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VOI FI ÎNTOTDEAUNA
APROPIATUL DOMNIILOR
VOASTRE !
Dragii mei,
Suntem la mijlocul primãverii anului 2009,
iar eu vã scriu pentru prima datã de la preluarea
mandatului, dat fiind apariþia acestui ziar,
„Gazeta de Voineºti”.
În ultimele nouã luni, v-am cerut mereu
sprijinul, v-am informat despre proiectele primãriei
comunei noastre ºi v-am rugat sã aveþi încredere în
mine. Acum, vreau sã vã mulþumesc.
Vã mulþumesc înainte de toate pentru
mandatul pe care mi l-aþi încredinþat anul trecut la
Primãria Voineºti. Nimic nu este mai motivant decât

încrederea pe care mi-aþi arãtat-o ºi de aceea vã
asigur cã mã voi lupta pentru a face tot ceea ce am
promis, chiar dacã ºi comuna Voineºti este lovitã de
criza economicã.
Continuare în pagina 3

LUCRÃRI DE SEZON

în pomiculturã

CURÃÞENIA
DE
PRIMÃVARÃ

într-o ºcoalã ruralã
pagina 5

LINIªTEA
SE OBÞINE
PRIN
DIALOG

pagina 2

Tendinþe
europene

Sãrbãtorile
Pascale

pagina 12

pagina 5

pagina 6

C
M
Y
K

Nr. 1  Aprilie 2009

Gazeta de Voineºti

Liniºtea se obþine prin dialog
Lucrãtorii Poliþiei Comunale
Voineºti privesc cu multã încredere
ºi salutã iniþiativa edilului comunei
de a edita un periodic. De altfel, cu
primarul Sandu Gabriel Dãnuþ avem
o colaborare excelentã, pentru
bunul mers al vieþii economice ºi
sociale din Voineºti.
Semnatarul acestor
rânduri nu doreºte, pentru început,
decât sã vã transmitã cã Poliþia
Voineºti încearcã sã previnã, pe cât
posibil, faptele infracþionale. În
acelaºi timp, trebuie sã
conºtientizãm cã numai prin

colaborare, printr-un dialog
permanent între cetãþean ºi
poliþist, ne putem bucura de
liniºte.
Pe viitor, în „Gazeta
de Voineºti”, vom relata atât
faptele pozitive, cât ºi pe cele
negative petrecute pe teritoriul
nostru de competenþã. De
asemenea, vã vom þine la
curent cu principalele acte normative
care reglementeazã conduita socialã
ºi vã vom prezenta persoanele
certate cu legea.
În încheiere, vã urez multã

ACCESAÞI CU ÎNCREDERE
SITE-UL PRIMÃRIEI VOINEªTI!
Începând cu luna martie, a fost lansat site-ul Primãriei Voineºti
(http://www.primarievoinesti.ro), ca sursã importantã de informaþii
pentru cetãþeni. Site-ul este realizat astfel încât sã reflecte activitatea
aleºilor, a societãþilor subordonate Consiliului Local ºi a Direcþiilor Primãriei
Voineºti. Totodatã, vor putea fi accesate din timp proiectele de hotãrâre,
informaþiile despre licitaþiile ce urmeazã a fi organizate, precum ºi
contractele încheiate. De asemenea, site-ul oferã posibilitatea descãrcãrii
formularelor de acte. Mai puteþi gãsi, accesând www.primarievoinesti.ro,
informaþii complete despre comuna Voineºti: istorie, geografie, populaþie,
medicinã, etc. În plus, pe blogul existent pe site, cetãþenii au posibilitatea
sã-ºi exprime pãrerea sau sã semnaleze problemele cu care se confruntã.
Site-ul va fi alimentat zilnic cu informaþii, pe prima paginã urmând
sã fie postate comunicatele de interes public. Dacã doriþi sã aducem
completãri, lasaþi mesaj la adresa de mail primarie_voinesti@yahoo.com.

Informatician
Erculescu Adrian George

Ajutoarele de încãlzire,
plãtite la timp
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Cele 1818 dosare depuse în
vederea obþinerii ajutoarelor pentru
încãlzire a locuinþei cu lemne au fost
aprobate ºi plãtite integral în 6 tranºe.
De asemenea, s-au aprobat 30 de
dosare pentru ajutoare de încãlzire a
locuinþei cu gaze naturale, subvenþia
scãzându-se lunã de lunã pe factura
de platã.

sãnãtate. Sã aveþi un Paºte fericit ºi
fãrã evenimente neplãcute. Hristos a
înviat!

Agent Poliþie Rutierã
Bad
dea Constantin

SC POMPE-A
AGRO SRL
vinde din stoc ºi la
comandã:
 Pomi fructiferi din speciile:
mãr, pãr, prun, cireº, viºin,
piersic, cais, alun, nuc, flori ºi
plante ornamentale
 Utilaje agricole: pompe pentru
stropit, freze, tocãtori de resturi
vegetale, motocultoare,
atomizoare, motoferãstraie,
motocoase, pompe de apã,
generatoare de curent
 Piese de schimb ºi accesorii:
furtune, filtre, distribuitoare
pentru pompe, agitatoare
hidraulice, lãnci stropit, etc
 Pesticide ºi îngrãºãminte
foliare
SC POMPE-A
AGRO SRL este
distribuitor autorizat al
Servoplant Bucureºti, Oleo-M
Mac,
Ino Slovenia, Forras Ungaria.

Vã aºteptãm în noul sediul din
satul Gemenea, comuna
Voineºti, judeþul Dâmboviþa!
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VOI FI ÎNTOTDEAUNA APROPIATUL
DOMNIILOR VOASTRE!
(Urmare din pagina 1)
Aºa cum am promis, de la
1 februarie 2009, am redeschis
Centrul de Permanenþã în cadrul
Spitalului Voineºti, un centru dotat
ultramodern, cu medic de gardã 24h
din 24h, care sã vegheze la
sãnãtatea dumneavoatrã.
Încã de la preluarea
mandatului, am început balastarea
drumurilor care duc spre proprietãþi,
acþiune pe care o vom continua ºi în
acest an. În plus, vom pune piatrã
de calcar pe toate strãzile comunei
noastre.
Anul trecut am construit un
pod ºi am montat douã tuburi pentru
scurgerea apelor pluviale în satul
Izvoarele. Anul acesta, vom construi
un pod în satul Gemenea Brãtuleºti,
în punctul Bisericã, vom monta un
tub în satul Onceºti, în punctul „La
Miriþã” ºi vom prelungi tubul
amplasat în punctul „Stroe”.
În domeniul învãþãmântului,
la nivelul comunei Voineºti, se
lucreazã la reabilitarea, extinderea ºi
modernizarea Grupului ªcolar
Agricol Voineºti, precum ºi la ªcoala
cu clasele I-VIII Voineºti, proiecte ce
vor fi finalizate în decursul acestei
veri. De asemenea, am întocmit
studii de fezabilitate pentru

reabilitarea, modernizarea ºi
extinderea tuturor unitãþilor de
învãþãmânt de pe teritoriul comunei
Voineºti, proiecte depuse deja la
Inspectoratul ªcolar Dâmboviþa în
vederea obþinerii finanþãrii.
În domeniul cultelor, am
montat tâmplãrie PVC la Biserica
Brãtuleºti, am început spãlatul
picturii la biserica mare din satul
Voineºti, lãcaº pe care l-am dotat ºi
cu 100 de scaune. Cu ajutorul unor
sponsori, am învelit bisericuþa din
cimitirul satului Onceºti. Tot la
Onceºti, am dotat biserica cu o
sobã. Pânã la finele acestui an, vom
monta ºi instalaþii pentru încãlzire
centralã în douã dintre lãcaºurile de
cult din comunã. În curând, vom
începe sã pictãm Biserica de la
Manga. La Minjina, am montat
burlane de scurgere, iar în satul
Lunca vom înfiinþa un cimitir. Pânã
la „Înãlþarea Domnului”, atunci când
se sãrbãtoreºte ºi Ziua Eroilor, vom
pune în valoare toate monumentele
de pe teritoriul comunei.
Am început ºi procesul de
modernizare a târgului sãptãmânal,
prin construirea a 30 de copertine,
prin amenajarea unui drum de acces
ºi prin dotarea comercianþilor de
cereale cu duble stas, „Ocaua lui
Gambã”, cum se spune acum.

Sunt convins cã anul acesta
bugetul comunei Voineºti a fost
repartizat corect, motiv pentru care
þin sã mulþumesc tuturor consilierilor.
Consiliul Local Voineºti va dispune
de sumele necesare investiþiilor
propuse de mine.
Vã mulþumesc ºi pentru
votul dat la sfârºitul lunii noiembrie
pentru senatorul Adrian Þuþuianu ºi
deputatul Ion Stan, care au ajuns în
Parlamentul României datoritã
dumneavoastrã. Amândoi au fost ºi
vor fi în permanenþã alãturi de mine
ºi alãturi de dumneavoastrã pentru
rezolvarea tuturor problemelor de la
nivelul localitãþii Voineºti. Vreau sã
vã asigur cã v-au rãmas devotaþi ºi
cã îºi vor þine promisiunile fãcute în
campania electoralã. ªi asta,
indiferent de alianþele politice fãcute
pentru formarea majoritãþii în
Parlamentul României.
Vã mulþumesc pentru tot, vã
urez sã aveþi un Paºte Fericit alãturi
de familiile dumneavoastrã ºi vreau
sã vã asigur de cel mai important
lucru: VOI FI ÎNTOTDEAUNA
APROPIATUL DOMNIILOR
VOASTRE!

Cu deosebit resp
pect,
primar
Sand
du Gabriel Dãnuþ

Curãþenie cu beneficiarii de ajutor social
La nivelul comunei, sunt în platã 79 dosare de
ajutor social, întocmite în conformitate cu prevederile
Legii 416/2001. Nu se înregistreazã restanþe la plata
ajutoarelor sociale.
42 dintre beneficiarii de ajutor nu presteazã
muncã în folosul comunitãþii din urmãtoarele motive:
- Au în îngrijire, creºtere ºi educare copii sub 7 ani
(3 cazuri)
- Deþin scutiri medicale (15 cazuri)
- Sunt trecuþi de vârsta pensionãrii (24 de cazuri)
Ceilalþi 37 de beneficiari ai ajutorului social
efectueazã zile de muncã în folosul comunitãþii dupã un
plan de lucrãri întocmit la începutul fiecãrei luni de cãtre
viceprimar ºi asistenþii sociali ºi vizat de primar.

Din ianuarie ºi pânã în prezent, s-au executat
lucrãri de desfiinþare a depozitelor necontrolate de
deºeuri menajere (Punctele Capul Piscului, Pod peste
Dâmboviþa din satele Gemenea ºi Voineºti; Pod peste
Râul Alb din zona satului Izvoare ºi DN 72A, între satele
Izvoare ºi Voineºti). De asemenea, s-au curãþat
mãrãciniºurile ºi vegetaþia de pe parcelele unde sunt
amplasate puþurile ºi rezervorul staþiei de apã Izvoare,
terenul ºi canalul din punctul groapa de gunoi Suduleni.
Tot în aceastã perioadã s-au tãiat ºi depozitat
lemne în magaziile ºcolilor din satele Izvoare ºi
Suduleni.
Comp
partimentul Asistenþã Socialã
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Tendinþe europene într-o ºcoalã ruralã
Grupul ªcolar Agriicol Voiineºtii împliineºte 54 anii
de actiiviitate neîîntreruptã. A porniit la drum, în 1955, ca
ºcoalã profesiionalã pomiicolã. În 1962, s-a
a transformat
în ºcoalã tehniicã hortiicolã. A deveniit liceu agriicol în
anul 1966, iar în 1991 s-a
a transformat în grup ºcolar
ag
griicol. La Voiineºtii, au fost preg
gãtiiþii profesiional
munciitorii ºi tehniiciienii. Mulþii dintre absolvenþii au
contiinuat însã studiiile, iar astãzii ocupã posturii
importante în diferiite localiitãþii ale judeþuluii, ca ing
ginerii
hortiicolii, economiiºtii, profesorii sau mediicii.
Grupul ªcolar Agricol Voineºti s-a remarcat la
nivelul judeþului prin numãrul de granturi câºtigate
pentru parteneriatele cu ºcoli europene ºi prin bursele
de formare continuã obþinute în ultimii 3 ani. În perioada
2006 – 2007, instituþia noastrã de învãþãmânt a
coordonat un proiect lingvistic cu o unitate ºcolarã din
Lituania (Joniskelio Igno Karpio), comunicarea
realizându-se prin intermediul limbii engleze. 12 elevi
lituanieni au desfãºurat activitãþi din programul
proiectului în România, iar 12 elevi români, pentru
14 zile, au participat, împreunã cu elevii lituanieni, la
activitãþi didactice în sala de clasã, vizite tematice,
întâlniri cu personalitãþi locale ºi o serie de acþiuni
culturale.
Pentru anii 2008 – 2010, Grupul ªcolar Agricol
Voineºti coordoneazã un parteneriat bilateral cu o
instituþie de învãþãmânt privatã – Escola Profissional do
Infante D. Sancho Ensino Lda, din Portugalia. Proiectul

„Improving european pupils communication skills by
means of new technologies” dezvoltã abilitãþile de
comunicare ale elevilor din cele douã ºcoli europene,
utilizând noile tehnologii de comunicare. Obiectivul
principal al proiectului urmãreºte ca, prin intermediul
limbii engleze, elevii români implicaþi în acest proiect sã
înveþe limba portughezã, iar elevii portughezi sã înveþe
limba românã. În perioada 10 – 23 mai, 12 elevi se vor
deplasa în oraºul portughez Vila Nova De Gaia, unde
vor desfãºura, împreunã cu grupul de elevi portughezi,
activitãþi din programul parteneriatului.
Grupul ªcolar Agricol Voineºti a coordonat,
împreunã cu Primãria Voineºti, acþiunile de înfrãþire cu
localitatea francezã Saint Marcel Bell Accueil. În luna
decembrie 2008, timp de o sãptãmânã, personalitãþi din
Saint Marcel, în frunte cu primarul acestei aºezãri, au
fost oaspeþii edililor de la Voineºti.
Discuþiile dintre reprezentanþii comunei Voineºti
ºi grupul francez, vizitele tematice ºi participarea la
activitãþile culturale au deschis oportunitatea unui
schimb informaþional din domeniul agricol ºi educaþional,
dar ºi posibilitatea unor investiþii în Voineºti, având ca
prioritate dezvoltarea economicã a comunei noastre.
Primarul Gabriel Sandu sprijinã acþiunile Grupului ªcolar
Agricol Voineºti pentru iniþierea ºi dezvoltarea
proiectelor europene.

Prof. Constantiinescu Ion
Diirectorul Grupuluii ªcolar Agriicol Voiineºtii

SCHIMBÃRI LEGISLATIVE
ÎN DOMENIUL ALOCAÞIILOR
La 31 martie, s-au
întocmit ºi aprobat 100 de
dosare pentru obþinerea
alocaþiei complementare
ºi a celei monoparentale.
De menþionat cã au fost
modificate prin lege
condiþiile de aprobare.
Astfel, s-a stabilit ca
venitul pe membru de
familie sã fie de 461 lei,
ceea ce a dus la creºterea
numãrului de beneficiari.
Alocaþiile sunt plãtite prin
mandat poºtal de cãtre
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Direcþia Muncii. De
asemenea, în primul
trimestru al anului în curs,
au fost verificate ºi aprobate
ºi 20 dosare pentru alocaþia
de stat pentru copii, 7
dosare pentru indemnizaþia
de creºtere a copilului, 16
dosare pentru alocaþia
pentru nou-nãscuþi ºi 16
dosare pentru trusou.

Compartiimentul Asiistenþã
Sociialã
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LUCRÃRI DE SEZON ÎN POMICULTURÃ
În aceastã perioadã, se
recomandã încheierea tãierilor de
întreþinere ºi formare a pomilor
fructiferi. Tãierile de întreþinere
urmãresc corectarea modificãrilor
apãrute în coroanã, limitarea
înãlþimii ºi lãrgirea coroanei,
echilibrarea elementelor de schelet
ce compun coroana. Aceasta trebuie
menþinutã în parametrii proiectaþi,
prin scurtarea ºarpantelor care
depãºesc spaþiul rezervat prin
distanþele de plantare, iar ramurile
de la bazã care atârnã ºi împiedicã
efectuarea lucrãrilor solului se
eliminã ori se scurteazã. Un obiectiv
de maximã importanþã este
asigurarea pãtrunderii luminii în
toate zonele coroanei. Tãierile de

fructificare sunt operaþiuni aplicate
ramurilor ºi formaþiunilor de rod, cu
scopul de a menþine echilibrul
fiziologic dintre creºtere ºi
fructificare, de a micºora alternanþa
recoltelor de la un an la altul ºi de a
realiza un nivel optim de producþie
de fructe.
Trebuie subliniat cã, mai
ales în condiþiile actuale, când pe
piaþã sunt solicitate fructe de
calitate, tãierea de fructificare
capãtã o importanþã deosebitã.
Acest obiectiv se concretizeazã
printr-o tãiere de detaliu asupra
formaþiunilor de rod, care sã aibã ca
efect normarea recoltei, dar ºi
sporirea calitãþii fructelor. De
asemenea, în aceastã perioadã, se

continuã fertilizarea cu îngrãºãminte
naturale sau chimice. Dacã
fertilizarea cu îngrãºãminte organice
nu s-a efectuat în toamnã, se poate
aplica gunoiul de grajd în cantitãþi de
30 – 40 de tone la hectar. Se aplicã
azot la sol ºi întreaga cantitate de
fosfor radicular (aproximativ 100 Kg
la hectar). Cu câteva zile înainte de
înflorire, la seminþoase, dacã în
stratul de sol nu s-a aplicat azot, se
recomandã fertilizarea foliarã cu
monoamoniu fosfat.
Fiind la început de sezon,
vã urez sã aveþi un an cu producþii
mari ºi de calitate!
Ing
g. Ion Oprea
Preºediintele Asociiaþiieii
Pomiicultoriilor Dâmboviiþenii

Tratamente ce se efectueazã în perioada aprilie - mai
Nr.
Trat.

Fenofaza
(Perioada)

Patogenul
(Dãunãtorul)

Fungicid
Insecticid

1.

Începutul dezmuguririi
(aprilie, decada 1-2)

Forme hibernale de
dãunãtori - San Jose, acarieni,
afide

Confidor Oil - 1,500% sau Aplaudus
1,500% + Alcupral 0,300%

2.

Începutul creºterii lãstarilor
(aprilie, decada 2-3)

Focul bacterian, rapãn, ouã
hibernante de acarieni

Chorus 0,020% + Proteus 0,050%
sau Actara 0,010%

3.

Muguri florali fizibili
7-10 zile de la ultimul tratament

Focul bacterian, rapãn, ouã
hibernante de acarieni

Shavit 0,200% sau Clarinet 0,100%
+ Decis 25 WG / 0,003% sau
Calipso / 0,020%

4.

Înfoierea Corolei
(deschiderea primelor flori)
7-10 zile de la ultimul tratament

Focul bacterian, rapãn, fãinare

Score - 0,015% + Folpan 80 WG 0,150% + Proteus - 0,050%

5.

Începutul scuturãrii petalelor
7-10 zile de la ultimul tratament

Rapãn, fãinare, viespea minatoare Score - 0,015% sau Chorus 0,020%
+ Merpan 80WG - 0,150% sau
defoliatoare, afide
Folpan 80WG - 0,150% + Calipso 0,020% sau Proteus - 0,050%

În atenþia pomicultorilor
- În perioada 23 martie – 5 aprilie, au fost virate în conturile
dumneavoastrã sumele stabilite prin HG 1195/2008
- Începând cu luna aprilie, se efectueazã plãþile pe suprafaþã
- Din luna mai, reîncepe depunerea dosarelor pentru mãsura
141 – Ferme de semisubzistenþã (1500 euro/exploataþie)

NOTÃ:
Urmãriþi avertizãrile fitosanitare.
Substanþele din tabel se pot înlocui
cu altele similare. Tratamentele se
vor da la acoperire, în perioada de
creºtere a lãstarilor, ºi se va þine
cont de precipitaþiile cãzute în
aceastã perioadã.
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CURÃÞENIA DE PRIMÃVARÃ
Odatã cu venirea primãverii,
toþi oamenii gospodari simt nevoia
sã-ºi cureþe ogrãzile. Din pãcate,
uneori, curãþenia în gospodãria
particularã nu se reflectã ºi în
gospodãria comunã, numitã
Voineºti. Fiecare îºi adunã
gunoaiele din curþi ºi, de cele mai
multe ori, se întâmplã ca acestea sã
fie depozitate în locuri neadecvate
sau aruncate pur ºi simplu la
întâmplare, devenind astfel pete pe
obrazul comunei noastre.
De aceea, mã simt obligat,
în calitate de viceprimar al comunei,
sã fac câteva precizãri, în speranþa
cã vor fi luate în consideraþie de
cãtre toþi cetãþenii.
Începând cu 1 ianuarie
2009, Consiliul Local Voineºti a
încheiat contract de prestãri servicii
cu SC Prescom SRL, pentru
ridicarea gunoaielor menajere din
toate gospodãriile de pe teritoriul
comunei noastre. Cetãþenii sunt
rugaþi sã se conformeze ºi sã
sprijine aceastã acþiune, în fiecare zi
de vineri a sãptãmânii, prin
scoaterea gunoaielor în faþa
proprietãþilor, în diverºi recipienþi
(saci, tomberoane, coºuri de gunoi,
etc).
Este obligatorie toaletarea
arborilor ºi pomilor a cãror coroane
depãºesc limita proprietãþii, în
scopul pãtrunderii autospecialei de
gunoi ºi pe strãduleþe ºi uliþele mai
înguste.
De asemenea, se impune
mãsura desfacerii tuturor gardurilor
ºi îngrãdirilor fãcute pe domeniul
public pentru o mai bunã fluidizare a
circulaþiei ºi o mai promptã
intervenþie în cazul situaþiilor de
urgenþã (incendii, cutremure,
inundaþii, etc).
Este interzisã depozitarea

gunoaielor în albia majorã a râului
Dâmboviþa, precum ºi în imediata
vecinãtate a acesteia.
Este obligatorie întreþinerea
ºi curãþarea ºanþurilor, vãruirea
pomilor, arborilor, stâlpilor, podurilor
ºi podeþelor din faþa proprietãþilor.
Ramurile rezultate în urma tãierilor
la pomi fructiferi vor fi arse în locuri
amenajate ºi sub o atentã
supraveghere din partea
dumneavostrã, nicidecum nu vor fi
aruncate în locuri virane, albia
râurilor sau pe marginea drumurilor.
Primãria ºi Consiliul Local
Voineºti au demarat deja unele
lucrãri menite sã dea comunei
noastre o nouã înfãþiºare, de care
sã fim mândri cu toþii. În cel mai
scurt timp, se vor închide toate
gropile de gunoi de pe teritoriul
comunei, depozite care sunt
adevãrate focare de infecþie. Deja
s-au terminat lucrãrile la gropile din
satele Voineºti ºi Izvoare ºi urmeazã
cele de la Onceºti ºi Lunca. În satul
Suduleni am procedat la
decolmatarea canalului care preia
apele pluviale de pe Valea lui Mihai
ºi le deverseazã în Râul Alb, lucrãri
ce s-au realizat cu sprijinul
angajaþilor primãriei ºi al
beneficiarilor de ajutor social. În
satul Lunca, datoritã unor oameni
inimoºi ºi cu drag de locurile natale,
am reuºit sã pietruim în procent de
85% drumurile comunale principale,
urmând sã finalizãm aceastã lucrare
cât de repede. În satele Onceºti ºi
Brãtuleºti, cu ajutorul altor oameni
de bunã credinþã, am pietruit
drumurile ce duc spre proprietãþi,
lucrãri pe care le vom dezvolta ºi în
continuare. Acestea sunt însã lucrãri
ample, ºi, ca sã nu ne depãrtãm de
la subiect, trebuie sã spunem cã
extrem de importante sunt lucrurile

Persoanele cu handicap,
vizitate la domiciliu
La Primãria Voineºti sunt în platã 73 dosare
pentru persoane cu handicap grav cu drept la însoþitor.
31, cu indemnizaþie de însoþitor fãrã carte de muncã ºi
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pe care le putem face noi, ca simpli
cetãþeni. Cred cã fiecare putem sã
contribuim la pãstrarea curãþeniei
satului ºi comunei noastre, fãcând
astfel dovada însuºirii unor minime
norme de bun simþ.
De ce sã nu strângem
gunoaiele ºi sã le predãm în mod
civilizat, mai ales când acest serviciu
este gratuit?
De ce sã nu ardem cu
atenþie resturile vegetale, în locuri
amenajate, urmând ca cenuºa sã o
folosim ca ºi îngrãºãmânt natural?
De ce sã mai îngrãdim inutil
câþiva metri pãtraþi de teren, în faþa
gospodãriei, pe domeniul public?
De ce sã nu avem fiecare în
faþa curþii ºi grãdinii arbori ºi pomi
vãruiþi ºi ºanþuri curate?
De ce sã sfidãm prin
comportamentul nostru oamenii de
bunã credinþã?
Haideþi, dragi voineºteni, sã
ne adunãm forþele ºi sã dovedim cã
putem fi o comunã europeanã, cu
care sã ne mândrim!
În speranþa cã sprijinul
dintre noi va fi reciproc, nu-mi
rãmâne decât sã vã mulþumesc ºi sã
vã doresc un Paºte fericit ºi La mulþi
ani!

Cu mult respect,
Viicepriimar ing
g. Popa Claudiiu

42, cu asistent personal cu carte de muncã. Nici la
acest capitol nu se înregistreazã restanþe la platã. De
menþionat cã funcþionarii de la Serviciul Public de
Asistenþã Socialã de pe lângã Consiliul Local Voineºti
efectueazã vizite la domiciliul bolnavilor cu handicap ºi
la sfârºitul fiecãrui semestru prezintã în Consiliul Local
un raport cu privire la situaþia acestora.
Compartiimentul Asiistenþã Sociialã
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DIN
REGISTRELE
STÃRII CIVILE
- martie 2009 -

NAªTERI
1. Sotreanu Patricia Elena

Îi urãm viaþã lungã
ºi f ericitã!

CÃSÃTORII
1. Ivaºcu Haralambie
Marius ºi Stoica Savu
Nicoleta
2. Anca Marius Viorel
Virgil ºi Bica Florentina
3. Coteþ Victor Alexandru
ºi Savu Cristina Adriana
4. Cotoronþu Ion ºi
Cristea Florica
5. Nechita Florin ºi
Dorobanþu Ramona

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. Fulger Maria
2. Ponescu Ion
3. Preda Ion
4. Deliu Gheorghe
5. Rãdulescu Dãnuþ
Costel
6. Ungureanu Constantin
7. Ivaºcu Virgiliu
8. Gãlie Toma
9. Mihai Fevronia
10. Scarlat Mihai
11. Negruþ Ileana
12. Gãlie Ana
13. Neagu Nicolae
14. Iordache Ioan
15. Dicilea Victor
16. Arsenie Gheorghe
17. Gavrilã Dumitru
18. Marinescu Elisabeta
19. Ungureanu Maria
20. Zmãrãndescu Valerica
21. Toader Eduard
Georgian

Dumnezeu
sã-ii o d ihneascã!

Gazeta de Voineºti

DOCUMENTELE NECESARE ELIBERÃRII
CERTIFICATULUI DE URBANISM
Pentru emiterea certificatului de
urbanism, solicitantul, orice persoanã
fizicã sau juridicã interesatã, trebuie sã
depunã o documentaþie curpinzând:
a) Cererea tip (Se poate procura de la
Primãria Voineºti – Ghiºeul unic), care
trebuie sã curpindã:
- Elementele de identificare a
solicitantului
- Elementele de identificare a imobilului
pentru care se solicitã emiterea
certificatului de urbanism, respectiv:
localitate, numãr cadastral ºi numãr de
carte funciarã
- Elementele care definesc scopul
solicitãrii
b) Planuri topografice sau cadastrale, cu
indicarea imobilului ºi a vecinãtãþilor

(teren sau construcþii) la scãrile 1:500;
1:2000 sau 1:10000, dupã caz, vizate
de Oficiul de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Teritorial, sau extras din
planul cadastral al localitãþii eliberat, la
cerere, de autoritatea administraþiei
publice locale, numai dacã lucrãrile de
cadastru imobiliar-edilitar au fost
realizate în baza Legii Cadastrului ºi
Publicitãþii Imobiliare nr. 7/1996,
republicatã – în douã exemplare
c) Documentul de platã a taxei de
eliberare a certificatului de urbanism în
copie. Potrivit legii, certificatul de
urbanism nu þine loc de autorizaþie de
construire/desfiinþare ºi nu conferã
dreptul de a executa lucrãri de
construcþii

Documentaþia pentru autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcþii
Pe lângã cererea pentru
emiterea autorizaþiei de
construire, inclusiv anexa
(Se obþine tot de la
Ghiºeul Unic din Primãria
Voineºti), mai este nevoie
de urmãtoarele
documente:
a) Certificatul de
urbanism în copie
b) Dovada titlului asupra
imobilului, teren ºi/sau
construcþii, în copie
legalizatã sau, dupã caz,
extrasul de plan cadastral
actualizat la zi ºi extrasul

de carte funciarã, de
informare actualizat la zi
c) Documentaþia tehnicã
în douã exemplare, dintre
care un exemplar se
arhiveazã la Emitent ºi un
exemplar vizat spre
neschimbare se
returneazã beneficiarului
d) Avizele, acordurile ºi
actul administrativ al
autoritãþii pentru protecþia
mediului, solicitate prin
certificatul de urbanism
(în copie)
e) Studiile, raportul de

expertizã tehnicã pentru
lucrãri de intervenþie la
construcþiile existente
ºi/sau raportul de audit
energetic pentru lucrãri de
intervenþie în vederea
creºterii performanþei
energetice la clãdiri,
solicitate prin certificatul
de urbanism, în condiþiile
legii (1 exemplar)
f) Dovada privind
achitarea taxelor legale
(copie)

DOCUMENTAÞIA CARE SE DEPUNE
ÎN VEDEREA EMITERII
AUTORIZAÞIEI DE DESFIINÞARE
Are aceeaºi structurã cu
documentaþia pentru autorizaþia de
construire ºi este consideratã completã
dacã, pe lângã cererea pentru emiterea
autorizaþiei de desfiinþare, inclusiv
anexa, completatã cu elementele de
identificare ºi datele tehnice conform

PAD, cuprinde documentele menþionate
(literele a-f), precum ºi certificatul de
atestare fiscalã privind valoarea de
impozitare a imobilului (în copie)
" Camelia Gavrilã
Serviciul Urbanism
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SÃRBÃTORILE PASCALE
Întâii de toate se cuviine sã mulþumiim Bunuluii ºi
Preamiilostiivuluii Dumnezeu pentru cã, priin harul ºi mila
Sa, au fost inspiiraþii ºi lumiinaþii toþii osteniitoriii care se
ocupã cu apariiþiia acesteii publiicaþiii deosebiit de utiile ºi
folosiitoare pentru citiitorii, atuncii când s-a
au gândiit sã
cupriindã în pag
giniile ei ºi un artiicol de spiiriitualiitate
creºtiin-o
ortodoxã.
În general, prin cuvântul sãrbãtoare, care este
de origine latinã, înþelegem acele zile liturgice mai
importante din cursul anului bisericesc, care sunt
închinate comemorãrii faptelor sau momentelor de
cãpetenie din istoria mântuirii. În viaþa religioasã a
creºtinilor, zilele de sãrbãtoare se deosebesc de restul
zilelor anului mai întâi prin aceea cã în biserici se
oficiazã serviciul divin, la care credincioºii sunt sfãtuiþi,
spre binele lor, sã participe în numãr cât mai mare; în al
doilea rând, prin repaus sau odihnã, adicã întreruperea
lucrului ºi a altor ocupaþii ºi înlocuirea lor cu activitãþi
sau preocupãri de naturã religioasã.
Desigur, cea mai mare sãrbãtoare creºtinã este
Învierea Domnului sau Sfintele Paºti – cuvânt care
provine din evreescul „pesah” ºi înseamnã trecere,
moºtenit de evrei de la egipteni. Dacã la evrei aceastã
sãrbãtoare aminteºte de trecerea prin Marea Roºie,
cãlãuziþi de profetul Moise, fiind eliberaþi din robia
Egiptului, în creºtinism a cãpãtat o cu totul altã semnificaþie. Acest mare Praznic Împãrãtesc simbolizeazã
eliberarea întregului neam omenesc din robia pãcatelor,
a patimilor ºi a morþii, adicã mântuirea lumii în chip
obiectiv. Aceastã mare sãrbãtoare este precedatã de o
perioadã de pregãtire duhovniceascã de ºapte
sãptãmâni de post, care este cunoscutã sub numele de
Postul Mare sau Postul Paºtilor, fiind un exerciþiu de
voinþã atât material, prin renunþarea la unele mâncãruri
ºi bãuturi cu scop religios-moral, cât ºi spiritual, prin
sãvârºirea faptelor bune, ziditoare de suflet.
În legãturã cu Învierea Domnului, Sfântul
apostol Pavel, marele apostol al neamurilor, ne spune
cã „Dacã Hristos n-a înviat, zadarnicã este atunci
propovãduirea noastrã, zadarnicã ºi credinþa voastrã”
(I Corint 15,14).
Adevãratul creºtin dreptmãritor trãieºte
duhovniceºte, parcurge din strãfundurile fiinþei lui toate
evenimentele descrise de Sfânta Evanghelie din
aceastã perioadã crucialã pentru omenire. Se bucurã
sufleteºte atunci când Mântuitorul intrã triumfãtor în
Ierusalim, la Florii, fiind aclamat ºi ovaþionat de mulþime
multã de popor, primit ca un adevãrat împãrat biruitor,
apoi, dupã câteva zile, simþim sufletele îndoliate pentru
cã este dat de oameni rãi pe mâna rãufãcãtorilor fiind
batjocorit, bãtut ºi umilit, pãtimind pentru noi, oamenii,
astfel patimile Domnului devenind patimile noastre.
Suntem cuprinºi de o adâncã tristeþe ºi copleºiþi de
emoþie atunci când Biserica, prin slujbele ei de denie, în
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sãptãmâna
patimilor,
culminând
cu
prohodul
Domnului
de vineri
seara,
comemoreazã
patimile,
suferinþele,
drumul
Golgotei, al
calvarului,
sfârºind prin rãstignirea pe Cruce pentru iertarea
pãcatelor întregului neam omenesc. Apoi, dupã trei zile,
conform profeþiilor, ne înãlþãm sufleteºte, bucuria este
nemãrginitã când vedem cã Mântuitorul a înviat! Sfintele
Paºti – biruinþa iubirii, a luminii ºi a vieþii: „Eu sunt
Lumina Lumii, cel ce îmi urmeazã Mie nu va umbla în
întuneric, ci va avea lumina vieþii” (Ioan 8,12)
Taina Sfintelor Paºti este ºi rãmâne expresia
iubirii Sfintei Treimi. Aceastã iubire dumnezeiascã se
cere continuatã de toþi creºtinii prin credinþã în
Dumnezeu, prin viaþã curatã, pilduitoare, echilibratã, prin
îngãduinþã ºi iertare, prin iubire ºi demnitate în orice
împrejurare.
Societatea nostrã de astãzi are nevoie mai mult
ca oricând de comuniune frãþeascã, de renaºtere
moralã ºi spiritualã, de bunãtate ºi blândeþe, de pocãinþã
sincerã, dãruire faþã de semeni ºi iubire dezinteresatã.
Ne bucurãm de sprijinul instituþiei primãriei
atunci când am fãcut demersuri cãtre dânºii, în
domeniul administrativ-gospodãresc. Am fost ajutaþi
pânã acum sã schimbãm tâmplãria bisericii, punându-se
geam termopan ºi ni s-a promis solemn sprijin ºi de
acum înainte. De fapt, considerãm noi cã s-a sãvârºit un
act de normalitate fiindcã ºi dânºii sunt fii duhovniceºti
ai Bisericii noastre, care, de-a lungul existenþei sale, s-a
identificat cu marile idealuri ºi aspiraþii ale neamului
nostru ºi a rãmas pãstrãtoarea valorilor evanghelice în
forma lor autenticã, fiind prin excelenþã instituþia
divino-umanã de origine apostolicã.
Sã rugãm pe Domnul ºi Dumnezeul ºi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos sã reverse asupra
noastrã lumina, pacea ºi bucuria în ziua Învierii Sale
ºi sã ne ocroteascã pe toþi de încercãri ºi suferinþe,
bucurându-ne de prosperitate materialã ºi spiritualã.
Amin!

Preot Constantiin Vrãbiiescu
Parohiia „Dumiiniica Tuturor Sfiinþiilor”
Gemenea-B
Brãtuleºtii

