românii cu drept de vot, iar 50% plus 1 dintre cei
prezen�i la urne să voteze în favoarea redefinirii familiei.

Iniţiativa modificării Constituţiei nu a fost nici a
guvernului, nici a preşedintelui, nici a lui Dragnea şi nici a
PSD-ului. A fost a Coali�iei pentru Familie, care a demarat
procedurile de revizuire a Constitu�iei României în 2015, iar,
în perioada următoare, a strâns 3 milioane de semnături în
favoarea definirii familiei drept uniunea dintre un bărbat
și o femeie. Această coaliţie este formată din mai multe
ONG-uri, fundaţii, asociaţii şi federaţii care au ca scop
declarat protejarea şi sprijinirea familiei. Demersul a fost
îmbrăţişat şi susţinut atât de toate cultele religioase din

România, dar şi de parlamentari ai tuturor formaţiunilor
politice.

Partidul Social Democrat, cel mai reprezentativ
partid politic al României, a susţinut încă de la început
această iniţiativă fiindcă, indiferent de conjunctura politică
naţională şi internaţională, susţine valorile morale şi sociale
ale cetăţenilor acestei ţări. Şi, fiind partidul care are cea mai
mare reprezentativitate în Parlamentul României, precum şi
un Guvern desemnat, este cel mai în măsură să susţină un
demers popular, în speţă această iniţiativă cetăţenească.
Dar cum în ţara noastră multe lucruri sunt privite chiorâş,
este greu de înţeles pentru unii că de la a susţine o cauză
corectă până la a fi suspectaţi de campanie electorală este
cale lungă.

Lăsând la o parte latura politică, pe care toată
lumea o interpretează cât se pricepe, familia, pentru
poporul roman, a fost şi va rămâne un lucru sfânt, ca de
altfel şi  pământul strămoşesc. Istoria ne spune că, în mai
toate războaiele purtate, românii au plecat la luptă (din care
unii chiar nu s-au mai întors) din două mari motive: să-şi
apere pământul şi să-şi asigure liniştea familiei. Care familie
nu a fost niciodată amintită ca fiind formată din două mame
sau doi taţi şi copii acestora. În istorie, în literatură, în folclor,
au fost menţionaţi de-a lungul timpului bărbaţii vânjoşi şi
viteji, femeile deosebit de frumoase şi harnice care, prin
căsătorie şi jurămintele în faţa lui Dumnezeu, au format
familii solide, dând naştere unor copii frumoşi şi sănătoşi şi
asigurându-se în acest fel de perpetuarea numelui mândru
de român. 

Religia spune, de asemenea, că omul pe pământ a
luat naştere dintr-un barbat şi o femeie, iar abaterile de la
această alăturare firească au fost aspru pedepsite de către
Dumnezeu. Este motivul pentru care reprezentanţii tuturor
cultelor religioase îndeamnă la respectarea în continuare a
valorilor familiei tradiţionale.

Referendumul ce va avea loc zilele următoare are
intenţia şi poten�ialul de a uni românii de pretutindeni,
dincolo de diferen�a de convingeri religioase sau politice. De
asemenea, este cel mai democratic mod de exprimare a
opiniei privind păstrarea tradiţiei familiei româneşti.
Mergând la vot şi exprimându-vă opinia nu înfăptuiţi decât
o datorie morală, asigurându-vă că generaţiile următoare
vor creşte şi convieţui într-un mediu sănătos, păstrând
demnitatea, tradiţiile, obiceiurile româneşti care s-au
perpetuat mii de ani.     

Cu deosebită consideraţie,

Viceprimar - Claudiu Popa

Motto: “Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară 

pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri” - Majestatea Sa Regele Mihai.


