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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna ianuarie 2019 

Dragii mei,

La mul�i ani! Să ave�i un an 2019 sănătos, fiindcă

de aici pleacă totul. Suntem în prima lună din an

și iarna își arată col�ii în fiecare zi. Cu toate 

acestea, imediat după sărbători, ne-am început

activitatea în for�ă. Sunt șantiere pentru care am

dat ordinul de sistare a lucrărilor pe perioada

anotimpului rece, sunt șantiere în lucru, unde 

ne desfășurăm activită�ile de construc�ie și 

modernizare.

CONCRET, CE AM FĂCUT ÎN LUNA IANUARIE:
•Pentru proiectul intitulat “Modernizare prin asfaltare
străzi de interes local, în satul Voinești”, am emis
ordinul de suspendare lucrări pe perioada anotimpului
nefavorabil. Odată cu venirea primăverii, vom emite
ordinul de continuare a lucrărilor, care se vor finaliza în
maximum 90 de zile.
• La “Centrul de zi pentru persoane vârstnice din satul
Manga”, lucrările s-au desfășurat normal. S-au efectuat
săpături, atât interior cât și exterior, pentru consoli-
darea funda�iei existente, au fost turna�i cei 48 de stâlpi
pentru consolidarea clădirii și se lucrează în continuare
pentru realizarea boiandrugilor și a centurii. Tragem
tare la acest proiect, fiindcă ne-am propus ca, undeva
în toamna acestui an, să putem efectua recep�ia la 
terminarea lucrărilor.
• Și la “Casa mortuară din satul Voinești”, lucrările au
continuat în interiorul clădirii. Am efectuat 
compartimentarea spa�iului pentru realizarea grupului
sanitar și a anexei gospodărești, s-a efectuat
branșamentul la energie electrică, se lucrează la 
tencuieli și zugrăveli interioare. Ne-am propus
finalizarea acestei investi�ii în maximum 60 de zile.
• În compartimentul Achizitii Publice, se face licita�ia
pentru proiectele “Ranforsare DC 150” (str. Poștei, de la
magazinul UNIC până la limita cu comuna Cândești) și
“Modernizare strada Cornă�el în satul Manga”. Ne-am

propus ca, în această perioadă, să finalizăm procedura
de achizi�ie publică și, odată cu venirea primăverii, să
emitem ordinul de începere a lucrărilor pentru ambele
proiecte.
• În ședin�a ordinară din luna ianuarie a Consiliului
Local, au fost aproba�i coeficien�ii de salarizare pentru
demnitari, func�ionari publici și salaria�ii contractuali
din cadrul Primăriei, conform Legii 153/ 2017, 
coroborat cu creșterea salariului minim pe economie
începând cu 01.01.2019. Salariile tuturor angaja�ilor le
ve�i găsi afișate pe site-ul Primăriei Voinești.
• În Primărie se lucrează la proiec�ia bugetului localită�ii
pentru anul 2019, buget ce va fi supus aprobării în 
ședin�a ordinară de consiliu local din luna februarie.

În încheiere, vă invit pe to�i contribuabilii comunei
noastre să vă achita�i urgent taxele și impozitele locale,
fiindcă acest lucru este esen�ial pentru ducerea la
îndeplinire a tuturor proiectelor în execu�ie, cât și a
celor propuse pentru a fi executate. NU UITA�I:  
BONIFICA�IA DE 10 % SE ACORDĂ DOAR PÂNĂ LA DATA
DE 31.03.2019!

Vă asigur, în continuare, de același respect și aceeaşi
corectitudine de care am dat dovadă şi până acum.

Primarul dumneavoastră,

Sandu Gabriel Dănu�
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Măsuri pentru prevenirea transmiterii

infecţiilor respiratorii, inclusive a gripei

Pentru prevenirea infec�iilor respiratorii sunt
necesare o serie de măsuri care trebuie 
cunoscute și aplicate:
1. Respecta�i regulile de igienă respiratorie

Igiena respiratorie înseamnă împiedicarea expunerii
persoanelor din jur la secre�iile noastre infec�ioase 
respiratorii (din gură, gât sau nas). Dacă sunte�i bolnav,
atunci când tuși�i sau strănuta�i, trebuie să vă acoperi�i
gura și nasul cu ajutorul unui șerve�el/batistă de unică
utilizare (de hârtie); dacă nu ave�i la îndemână un
șerve�el, e mai bine să strănuta�i sau să tuși�i în plica
cotului, decât în pumn sau în palmă. Șerve�elele trebuie
aruncate la coșul de gunoi după utilizare.

2.  Spăla�i-vă sau dezinfecta�i-vă frecvent

mâinile

- Spălatul sau dezinfectarea frecventă a mâinilor vă
ajută să vă proteja�i de viruși și să reduce�i riscul de
contaminare a obiectelor și de infectare a persoanelor
din jur. Spăla�i-vă bine pe mâini cu apă și săpun, în 
special după ce tuși�i sau strănuta�i. Dezinfectantele
pentru mâini pe bază de alcool reduc cantitatea de
virus gripal de pe mâinile contaminate, deși spălarea cu
apă și săpun este mult mai eficientă.
- Spălatul pe mâini nu trebuie să fie doar o clătire
rapidă, trebuie să dureze cel pu�in 20 de secunde de
fiecare dată, iar mâinile trebuie să fie frecate una de
cealaltă cu apă și săpun/detergent în acest timp, după
care săpunul de pe mâini trebuie clătit cu apă din 
abunden�ă.
- După spălarea cu apă și săpun, mâinile trebuie uscate
bine, dacă este posibil cu prosoape de hârtie de unică
folosin�ă, sau cu uscătorul de aer cald.

3. Dacă sunte�i bolnav, sta�i acasă, nu vă

duce�i la serviciu sau la scoală și limita�i 

contactul cu alte persoane

În plus fa�ă de măsurile de igienă descrise mai sus,
atunci când o persoană este sănătoasă, trebuie să
men�ină o distan�ă de cel pu�in un metru fa�ă de orice
persoană cu simptome de gripă. Bolnavii adul�i îi pot
infecta pe cei din jur pe o perioadă de aproximativ cinci
zile de la debutul simptomelor, iar copiii sunt infec�ioși
aproximativ șapte zile de la debutul simptomelor de
gripă. Cu toate acestea, este prudent să se ia în

considerare că o persoană este infec�ioasă pe toată
perioada în care are simptome de gripă.

Principalele simptome care fac diferen�a între
răceală și gripă sunt:
� În cazul răcelii – aceasta debutează cu stări de
oboseală, strănut, dureri de cap și de gât, urmate de
creșterea consisten�ei mucozită�ilor nazale și modificări
de culoare a pielii, care capătă un aspect palid.
� În cazul gripei – debutul este brusc și violent. Febra
de 39-40 de grade este deseori înso�ită de stări de
oboseală, tuse uscată, frisoane, dureri puternice de cap,
dureri ocular și roșu în gât. Febra poate dura de la 3
până la 5 zile. Tusea este și ea prezentă și poate avea o
durată de manifestare până la două luni, persistând
chiar și după dispari�ia celorlalte simptome. Durerile
musculare sunt mult mai acute decât în cazul răcelii,
iar frisoanele sunt înso�ite de dureri abdominale și ale
oaselor, precum și senza�ia de usturime a ochilor.
Stările de grea�ă și vomă sunt, de asemenea, asociate
gripei, iar în cazuri grave, acestea pot evolua și în alte
probleme  gastro-intestinale.

În această perioadă, dragi parin�i, dacă
observa�i la copilul dumneavoastră simptome
de răceală sau gripă, vă rog să nu-l duce�i în
colectivitate, pentru a limita cazurile de
îmbolnăvire, și prezenta�i-vă cu el la medicul
de familie în vederea administrării 
tratamentului corect.

Asistent medical comunitar - Cornelia Ionescu
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Gazeta de Voineşti

Impozite şi taxe locale
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local

Voinești nr. 133 din 18.12.2018, s-au stabilit taxele și
impozitele pentru anul 2019. Fa�ă de anul 2018, ele 
s-au majorat în procent de 5% la impozitul pe clădiri
persoane fizice, impozitul pe teren cur�i constructii,
teren intravilan și teren extravilan precum și impozitul
asupra mijloacelor de transport.

Pentru aceste impozite, dacă sunt achitate
integral până la data de 31.03.2019, se acordă  în 
continuare  o bonifica�ie de 10%.

De asemenea, sunt scutite de la plata
impozitelor, în baza cererilor depuse, următoarele 
categorii de persoane:
- Veterani de război și văduvele nerecăsătorire ale 
veteranilor de război
- Persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege
nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice.
- Persoanele cu handicap grav sau accentuat și
reprezentan�ii legali ai minorilor cu handicap grav și ai
minorilor încadra�i în gradul I de invaliditate.

Scutirea se acordă pentru impozitul pe clădiri,
teren aferent clădirii  de domiciliu și un autovehicul la
alegere, dacă sunt mai multe, începând cu luna 
următoare depunerii cererii.

În perioada următoare, to�i contribuabilii vor
primi deciziile de impunere și înstiin�ările de plată. Dacă
vor exista neconcordan�e, vă rugăm să ne contacta�i
pentru a remedia  în timp util eventualele erori.

În speran�a unei bune colaborări, vă urăm un
an bun, plin de realizări.

Operator Rol Fiscal - Avram Simona

Eroii vechi… şi “noi?!”...

Fost-am daci sub Burebista 
Ne-au cercat robii străine
Dar au văzut că neamul ista 
Nu-i dispus să li se-nchine.

Decebal, străjer fanatic  
S-a jertfit spre neatârnare 
Fala acestui popor mitic 
A sporit întru grandoare.

Mii de alte neamuri, câte?!... 
S-au trudit să ne-nconvoaie 
Însă-a noastre valuri multe
Stins-au a lor vâlvătaie.

Câ�i români au stins urgia
Purtând flacăra dreptății 
Câți scăldat-au în sânge glia 
Arși de setea libertății?

Mircea, Ștefan, Mihai, Cuza 
Titani răsculați din vremi 
Au spălat pe veci acuza 
Cum c-am fi de NOI, nedemni.

Și-al�i ca ei, câte-ar ajunge 
Vieți de om să-i amintească?
Câte cărți s-ar cere-a scrie 
A lor faimă s-o cinstească?

Ne-am purtat cu cinste datul 
N-am cerșit la uși străine
Nu ne-a încercat oftatul 
Năzuințelor păgâne.

Întregit-am cu greu natul 
Fluvii roșii curs-au pline 
Spre-a ne recunoaște hatul 
Cei ce ne puneau pricine.

Dar nicicând n-am fost cu to�ii 
Spre - a ne bucura frăția 
Ce-ntregeam pe-o parte, HO�II
Ne furau pe alta - Glia.

Zbiară  sufletu-n românul 
Smuls cu sila din hotare 
Mângâiere-având doar pumnul 
Biciul, vorbe de-alinare.

Vie�i o mie n-ar ajunge 
Spre-a putea plânge robia 
Fra�ilor noștri de sânge 
Asupri�i cu veșnicia.

Dar l-al lor strigăt agonic 
Smuls din inimă sângeră 
Noi răspundem toți, laconic 
Iar frăția ni-i stingheră.

Ne-ndreptăm spre ei cu dosul 
Plânsul lor ne doare-n spate 
Îi iubim doar când folosul 
Politic, dă-ntâietate.

Cum ne-o mai răbda pământul
Ce-a știut pe to�i acei 
Ce și-au ținut jurământul  
Nu ca noi, niște pigmei.

Doamne, apleacă-ți spre noi fața 
Nu ne duce-n mișelie 
Numai Tu po�i da pova�a 
De-a fi demni de ROMÂNIE!

Am sărbătorit Centenarul Unirii, dar să nu uităm că Unirea a început la 24 ianuarie 1859, când domnitorul

Alexandru Ioan Cuza a adus sub același steag cele două principate, Moldova şi �ara Românească. După 1989,

am sperat că Basarabia soră va veni la sânul �ării mamă, dar se pare că acest lucru nu prea e “permisibil” 

pentru noi. O singură �ară s-a reunit după căderea regimurilor comuniste (Germania), restul au avut doar 

“permisiunea” să se destrame. Am dat acum peste niște versuri scrise atunci și al căror adevăr dăinuie, din

păcate, dar eu tot mai sper că va veni și ziua dreptă�ii: Eroii vechi… şi “noi?!”...

Zali Sacagiu - 06.09.1992
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Eternitatea s-a născut la sat…

Dragii mei, tocmai ce 2018 s-a încheiat. A fost
un an cu de toate, cu realizări, cu eșecuri, dar mai ales
un an plin de evenimente dintre care nu pot să nu
amintesc aici “Referendumul pentru familie”, “Sfin�irea
Altarului Catedralei Na�ionale” și mai ales sărbătorirea
Centenarului Marii Uniri. A fost un an bun, în care 
semnele Ortodoxiei au fost la mare înăl�ime.

Totuși, am intrat în alt an – 2019, în care
sperăm că lucrurile vor decurge mai bine, în sensul de 
a fi mai buni, mai apropia�i, mai uni�i și de a ne pune
eforturile și cutezan�ele în ceea ce străbunii noștri au
nădăjduit în urmă cu 100 ani: o Românie liberă, 
ortodoxă și unită.

Anul în care tocmai am intrat a fost declarat de
cătreSfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române “Anul
omagial al satului romanesc, al preo�ilor, primarilor și
gospodarilor vrednici”, ceea ce ne duce cu gândul la
faptul că Marea Unire nu a fost uitată sau ștearsă din
memoria colectivă a poporului român. Biserica
străbună, în ansamblul ei, a păstrat mereu vie imaginea
românului autentic, propovăduind Cuvântul
Evangheliei, în spiritul omului simplu de la sat, cel ce a
păstrat nealterată tradi�ia și în�elepciunea creștină încă
de la apari�ia ei.

Vedem de la o vreme o rărire a popula�iei de 
la sate, dar aceasta nu se datorează în special vie�ii 
contemporane cu tot tumultul ei, ci mai mult unei
“reașezări” după cum spunea și istoricul Alexandru
Nemoianu. În tot acest aflux al migra�iei oamenilor de
la sat la oraș, Biserica Ortodoxa Română are un rol de
stavilă, pentru că a mers și merge pe principiul “casa
părintească nu se vinde” și lasă în sufletul celui care

pleacă o ușă deschisă pentru reîntoarcerea pe
meleagurile natale.

Satul romanesc în ansamblul său adună oameni
vrednici, solidari și implica�i în via�a comunită�ii din care
fac parte, iar rolul central, misionar și evanghelic îl are
biserica. La tară s-au păstrat tradi�ii și obiceiuri foarte
vechi, iar, cum frumos spunea cineva, “La tară înfloresc
to�i pomii, de la tară vin și domnii!”, așa și noi în aceste
zile de după Centenar trebuie să păstram mesajul viu.

Să nu uităm că în luna ianuarie a anului în care
suntem, sărbătorim și Mica Unire sub domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, din anul 1859. În ziua de 
24 ianuarie 2019, s-a săvârşit în toate bisericile 
ortodoxe din ţară slujba de TE-DEUM, înso�ită de 
sunetul clopotelor. Astfel, Biserica Strămoșeasca își
arată încă odată puterea infailibilă prin rugăciune de
mul�umire adusă către Dumnezeu, prin jertfa cântecului
de laudă.

Denumirea dată de către Sfântul Sinod al BOR
anului 2019 caracterizează pe deplin și via�a din
comuna noastră:
● Avem un primar vrednic de toată lauda;
● Avem preo�i implica�i în via�a obștii și lăcașuri de cult
care mai de care mai frumoase și înzestrate, dar mai
ales avemlocuitor iharnici și vrednici de toată pre�uirea.

Nădăjduind că anul în care tocmai am intrat va fi unul
bun și prosper, mai ales din punct de vedere spiritual,
vă îmbră�ișez și vă doresc un călduros “La mul�i ani!”.

Preot Mihai Ionu� Andrei 

Parohia Lunca

Caut persoană cu domiciliul

în comuna Voinești sau în

împrejurimi pentru 

îngrijirea unui bolnav

deplasabil. 

Rog seriozitate. La nevoie,

ofer cazare și masă. 

Pre� negociabil. 

Smaranda Anca, telefon

0723.008.377

DECORA�IUNI EVENIMENTEDECORA�IUNI EVENIMENTE
Ave�i nunta în 2019 și ave�i nevoie de amenajat 

sala? Apela�i cu încredere la noi!

Vă punem la dispozi�ie orice ave�i nevoie

pentru un eveniment reușit.

Invita�ii

Aranjmente florale

Baloane cu heliu

Lumânări și buchete

Servicii foto&video

Gheta�a cargonică

Fum greu pentru vals

Artificii

Ne pute�i găsi pe facebook

(Decora�iuni evenimente) 

și la telefon 

0728.521.792 

La orice contract 

încheiat cu noi, 

care depășește suma 

de 2.000 RON, 

ave�i ghea�ă carbonică și fum greu 

pentru valsul mirilor cadou
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De ce avem nevoie de principii morale?

Se spune că la naștere caracterul fiecărui om

este o pagină albă. Pe parcursul vie�ii, pagina

se scrie mai frumos sau mai urât în func�ie 

de experien�ele fiecăruia, de circumstan�e sau

de educa�ia pe care o primește.

Educa�ia este esen�ială. De mici ni se vorbește despre
Bine și despre Rău și din basmele care ne sunt citite la o
vârstă fragedă aflăm că Binele triumfă totdeauna, chiar
dacă mai târziu via�a ne înfă�ișează și alte situa�ii mai…
complexe. Este rolul educa�iei de a forma modele de
comportament și conduită morală. Părin�ii și profesorii,
într-un parteneriat sincer, autentic, au menirea de a le
insufla copiilor respect pentru principiile morale care
trebuie să îi ghideze în via�ă spre scopuri nobile: să fie
buni, să fie politicoși, să spună adevărul, să fie altruiști,
să înve�e din greșeli, să fie deschiși la minte, să fie 
modești, să fie corec�i etc. De ce avem nevoie de astfel
de principii morale? Pentru că altfel lumea ar fi mai
urâtă. Morala este un sistem de reguli de bună 
convie�uire a oamenilor și respectând principiile morale
putem face lumea în care trăim mai frumoasă, mai
bună sau cel pu�in mai ușor de suportat.

Sigur, nu putem nega faptul că există medii în care 
principiile morale nu sunt respectate și acolo ies la
iveală oameni “urâ�i”, care nu în�eleg nimic din ceea ce
trăiesc și sunt gata să-și atingă scopurile meschine cu
orice pre�. Nu au auzit sau au uitat de moralitate! Dar,
până la urmă, este alegerea noastră din ce mediu vrem
să facem parte. Dacă alegem să respectăm principiile
morale, avem șansa să ne înconjurăm de oameni 
“frumoși”, pentru că, deși nu este neapărat mai ușor să
fii bun decât să fii rău, din fericire există oameni care
preferă să trăiască frumos, moral, echilibrând oarecum
balan�a lumii.

Trebuie să le spunem copiilor noștri că există o “unitate
de măsură” pentru moralitate. Este vorba despre un
sentiment de responsabilitate morală a omului fa�ă de
propria sa conduită care se numește CONȘTIIN�Ă. Iată
cum func�ionează aceasta: cine face ceva rău, cine
încalcă un principiu moral (minte, se laudă, este egoist,
necinstit, nemilos, lipsit de respect, de bunăcuviin�ă

etc.) se simte vinovat. Cine nu se simte vinovat are o
problemă de moralitate. Sentimentul vinovă�iei este un
indicator al moralită�ii omului.

Obișnuiesc să citesc uneori cu elevii mei “Scrisoarea lui
Alexandru Vlahu�ă către fiica sa, Margareta”, în care
scriitorul îi transmite copilei sale câteva sfaturi menite
să ne fie pași în via�ă oricăruia dintre noi.

Închei prin a vă cita câteva rânduri din scrisoarea lui
Vlahu�ă, care ne dezvăluie de ce avem nevoie de 
principii morale: “… să fii bună, să fii bună pentru ca să
poţi fi fericită! Cei răi nu pot fi fericiţi. Ei pot avea 
satisfacţii, plăceri, noroc chiar, dar fericire nu. Nu, 
pentru că mai întâi nu pot fi iubiţi şi al doilea... al
doilea, de! norocul şi celelalte pere mălăieţe, care se
aseamănă cu el, vin de afară, de la oameni, de la
împrejurări, asupra cărora, n-ai nicio stăpânire şi nicio
putere, pe când fericirea, adevărata fericire, în tine
răsare şi în tine înfloreşte, (…) ceartă-te de câte ori te
simţi egoistă, de câte ori te muşcă de inimă şarpele
răutăţii, al invidiei şi al minciunii. Fii aspră cu tine,
dreaptă cu prietenii şi suflet larg, cu cei răi. Fă-te mică,
fă-te neînsemnată, de câte ori deşertăciunea te
îndeamnă să strigi: «Uitaţi-vă la mine!». Dar mai ales 
aş vrea să scriu, de-a dreptul în sufletul tău aceasta: 
Să nu faci o faptă a cărei amintire te-ar putea face 
vreodată să roşeşti. Nu e triumf pe lume, nici 
mulţumire mai deplină, ca o conştiinţă curată”.

Prof. Gabriela Comănescu

Achită taxele şi impozitele locale integral 

până la data de 31 martie şi beneficiezi de o bonificaţie de 10!
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Koryo Karate Club, bilanţul anului 2018

Acest bilan� este rodul muncii și colaborării
exemplare a tuturor celor implica�i în sportul
numit karate: federa�ie, asocia�ii judetene,
cluburi sportive, antrenori, instructori, sportivi
, sponsori și, nu în ultimul rând, părin�ii
sportivilor - pentru sprijinul financiar. De
asemenea, este rodul unei rela�ii speciale cu
administra�ia publică voineșteană, 
reprezentata prin domnul primar Gabriel
Sandu şi domnul viceprimar Claudiu Popa, doi
prieteni ai culturii și sportului voineștean.
Nimeni nu poate face performan�ă de unul
singur!  În orice domeniu, echipa este cheia
succesului. Pentru aceasta noi,cei de la Koryo,
vă mul�umim!

Rezultatele echipei Koryo în anul 2018:

- Cel mai bun rezultat din istoria FRK la kata WKF

Premier 1 Youth League Sofia, Bulgaria 2018 - Costanzo

Isabella, locul III.

- Trei titluri de Campion European karate Shito Ryu -

Dumitraşcu Cosmina (kata), Turcu Diana (kata), Nedelcu

Andrei (kata).

- Două titluri de Vicecampion European karate Shito

Ryu - Dina Andrada (kumite cadeţi)), Ene Georgiana

(kumite seniori)

- două locuri III la Campionatul European de Karate

Shito Ryu - Ene Georgiana (kumite echipe seniori) şi

Nae Cristian (kumite open veteran).

- Titlul de Vicecampioană Europeană de kata echipe:

Costanzo Isabella, Michelle Baneasu, Simion Ilinca.

- Titlul de Vicecampioană Europeană de kumite echipe

cade�i: Costanzo Isabella , Dina Andrada, Zaharia Alexia

(CSS4)

- Cinci titluri de Campion Na�ional Interstiluri –

Dumitrașcu Cosmina (kata), Baciu Maria(kata),Turcu

Diana (kata), Nedelcu Andrei (kata), Ene Georgiana

(kumite).

- Un titlu de Vicecampion Na�ional Interstiluri -

Costanzo Isabella (kata).

- Două locuri III la Campionatul Na�ional Interstiluri -

Nedelcu Georgiana (kata) și Michell Baneasu (kata).

- 23 de titluri de Campion Na�ional karate Shito Ryu.

- Un sportiv senior, Ene Georgiana, și un antrenor -

Viorel Marinoiu, în Topul sportivilor și antrenorilor

dâmbovi�eni 2018.

- Am apărat culorile României în nouă competi�ii 

international, astfel: două Campionate Balcanice, două

Campionate Europene (Shito Ryu și Goju Ryu), trei 

competi�ii Premier 1 Youth League, Campionatul

European EKF și un Turneu Interna�ional (Ellite London).

- Am participat la 21 de competi�ii interne, dintre care

patru Campionate Na�ionale și o Cupă a României.     

- Am ob�inut în total 435 de medalii, dintre care 283 de

aur.

- Am organizat patru competi�ii interne: Cupa Koryo -

editia a XXII, Cupa Centenarului 2018 - în parteneriat cu

Consiliul Jude�ean Dâmboviţa, Cupa Mărului Voinești  -

editia a III-a, în parteneriat cu Primăria Voinești, Cupa

Moș Crăciun - editia a VII-a.

- Am participat la şase stagii de pregătire, patru fiind

organizate de către CS Koryo.

- Am avut cinstea de a organiza, la Sala de Sport

Dragomirești, în parteneriat cu FRK, Cupa României de

Karate Shito Ryu 2018.

- Am organizat, la Sala de Sport Dragomirești, împreună

cu Departamentul Shito Ryu din cadrul FRK , Examenul

anual de Centura Neagră.

- Doi sportivi de top ai CS Koryo, Turcu Diana și Nae

Cristian, au reușit în acest an ob�inerea Centurii Negre,

numărul total al sportivilor care au acest grad în cadrul

CS Koryo ajungând astfel la 20.

Sunt rezultate care ne fac cinste, sco�ând în eviden�ă

seriozitatea și munca de la antrenamente, dorin�a de

afirmare a sportivilor, dar și dorin�a de performan�ă a

Primăriei  Voinești , care face eforturi pentru a asigura

condi�ii de antrenament la cel mai înalt nivel.

Viorel Marinoiu
Președinte CS Koryo

Costanzo Isabella
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI

1. Nechita Sofia-

Mihaela

2. Stoica Mario-

Sebastian 

3. Zaharia-Balea David-Nicolas

4. Bucur Teodor-Ionuţ

5. Sîrbu Timeea-Cristina

6. Stroe Elvis-Mihail 

7. Mihai Ana-Maria

8. Preda Maria-Natalia

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Ivaşcu Dumitru-

Dănuţ şi Dumitrescu

Georgiana 

2. Enache Ion şi Gutuie Eliza-Maria

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
13.12.2018 - 23.01.2019

DECESE

�
1. Popescu Aurelian 

2. Tudorache Vasilica 

3. Secuiu Olga 

4. Vasile Ştefan 

5. Onea Vasilica 

6. Drăguţ Ioana 

7. Despa Maria 

8. Bucura Corvin 

Dumnezeu să-i odihnească!

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!
Nu ezitaţi să ne contactaţi!

POLIŢIA VĂ INFORMEAZĂ
în această perioadă, fiecare dintre noi priveşte în urmă, la ceea ce s-a

întâmplat în  anul care s-a încheiat, îşi face o analiză a ceea ce a fost bine

sau rău şi trage  concluziile  care ar trebui să ne ajute în a ne stabili cât

mai exact obiectivele pentru viitor.

Nici instituţia noastră nu face rabat de la acestă regulă, astfel că vă voi

prezenta câteva dintre rezultatele obţinute în anul 2018 . La nivelul

Postului Comunal de Poliţie Voineşti au fost sesizate 111 fapte de natură

penală, cu 4 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017 . Dintre

aceste, cele mai multe au  fost loviri sau alte violenţe - 30 , ameninţări -

12, furturi - 25  şi distrugere - 19.

Din punct de vedere al constatărilor directe, au fost înregistrate doar

două infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, cu 5 mai puţine

faţă de anul 2017, şi au fost aplicate 548 de sancţiuni contravenţionale,

cu 404 mai puţine faţă de anul 2017.

La o scurtă analiză a situaţiei operative înregistrată  în localitatea

Voineşti, constat că atât infracţiunile cât şi contravenţiile sunt în scădere,

fapt ce mă bucură şi îmi creează un sentiment de optimism pentru anul

2019.

Cu deosebită stimă,

Şeful Secţiei 5 Poliţie Rurală Voineşti

Comisar de poliţie Uţă Nicolae Gabriel
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Taxa de habitat, povară sau necesitate?

Sărbătorile au trecut în mare grabă, iar iarna

se arată “nepregătită”, aducând, în loc de ninsoare și

ger, cum ar fi normal, aproape toate celelalte

fenomenele meteo de peste an... Dar, asta este, să i se

mai întâmple și ei să fie nepregătită, nu doar nouă,

muritorilor de rând! Sunt sigur, însă, că-și va reveni din

buimăceală și ne va trata cum se cuvine  și cum știe ea

mai bine... Până una alta, să ne bucurăm de faptul că

precipita�iile din ultima perioadă (căzute sub formă de

ninsoare, ploaie sau lapovi�ă) refac regimul hidric al

solului, foarte afectat în toamna anului trecut. Așadar,

din acest punct de vedere, semne bune anul are...

Fiind la început de an, consider că este normal să
supun aten�iei dumneavoastră un subiect delicat, care, pe tot
parcursul anului, este un motiv de disconfort pentru mul�i
dintre dumneavoastră.  Și neplăcerile stârnite sunt din două
motive: în primul rând, fiindcă este perceput uneori greșit,
iar, în al al doilea rând, pentru că implică unele cheltuieli,
deloc neglijabile. “Cuiul lui Pepelea”, în cazul de fa�ă, este
taxa de habitat. 

Această taxă a fost înfiin�ată în anul 2010, ca urmare
a implementării în judeţ a unui program ISPA de colectare,
transport şi depozitare a deşeurilor menajere, program cu
fonduri europene ce urma să reglementeze salubrizarea la
nivelul fiecărei localită�i din jude�. Tot atunci, s-au pus bazele
Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI ) Dâmbovi�a,
asocia�ie din care fac parte cele 89 de localită�i din Jude�ul
Dâmbovi�a, plus  Consiliul Jude�ean, asocia�ie ce avea ca scop
implementarea cu succes a acestui program. 

Încă de la început, taxa de habitat a fost percepută
eronat, mul�i invocând principiul “nu predau gunoi, nu
plătesc”. Însă, în mai toate cazurile, nepredarea gunoiului
menajer către operator se solu�iona prin aruncarea acestuia
necontrolat în diverse locuri (albiile apelor curgătoare,
terenuri virane etc). 

Pentru a lămuri pe toată lumea, odată pentru 
totdeauna, fac precizarea că taxa de habitat reprezintă 
contribu�ia fiecărui cetă�ean (sau gospodăriei pe care o
reprezintă) la păstrarea cură�eniei întregii comunită�i.     

Cuantumul taxei de habitat a avut (în cei 9 ani) mai
multe valori, pe care nu le mai reamintesc, pentru că le
cunoaște�i foarte bine. De asemenea, procedurile de 
scutire/reducere v-au mai fost prezentate în numele trecute
ale “Gazetei de Voineşti”.

În perioada 2010-2017, au fost acceptate (în baza
hotărârilor Asocia�iei) modificări ale acestei taxe (scutiri sau
reduceri) în func�ie de specificul fiecărei gospodării. La 
sfârșitul anului 2017, pentru o reactualizare a bazei de date,
s-a reintrodus taxa de habitat pe toate facturile emise de 
SC Electrica SA. Pe tot parcursul anului 2018, am primit, din
nou, la Primărie și am înaintat către ADI Dâmbovi�a, dosare
pentru modificarea cuantumului taxei de habitat.

Dat fiind faptul că, în urma acestui demers, s-au
creat multe semne de întrebare, vin în sprijinul 
dumneavoastră cu unele lămuriri:
• Cei care ave�i, în factura emisă de SC Electrica SA, taxă de

habitat în cuantum de 21 de lei și considera�i că îndeplini�i
condi�iile pentru a beneficia de  scutire/reducere pute�i
depune o cerere, înso�ită de acte doveditoare, la Ghișeul Unic
din cadrul Primăriei Voinești, cerere care va fi analizată și
solu�ionată pertinent;
• To�i cei care a�i depus documente de scutire/reducere a
taxei de habitat în anul 2018 nu trebuie să reactualiza�i
această cerere deoarece, prin adresa cu nr. 761/15.01.2019,
Primăria Voinești a solicitat expres ADI Dâmbovi�a 
prelungirea valabilită�ii modificărilor și pentru anul în curs,
solicitare ce a fost aprobată;
• Persoanele care au schimbat  furnizorul de energie electrică
(Enel, C.E.Z , E.ON etc) vor achita taxa de habitat la serviciul
Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Voinești. Scutirile 
promise de către noii operatori sunt fictive, sumele datorate
pentru taxa de habitat acumulându-se în partida din  rolul
fiscal, urmând a fi achitate odată cu taxele și impozitele din
partida respective;
• Persoanele care au acumulat datorii la plata taxei de 
habitat înainte de a depune cerere de scutire/reducere, vor
achita integral sumele restante deoarece scutirea/reducerea
retroactivă este imposibilă. 

Un alt aspect, legat tot de serviciul de salubritate 
al comunei noastre, vizează colectarea selectivă a deșeurilor,
impusă de normele europene. Prin această măsură se
dorește reducerea volumului de deșeuri predate spre a fi
depozitate la gropile de gunoi. În acest sens, începând din
luna ianuarie, a demarat la nivelul jude�ului Dâmbovi�a un
program de colectare a deșeurilor pe frac�ii (umedă și
uscată). Frac�ia umedă este reprezentată de deșeurile 
menajere propriu-zise, iar frac�ia  uscată este reprezentată 
de deșeurile din sticlă, hârtie/carton, plastic/pet, metale,
lemn.

Programul de colectare selectivă se va face după
următorul scenariu: O săptămână mașina de colectare a
deseurilor, printr-o singură trecere, va colecta deșeurile
frac�ie umedă.  Săptămâma următoare vor trece, în aceeași
zi, două mașini, dintre care una va colecta frac�ia umedă, 
iar cealaltă va colecta frac�ia uscată. 

În acest sens, în cel mai scurt timp, dumneavoastră
ve�i primi saci de culoare albastră inscrip�iona�i (sticlă, 
hârtie/carton, plastic/pet, metale, lemn), în care ve�i depozita
selectiv deșeurile din gospodărie, altele decât cele menajere.
Acești saci vor fi preda�i numai către autospeciala
inscrip�ionată distinctiv. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să apela�i
numărul de telefon 0723.142.662 - viceprimar Claudiu Popa.

Închei cu speran�a că toate cele prezentate mai sus
vor fi însușite corect și cu bună credin�ă, având astfel, și pe
viitor, o bună colaborare cu scopul de a men�ine o localitate
curate, pe măsura eforturilor noastre comune.

Cu deosebită considera�ie,

Viceprimar Claudiu Popa


