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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna februarie 2019 

Dragii mei, 

Încep prin a ura doamnelor și domnișoarelor
din comuna nosatră o primăvară frumoasă, cu sănătate,
bucurie în suflet, relizări pe toate planurile şi belșug. La
mul�i ani!

Februarie 2019 s-a cam dus. A fost o lună
blândă, cu temperasturi pozitive în mare măsură, fapt
ce ne-a ajutat la defășurarea lucrărilor deja începute.

CE AM FĂCUT ÎN LUNA FEBRUARIE:
• La “Centrul de zi pentru persoane vârstnice din satul
Manga”, lucrările au continuat în ritm alert. A fost
îndepărtat în totalitate acoperișul, au fost realizate 
scufundările de funda�ie, atât în exterior cât și în 
exterior, se lucrează la cămășuiala pere�ilor cu o�el
beton ǿ10, s-a făcut cură�enie în curtea interioară.
Suntem în graphic şi promit că, în toamna acestui an,
vom avea la Manga o clădire de excep�ie, clădire ce va
fi pusă la dispozi�ia tuturor seniorilor comunei Voinești.
• Lucrările în interiorul “Casei mortuare din satul
Voinești” au fost finalizate, prin montarea sistemului 
de încălzire centrală, montarea lămpilor de iluminat 
și realizarea zugrăvelilor. În
perioada următoare se va
face sistematizarea pe 
orizontală a terenului, prin
realizarea gardului 
împrejmuitor, a parcării și 
a spa�iului verde conform
proiectului tehnic.
• Datorită faptului că arhiva
Primăriei devenise 
neîncăpătoare, în această
lună, am efectuat lucrări de
extindere a acesteia cu încă 
o camera, în suprafa�ă de 60
mp. În total, astăzi, arhiva
Primăriei Voinești ocupă o
suprafa�ă de 250 mp și este
situată în mansarda sediului.

• La sfârșitul lunii februarie, am emis ordinul de
începere a  lucrărilor privind “Modernizarea și 
reabilitarea Sta�iei de ambulan�ă din incinta Spitalului
Voinești”. Se va schimba tâmplăria existentă, se vor
moderniza grupurile sanitare şi vor fi rehabilitate toate
cele trei încăperi.
• În ședin�a ordinară de Consiliu Local, a fost aprobat 
în unanimitate proiectul intitulat “Modernizare și 
reabilitare clopotni�ă existentă în satul Oncești”. De
asemenea, a fost aprobat contractul de asociere dintre
Parohia Oncești și Consiliul Local Voinești, cu cote de
participare 20% - 80 %. După desfășurarea procedurii
de achizitie publică, vom aproba indicatorii tehnico-
economnici și va fi emis ordinul de începere a lucrărilor.
Cu ajutorul bunului Dumnezeu, în acest an, vom avea 
și o clopotni�ă modernă în comuna noastră.

În încheiere, vă doresc o primăvară liniștită 
și sănătoasă! Vă asigur, în continuare, de același respect
și corectitudine de care am dat dovadă în to�i acești ani.

Cu deosebit respect, 

Primarul dumneavoastră Sandu Gabriel  Dănu�

Cu deosebit respect si nemărginita considera�ie,

primarul dumneavoastră Gabriel Dănu� Sandu 

Acum în prag de primăvară, 

gândurile mele  sincere  se 

îndreaptă către toate doamnele 

și domnișoarele din comuna Voinești.

Cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie 

vă doresc multă sănătate, fericire 

și via�a să vă fie o veșnică 

sărbătoare. Parfumul florilor de     

primăvară, roua dimine�ii calde 

și adierea vântului blând, toate 

acestea să-și găsească locul în 

sufletul  dumneavoastră.
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�ăranul cel de toţi uitat

PĂMÂNTU-I TARE SUPĂRAT
“CE S-A-NTÂMPLAT ?” L-AM ÎNTREBAT
MI-A ZIS CĂ-I FĂRĂ DE BURIC
DE CÂND VENIT-A ACEST nimic
ȘI ZICE CĂ ACEST nimic
S-A PROCLAMAT AL LUI BURIC
SPUNÂND ORICÂND ȘI ORIȘICUI
CĂ el AR FI BURICUL LUI
L-AM ÎNTREBAT, IAR, CU MIRARE
DE UNDE-ACEST nimic RĂSARE?
MI-A ZIS CĂ ESTE-N TOT ȘI-N TOATE
SĂ SCAPI DE el NU SE MAI POATE
E golul DIN ORICE EMISIUNE 
CE-O VEZI LA ORICE TELEVIZIUNE
E cel CARE STĂ COCO�AT
MEREU PE-UN TRON NEMERITAT
E cel CE MINTE ȘI TE-NJURĂ
ȘI care-N FA�Ă TE TOT FURĂ 
E cel CE-�I IA AGONISEALA
SPUNÂND CĂ AȘA ESTE TOCMEALA
nimicul, N-ARE NIMIC SFÂNT
AVÂND DOAR JAFUL CREZĂMÂNT
ȘI-ORICÂND, CA SĂ-ȘI ATINGĂ SCOPUL
LASĂ ÎN URMĂ DOAR POTOPUL
FĂRĂ nimic, FRUNTE-AI CAM CIUTĂ
nimicu-i MO�UL CE-O AJUTĂ
nimicul PE nimici îi MINTE
ȘI-AJUNGE CHIAR ȘI PREȘEDINTE

nimicul ARE ȘI BRIZ BRIZ
IAR UNII SPUN CĂ E SHOWBIZ
nimicul NUD, CREDE CĂ ȘTIE 
SĂ CÂNTE ȘI TALENT SĂ FIE
Nimicu-N ȘCOALĂ REPETENT
MAI APOI SUS, E-OMNIPREZENT
ȘI SĂ MĂ CREDE�I CÂND VĂ ZIC
nimicul FACE... MAI NIMIC
DAR TOT SE-NCREDE CĂ el FACE
MĂCAR DE TE-AR LĂSA ÎN PACE
CĂ DUPĂ CE CĂ-i ONEROS
ADESEORI E BELICOS
PRETINDE CE NU ARE DREPT
ȘI SE MAI CREDE ȘI DEȘTEPT
DEȘTEP�I CA EL CU TO�I DE-AM FI
NIMIC PE LUME N-AR MAI FI
ȘI PE PĂMÂNT, L-AM ÎNTREBAT
“CHIAR NU-I NIMIC DE LĂUDAT?”
ȘI EL, DOMOL, M-A LĂMURIT
“BĂIETE, STAI TU LINIȘTIT
PE-ACEST PĂMÂNT, CARE SUNT EU
E-UN OM CU HAR DE DUMNEZEU
�ĂRANUL, CEL DE TO�I UITAT
E CEL CE NE-A ÎMBELȘUGAT
FĂRĂ DE EL, NIMIC N-AR FI
Nimicii N-AR PUTEA TRĂI 
NU-I NIMENI MAI DE RESPECTAT
C-ACEST �ĂRAN, DE TO�I UITAT...”

Luna februarie aduce mereu primele parfumuri
primăvăratice, e luna în care se sărbătorește ziua 
îndrăgosti�ilor și “pe americănește”, dar, mai frumos,
românește, însă mai are o zi cu totul și cu totul specială.
În data de 8, ziua prieteniei, în anul de gra�ie 1907,
niște “Flămânzi” din Botoșani, s-au cugetat că e vremea
să nu mai facă prieteșug și să îi pună la zid pe sătuii
care îi flămânzeau, așa că au pus coasa în prelungirea
coporâiei și au luat secerea să reteze năzuin�ele
neomenești ale îmbuiba�ilor vremii, în loc de paiele de
grâu.

Și stau și mă cuget acum, că vechii cârmuitori
erau tare proști. Au ars căr�i, i-au �inut pe oameni

departe de știrea de carte, dar tocmai acea “neștire” îi
făcea vrednici. Nu pregetau a se lua în piept cu
stăpânirea. Acuma, când oamenii au început a buchisi,
sunt mai sclavi ca niciodată. Rabdă tot ce le impune
stăpânirea, de teama de a nu încălca niște legi scornite,
în afara oricăror legitimită�i, de acea stăpânire. Până și
dacă au de gând să protesteze, cer cu umilin�ă îngă-
duin�ă de la stăpânire. Păi ăla e protest, când �i se
spune unde să stai, ce să faci, ce să spui, iar dacă nu, î�i
dau cu gazele în nas și cu bastonul pe spinare? Așa că,
am să mă opresc astăzi la �ăranul erou, care nu numai
că este cel care pune în farfurie tuturor, are și momente
când vrea să fie respectat pentru aceasta.

�ĂRANUL ȘI... nimicul

� Zali Sacagiu_Voinești

Profesor cu experien�ă (absolvent de Conservator și Master), apari�ii tv la emisiuni de
profil și colaborări cu vedete de talie na�ională și international, predau lec�ii de orgă și

acordeon pentru copii și începători, la domiciliul cursantului. Rezultate garantate.
Telefon de contact: 0760.313.244.
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Gazeta de Voineşti

Centrul de consiliere psiho-socială 

pentru părin�i și copii

S-a deschis, în satul Gemenea-Brătulești, un centru 
de consiliere psiho-socială pentru copii și părin�i, scopul
acestuia fiind de a sprijini și asista/consilia copiii 
pentru a face fa�ă dificultă�ilor psiho-sociale, care
afectează rela�iile familiale, pentru dezvoltarea 
competen�elor parentale, pentru prevenirea separării
copilului de familia sa și de a sprijini copiii atunci când
apar probleme în dezvoltarea acestora.

Beneficiarii servicilor sociale acordate în Centru sunt:

- Copiii care au probleme de dezvoltare și/sau dificultă�i
de integrare în familie, școala sau în colectivitatea în
care trăiesc;
- Părin�ii/familiile extinse/familiile substitutive care:
1) necesită competen�e/deprinderi de îngrijire a 
copiilor adaptate noilor principii psihopedagogice în
domeniu;
2) trăiesc în medii dezavantajate, unde se practică 
modele de îngrijire și creștere a copiilor care nu 
corespund sau nu sunt în contradic�ie cu modelele 
general acceptate în cumunitate;
3) locurile unde se constată existen�a/apari�ia unor
probleme la nivelul familiei care afectează dezvoltarea
normală/armonioasă a copilului sau favorizează 
manifestarea unor comportamente ale copiilor ce pun
în pericol integrarea lor familială, socială, școlară, 
profesională;
c)viitorii părin�i care doresc să se formeze înainte de
nașterea sau adop�ia copiilor;

Condi�iile  de acces/admitere în centru:

Viitorii beneficiari se pot adresa direct centrului sau pot
fi referi�i de către alte institu�ii / servicii / specialişti /
prin orientare de către managerul de caz din cadrul
Direc�iei generale de asisten�ă socială și protec�ia

copilului sau responsabilor de caz de la nivelul 
primăriilor sau de către instan�a de judecată.

Acte necesare:

1) În situa�ia în care beneficiarii se adresează direct: 
- cerere din partea părin�ilor/reprezentan�ilor legali;
- copii după actele de identitate ale copiilor și
părin�ilor(certificate de naștere, carte de identitate, 
certificate de căsătorie sau hotărâre de divor� dacă este
cazul);
- certificat de încadrare  în grad de handicap dacă este
cazul;
2) În situa�ia în care beneficiarii sunt referi�i:
- copii după actele de identitate ale copiilor și
părin�ilor(certificate de naștere, carte de identitate, 
certificate de căsătorie sau hotărâre de divor� dacă este
cazul)
- certificat de încadrare  în grad de handicap dacă este
cazul;

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în

Centru au următoarele obliga�ii:

a) să furnizeze informa�ii corecte cu privire la identitate,
situa�ie familială, socială, medicală și economică;
b) să participe în raport cu vârsta, situa�ia de 
dependen�ă etc. la procesul de furnizare a serviciilor
sociale;
c) să comunice orice modificare intervenită în legatură
cu situa�ia lor personală;
d) să respecte programul de consiliere stabilit cu
responsabilul de caz;
e) să respecte prevederile prezentului regulament.

Asistent social

Banu Simona

Anun� important!

Producătorii agricoli care au solicitat și primit Atestat de producător în perioada 

09 ianuarie - 09 februarie 2019 și nu au primit Carnet de comercializare (modelul 

nou – valabil 7 ani) sunt ruga�i să se prezinte la sediul Primăriei pentru a schimba

carnetul vechi (valabil provizoriu) cu carnet nou.

Vă mul�umim pentru în�elegere!
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Cântarea fericirii
Te-aștept Isus să vii și-acum
Să vii la mine acasă
Chiar dacă singur vreau să știi
Fac parte din mireasă

Mireasa ta suntem noi cei
Ce-am primit mântuirea,
Noi viată �ie �i-am predat
Și așteptam „RĂPIREA”

Ești mirele meu de nespus
Te aștept cu bucurie
În lacrimi �ie m-am supus
Și te-am ales pe tine

M-ai cură�it și m-ai spălat
De-a mele multe și mari păcate
Mi-ai pregătit un loc în cer
Și-m-ai scăpat de moarte

Ai suferit în locul meu
La „Golgota” pe cruce
Crezând, primind iertarea ta
Cu tine-n cer mo-i duce.

Isuse scump și bun m-ai apucat
De mână și m-ai scos
Din lumea aceasta plină de păcat
C-am fost un ticălos.

Iertarea, pacea a găsit
Atâta doar la tine
Tu ai murit în locul meu
Iar restu-i tot o amăgire.

Nu zice că ești credincios
Și te tot închini la moaște
Îngenunche-n fa�a lui Hristos
Nu-�i face cruci deșarte.

Cu maica, sfin�i, în cer nu mergi
Pomeni sau lumânare
Doar cu Isus lumina lumii
Mergi sigur pe-a lui cale.

Mai este timp de pocăin�a
Primește-l pe Hristos
Acum e timpul de căin�ă
Că ești un păcătos.

Ne-om întâlni; Cu Tatăl Sfânt
Cu fra�i, cu sfin�i, cu îngerii din cer
Iar ceilal�i ce n-au ascultat
Cuvântul - , în iad pier.

Ai să regre�i o veșnicie
De nu te pocăiești
În iad via�a-i să-�i petreci
Nu-n  locurile cerești.

Tu te-ai jucat cu via�a ta
Ai crezut că-i o gluma?
Și tot ce te-a-nvă�at  Satana
A fost doar o minciună.

De Dumnezeu Tatăl n-ai ascultat,
La fel și de domnul Hristos
Te-ai bazat doar pe tradi�ia ta
Ce-a fost făr de folos.

Pe blestematu-acest pământ
Suntem doar trecători
Și-ai de ales acum cui să-i slujești
Aicea, până mori.

Iar duhul tău când va pleca
În iad sau în cerul sfânt,
Satana rău te-a păcălit
Sfârșit – Nu-i la mormânt.

Eu vina-n fa�a voastră n-am
V-am spus doar adevărul
Hristos ni-i Adevărul Sfânt
Hristos e adevărul!...

Mă judeca�i to�i cum ve�i vrea
Domnul Isus mă știe, eu nu sunt așa
Mă ve�i căuta, de ve�i înnebuni
Ca la răpire cu domnul meu eu voi
pleca.

Cu ce mă laud aicea pe pământ
Cu jertfa-i de la cruce
Cu sângele lui scump și sfânt
Spălat în cer voi merge.

Și am să-�i cânt Isus iubit
Cântarea fericirii
Caci via�a și făptura ta mi-a îndulcit
Cuvintele-�i iubirii!...

P.S. Vă rog s-o cânta�i pe melodia

„Să-mi cân�i cobzar bătrân.”

� Daniel Popescu - Com. Voinești, 

Sat Gemenea Brătulești, 2019

E ziua ta “Ziua de 8 Martie”
E ziua ta și-aș vrea ca noaptea

Să-mi fie călăuza!
Să mă ridice-n cer, la tine

Să mă prefac în muză.

Dar știu acum, că nu se poate
Și timpul nu se-ntoarce.

Eu mă gândesc cu nostalgie
La timpul de altădată!

E o zi în care to�i se-ndreaptă,
Acum la casa lor

Cu un buchet, de flori în mână
Mergând la mama lor.

Dar eu cu nostalgie-n suflet,
Cu un buchet de flori

Azi merg la capul tău mămico,
Unde, acum adormi.

� Mihaela Cristea - Voinești

8 Martie
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Relaţiile dintre oameni, în contextul

zilelor noastre

Îmi amintesc cu nostalgie faptul că legăturile
realizate prin cuvânt, între oameni, erau totul în satele
noastre, în așezările noastre, cu ani în urmă. Buna
vecinătate, credin�a în Dumnezeu și respectul fa�ă de
semeni erau ca o fixare  temeinică a omului pe pământ
între ceilal�i oameni.

Lumea în care trăim se schimbă, societatea,
totul parcă merge pe repede înainte din cauza avântului
tehnologic pe de o parte, iar  pe de altă parte, noi 
suntem angrena�i în rezolvarea multor activită�i care
duc la comprimarea timpului. Oare, totul trebuie trăit 
și făcut cu viteză, de la mâncare până la actul gândirii,
de la modul de a muncii până la cel de relaxare?            

Astăzi, oamenii comunică foarte intens în 
mediul virtual, re�elele de socializare fiind preferatele
tinerilor noștri. Criza comunicării și comuniunii 
personalizate din societatea actuală derivă și din faptul
că medierea tehnologică devine adesea un suport
exclusiv al legăturilor umane. În zilele noastre, oamenii
se privesc tot mai rar în fa�ă, se întâlnesc sporadic și

superficial în ceea ce �ine de viul rela�iei, împărtășesc
tot mai pu�ine și fac tot mai pu�ine lucruri împreună.  

Bunicii și părin�ii noștri au avut un ritm natural
al vie�ii, munceau  împreună, se rugau împreună și
mergeau la horă cu to�ii. Să nu uităm de aceste lucruri.
Societatea nu conștientiză acest pericol de 
dezumanizare a umanită�ii, nu suntem crea�i să
devenim robo�i, ci suntem chema�i la asemănarea cu
Dumnezeu prin bunătate, iubire și fră�ietate între noi.

Singurul lucru pentru care omul merită să 
trăiască și care dă sens vie�ii este iubirea. Așteptăm de
la semenii noștri o iubire desăvârșită și puternică, lucru
pe care noi înșine nu suntem în stare să-l oferim 
celorlal�i, căci to�i suntem prinși în strâmtoarea 
păcatului și apăsa�i de povara lui. Unicul remediu în
acest sens este Mântuitorul nostru Iisus Hristos care a
spus: „Să vă iubi�i unul pe altul, precum Eu v-am iubit
pe voi”. (Ioan.13.34)

Continuare în pagina 6

Simulările examenelor naţionale 

Potrivit unui proiect de Ordin al MEN, în aproximativ o
lună, se vor organiza simulările examenelor na�ionale,
Evaluarea Natională, respectiv Bacalaureatul. Noutatea
este că anul acesta și elevii  claselor a VII-a vor sus�ine
simulările pentru Evaluarea Na�ională, împreună cu cei
de clasa a VIII-a, cu scopul de a-și evalua cunoștin�ele 
și de a se obișnui cu atmosfera de examen.

Calendarul simulărilor este următorul:
Simulare Evaluarea Nationala 2019 – clasa a VII-a și
clasa a VIII-a
11 martie 2019 - Limba și literatura română 
12 martie 2019 - Matematică
22 martie 2019 - Afișarea rezultatelor

Simulare Bacalaureat 2019 – clasa a XI-a si clasa a XII-a
18 martie 2019 - Limba și literatura română 
20 martie 2019 – Proba obligatorie a profilului ( în

cazul liceului nostru, Matematică)
21 martie 2019 - Proba la alegere a profilului și 

specializarii -  doar pentru clasa a XII-a
29 martie 2019 Afișarea rezultatelor.

Ca în fiecare an, subiectele sunt elaborate de către 
specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare,
în mod similar cu modelele publicate de M.E.N. pe
www.subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât
tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele
prevăzute în programa de examen și parcurse până la
această dată. Corectarea lucrărilor va fi realizată, în
baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea
evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi 
profesori din unităţile de învăţământ în care elevii
susţin simularea.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unită�i de
învă�ământ prin discu�ii individuale cu elevii, dezbateri
la nivelul clasei, ședin�e cu părin�ii, precum și la nivelul
consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri
adecvate fiecărei situa�ii în parte. 

Echipa managerială a Liceului Tehnologic Voinești,

Director, prof. dr. Iurea Ionu�

Director adj., prof. Comănescu Gabriela
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Relaţiile dintre oameni, în contextul

zilelor noastre

Continuare din pagina 5

El este Cel ce a sădit înăuntrul nostru setea de iubire 
și tot El poate  să o potolească. Dacă legătura noastră
verticală cu Dumnezeu este adevărată și puternică,
atunci orice legătură orizontală cu semenii noștri va fi
autentică și durabilă. De aceea, aplecarea  către
Dumnezeu, legătura  cu El prin Biserică, constituie
pentru omul modern cel mai eficient medicament al
sufletului împovărat de grijile vie�ii. Să nu uităm de
omenie, prietenie și respect, pentru că aceste nobile
calită�i mărturisesc câte ceva despre trecutul nostru,
despre rădăcinile noastre și reprezintă un criteriu de

judecată în fa�a lui Dumnezeu, atunci când vom trece
la cele veșnice.

Să nădăjduim că oamenii de mâine poate se vor
regăsi activând mai pu�in, dar cu  rezultate mai bune
ale ostenelilor lor. Trăim cu speran�a că genera�ia 
următoare va fi mai pu�in egoistă decât noi și mai
sufletistă în rela�iile cu semenii. Fără acest umanism
concret, via�a își pierde sensul, de vreme ce are nevoie
urgentă de afectivitatea interumană, căci „Eu �i-s frate,
tu-mi ești frate, în noi doi un suflet bate”.

Preot. Nedelea Andrei-Alexandru,

Parohia Izvoare

O altfel de lume…
Tineri și visători, având mai multe întrebări

decât răspunsuri, liceenii sunt mereu în căutarea 
solu�iilor pentru asigurarea unui viitor liniștit. Chiar
dacă au în minte această determinare, fiind departe de
casă și având mai  multă libertate, au în faţă cea mai
frumoasă perioadă a vie�ii. În cămin, înve�i  să trăiești
cu adevărat, în condi�iile în care cei din jurul tău devin,
fără să vrei, o parte din tine.  Aici, nimic nu este al tău,
totul se împarte în grupuri, iar via�a nu cunoaște decât
un ritm nebun, deloc plictisitor.

Se spune că avantajul tinerilor care locuiesc în
internat este că înva�ă să se descurce mai repede.
Liceenii sus�in că marele avantaj este acela că au scăpat
de părin�i, simt nevoia să fie independen�i și să-şi
poarte singuri de grijă. Există o oarecare frustrare 
pentru cei care stau la cămin, că nu au cămașa gata 
călcată, adidașii cură�a�i, dar întotdeauna cu o
rugăminte caldă sau o ciocolată fină se poate rezolva
orice problemă.

La internatul Liceului Voinești găsim o parte
dintr-un paradis. Camerele spa�ioase, cu ferestre mari,
luminate de un soare bland, adăpostesc suflete 
maturizate mai devreme sau pline de veselie și multe
griji. Copilăria este perioada cea mai frumoasă din via�a
unui om... Copilăria este inocen�a vie�ii și tocmai de
aceea trebuie pre�uită și păstrată în suflet pentru 
totdeauna.

Liceenii se simt liberi, cu toate că au un 
program bine stabilit pe care îl respectă cu stricte�e, dar
nu se simt constrânși. Au voie să facă orice, în limita

bunului simţ și fără a-i deranja pe ceilal�i. Cu prietenii
lângă ei, elevii înva�ă împreună cu cei de seama lor.
Copilăria este cea mai puternică armă împotriva
răută�ilor adânc înrădăcinate în inimile oamenilor. 

Nu putem să devenim maturi dacă nu pășim
prin cea mai frumoasă alee, numită copilărie. Într-o
lume în care copilul din noi este lezat, nevalorizat, rănit
frecvent și marginalizat, are  nevoie de un adult care 
o să-l ocrotească, să-l liniștească și să-l iubească
necondi�ionat.  Rănile emo�ionale din copilărie ne
afectează în fiecare zi și ne împiedică să ne acceptăm
așa cum suntem și să ne iubim pe noi înșine.

Merită să lup�i pentru a câștiga încrederea unui
copil, căci inima lui este mai pre�ioasă decât o comoară,
mai fragilă decât o floare, mai bogată decât întreaga
avere a lumii!

Roşu Vasile - Pedagog Liceul Tehnologic Voinești
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NĂSCUŢI

1. Furdui Ştefănuţ-

David

2. Dumitrache

Medeea-Ştefania

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

STARE CIVILĂ
23.01.2019 - 21.02.2019

DECESE

�
1. Grigore Ana

2. Ivaşcu Veronica

3. Duţă Dorina

4. Liţescu Pelinopa

5. Stroică Gabriel

6. Mihăiescu Victoria

7. Voica Maria

8. Nedeloiu Corvin

9. Stana Elena

10. Brozban Ilie

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 

Nu ezitati să ne contactaţi pentru
rezolvarea  oricărei probleme

legate de administraţia locală.

Koryo Karate Voinești, 
din nou în Top 5 

la Cupa Masibo Petroșani!
O competi�ie interna�ională extrem de puternică a avut loc, în

perioada 15-16 februarie 2019, în localitatea Baru din judetul Hunedoara,

aducând la start 540 de sportivi legitima�i la 32 de cluburi din trei �ări:

Ukraina, Republica Moldova și România.

Lotul CS Koryo a fost format din 13 sportivi care au luptat

admirabil pentru culorile clubului şi au reuşit să obţină un număr

impresionant de medalii, care, transformate în puncte, ne-au adus un

binemeritat loc IV în ierarhia cluburilor participante. La finele competi�iei

care a durat 14 ore, cei “13 magnifici” din lotul reprezentativ au cucerit

29 de medalii, dintre care 11 de aur, 12 de argint și 6 de bronz, cu un total

de 63 de puncte.

“Ne bucurăm foarte mult de rezultat – spune domnul președinte

şi antrenor al CS Koryo Voineşti - Viorel Marinoiu. Ne dă încredere și 

speran�ă pentru viitor. Era un rezultat așteptat, având în vedere eforturile

depuse de to�i cei implicati în pregătirea micilor karateca din Voinești,

antrenori, instructori, părinti și, nu în ultimul  rând, Primăria Voinești, care

pune la dispozi�ia copiilor o sală de sport în care performan�a este la ea

acasă.

Luna februarie a însemnat pentru noi trei mari competi�ii:

Campionatul Judetean de Karate, Cupa Okinawa București și Cupa Masibo

Petroșani, unde am ob�inut rezultate remarcabile, ajutându-ne pe noi,

antrenorii, să definitivăm lotul pentru Campionatul Na�ional de Karate

Shito Ryu din data de 23 februarie de la Izvorani.

Vă mul�umesc pentru că populariza�i activitatea noastră prin

intermediul ziarului local și sper că locuitorii din Voineşti apreciază cum se

cuvine eforturile depuse de copiii din comună, pentru a duce în toată �ara

si chiar în străinătate numele deja cunoscut al acestei frumoase localităţi

din jude�.

Sunt bucuros că am găsit aici întelegere și dorin�a de performan�ă

din partea tuturor factorilor decizionali din Primărie, Liceul Tehnologic,

comunitate și vă promitem că vom căuta ca, la fiecare competiti�ie, să

ob�inem maximum posibil, numele Koryo Voinești fiind deja  în toate 

topurile care au ca obiect de activitate karate”.
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Stop joc!
În ultima perioadă, cei care urmări�i presa 

dâmbovi�eană probabil a�i observat o campanie de
denigrare a administra�iei locale a comunei Voineşti
și, în special, a domnului primar Sandu Gabriel.
Atacurile la persoană sunt mârșave, iar acuza�iile pe cât
sunt de grave, pe atât sunt de mincinoase. 

Cunoaște�i cu to�ii activitatea Primăriei și
Consiliului Local, prezentate amănun�it în fiecare număr
al “Gazetei de Voinești” și verificabile în teren. Există,
de asemenea, date exacte, verificabile online, la orice
oră din zi și din noapte, conform legisla�iei în vigoare
(Legea 544/2001, Legea 176/2010, Legea 98/ 2016 etc.),
precum și rezultatele controalelor Cur�ii de Conturi din
perioada 2008-2018, efectuate la Primăria Voinești.

Încă de la începutul primului mandat, din anul
2008, cuvintele de temelie, devenite în timp lozinci, au
fost “corectitudine”, “transparen�ă” și “respect”. Și nu
au fost niciodată călcate în picioare de nimeni, în cei

aproape 11 ani de colaborare! Iată că acum, din diverse
motive, anumite personaje, mânate de interese străine
de noi, doresc să păteze obrazul administra�iei locale și,
implicit, obrazul comunei. 

Sperăm ca, la un moment dat, să se constate că
toate acuza�iile și declara�iile sunt aberante și să fie
asumate de “făptași” ca erori sau închipuiri și să prim-
im, to�i voineștenii, scuze pentru confuziile create. Până
atunci, ne vedem de ale noastre, parcurgând, pas cu
pas, toate etapele firești pentru creșterea nivelului de
trai și asigurarea bunăstării comunită�ii noastre, invidi-
ate (pe bună dreptate, spunem noi) de unii.

Ne bazăm în continuare pe buna colaborare
dintre noi, administra�ia locală și dumneavoastră,
cetă�enii comunei, fiind convinși de succesul comun.

Viceprimar,

Claudiu Popa

Jos pălăria!
Acum exact un an, în numărul din luna 

februarie al “Gazetei de Voinești”, vă aduceam la
cunoștin�ă, cu entuziasm, faptul că, la data de 
15 februarie 2018, domnul dr. ing. Daniel Comănescu,
directorul S.C.D.P. Voinești, a devenit președintele
Consiliului Jude�ean Dâmbovi�a. 

Om de valoare indubitabilă, în care ne puneam
toate speran�ele, nu doar noi, voineștenii, ci și 
dâmbovi�enii, a demonstrat că profesionalismul și 
caracterul dau rezultate deosebite în orice domeniu,
dar mai ales în administra�ia publică. În anul care s-a
scurs, “voineșteanul nostru” și-a onorat cu demnitate, 
pricepere  și bună credin�ă atribu�iile celei mai înalte
func�ii la nivelul jude�ului.

După cum poate că o parte dintre 
dumneavoastră a�i aflat deja, în ședin�a Comitetului
Executiv Jude�ean al PSD Dâmbovi�a din data 
de 9 februarie 2019, a fost luată hotărârea de excludere
din partid a domnului Daniel Comănescu și, implicit,
pierderea func�iilor de președinte al CJ Dâmboviţa, 
consilier jude�ean, dar și a calită�ii de membru 
de partid și președinte al Organizatiei PSD a satului
Voinești. Motivele retragerii sprijinului politic au fost
enun�ate în plenul ședin�ei, apărând mai apoi în presa
jude�eană sub diverse forme, în multe variante.

Nu facem comentarii, ci doar precizarea că
domnul Comănescu a participat “trup și suflet”, alături

de echipa PSD Voinești, la toate competi�iile electorale
din ultimii patru ani, ob�inând împreună rezultate la
care al�ii doar visează. Om de echipă, cu un caracter
deosebit și o pregătire impecabilă, a fost mereu alături
de oameni, cunoscând până în amănunt sensul 
cuvintelor seriozitate, devotament, respect, prietenie 
și muncă.

Noi, membrii Organiza�iei PSD Voinești, îi
mul�umim pentru tot ceea ce a făcut pentru voineșteni
și dâmbovi�eni în scurtul mandat, fiind ferm convinși de
atașamentul și sprijinul pe viitor, asigurându-l totodată
de toată considera�ia noastră.  Respect, domule 
președinte!

Popa Claudiu,

Președinte al Organiza�iei PSD Voinești


