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Dragii m ei,
A început anul 2010, an pe
care, din punct de vedere financiar,
unii îl vãd dezastruos. Alþii spun cã
va fi un an mai bun ca 2009. Mai
existã o parte care susþine cã va fi
anul în care vom ieºi din criza
economicã.
Pentru noi, locuitorii
comunei Voineºti, consider cã
traversãm cea mai grea perioadã de
la Revoluþie încoace, dat fiind faptul
cã merele nu au preþ, nu au cãutare.
De ce mã refer la mere?
Fiindcã 80% din locuitorii comunei
noastre sunt pomicultori. Este
inadmisibil ca în anul 2000 un
kilogram de mere sã coste
1.30-1.50 lei, iar în anul 2010, un
kilogram de mere sã se vândã cu
50-60 de bani.
Existã o razã de speranþã,
fiindcã, în ultima perioadã, foarte
mulþi investitori vor sã construiascã
în comuna Voineºti o fabricã pentru
prelucrarea fructelor. Pe aceastã
cale, vã asigur, cã, din partea
Executivului ºi a Consiliului Local
Voineºti, acesti investitori vor primi
tot sprijinul necesar pentru
realizarea obiectivului propus,
absolut vital pentru toþi pomicultorii.
La ora actuala, Executivul a
identificat suprafaþa de teren
necesarã, a întocmit studiul de
oportunitate ºi caietul de sarcini
pentru obiectivul de investiþii ce se
va derula. Este prima investiþie pe
care doresc sã o realizez în comuna
noastrã, în anul 2010.
ªi pentru ca am adus în
discuþie investiþiile, am sã vã prezint
ºi alte obiective pe care ne propunem a le realiza în acest an, cu
fonduri numai din BUGETUL
LOCAL.
- Vor fi finalizate lucrãrile la
podul peste pâraul Valea Mare, în

sensul cã se vor executa lucrãrile de
consolidare a malurilor în amonte ºi
în aval de pod, în satul Brãtuleºti.
- Vor fi finalizate lucrãrile la
podul peste pârâul Râul Alb, în satul
Manga.
- Se vor executa lucrãrile de
construire a unui pod, tot în satul
Brãtuleºti, tot peste pârâul Valea
Mare, la intersecþia strãzii Valea
Mare cu strada Tânculeºti.
- Se vor efectua lucrãri
pentru lãrgirea podului din punctul
„La Stroe”, în satul Onceºti.
- Vor fi executate lucrãri
pentru lãrgirea accesului de intrare
în satul Izvoarele, prin montarea
unui tub în punctul „La Par”
- Se va amenaja un loc de
parcare maºini vizavi de Primãria
Voineºti, cu o capacitate de 25 locuri
de parcare.
- Vom începe lucrãrile
pentru modernizarea ºi igenizarea
Cãminului Cultural din satul
Gemenea Brãtuleºti.
- Se vor executa lucrãri
pentru construirea unei adãpãtori de
animale în islazul „Ruda”
- Va fi continuatã lucrarea
de modernizare a drumurilor, prin
pietruire, în toate satele componente
ale comunei noastre.

- Se vor continua lucrãrile
de reabilitare ºi modernizare a
lacaºelor de cult de pe teritoriul
localitãþii. De asemenea, vom
demara lucrãrile pentru înfiinþarea
unui cimitir în satul Lunca.
- În cadrul Primãriei Voineºti
se vor aloca fonduri pentru
funcþionarea Serviciului de Evidenþã
a Populatiei (preschimbat buletine
de identitate, cãrti de identitate).

Totodatã, avem în vedere ºi investiiþiii
ce se vor materiialiiza urmare
asociieriii cu Consiiliiul Judeþean
Dâmboviiþa:
- Va fi modernizat prin
asfaltare DC121 Voineºti-Manga,
investiþie pentru care deja este
semnat contractul.
- Va fi modernizatã, prin
asfaltare, strada Iuguleºti din satul
Gemenea Brãtuleºti – proiect deja
depus la Consiliul Judeþean
Dâmboviþa.
- Va fi modernizat, prin
asfaltare, drumul din satul Lunca,
proiect pentru care a fost întocmit
studiul de fezabilitate.

(contiinuare în pag
gina 2)
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Maii avem în vedere ºi demararea unor
proiiecte priin accesare de fondurii
europene nerambursabiile:
- Sperãm sã începem lucrãrile
la proiectul ”Restaurare ºi modernizare
Bisericuþã din Lemn - 1814 - ºi
asfaltare cãi de acces în satul
Onceºti”, proiect depus la Agenþia Sud
Muntenia, pe Programul Operaþional
Regional.
- Sperãm sã începem lucrãrile
la proiectul ”Modernizarea, dotarea
spaþiilor de cazare ºi construirea unei
Sãli de sport” în campusul
preuniversitar la Grup ªcolar Agricol
Voineºti, proiect depus la Agenþia Sud
Muntenia, pe Programul Operaþional
Regional.
De asemenea, în funcþie de
banii alocaþi de Guvernul României,
prin Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
vom continua lucrãrile de reabilitare a
unitãtilor de învãþãmânt de pe teritoriul
comunei Voineºti.
Deºi este un an de „crizã”,
mi-am propus finalizarea obiectivelor
enumerate mai sus chiar dacã, pentru
unii nu sunt de mare amploare, dar ele
vor duce indiscutabil la îmbunãtãþirea
condiþiilor dumneavoastrã de viaþã,
scopul principal al întregii mele
activitãti, de primar al comunei
Voineºti.
Sunt ferm convins cã la toate
acþiunile pe care le voi întreprinde, voi
fi sprijinit de dumneavoastrã, atât din
punct de vedere moral, cât ºi financiar
– prin achitarea impozitelor ºi taxelor
locale.
Pe aceastã cale, aº dori sã vã
asigur cã, în fiecare an, (chiar dacã pe
agenda mea de lucru, în 2010, sunt
trecute numai câteva proiecte, ce ating
doar câteva sectoare din comunã) vor
fi executate lucrãri de infrastructurã
în toate satele comunei, în funcþie
de prioritãþi ºi de fonduri.
În speranþa cã, prin obiectivele
ce le-am întreprins pânã acum, am
adus în viaþa dumneavoastrã un strop
de bine sau o mulþumire sufleteascã,
vã doresc un an mai bun, cu împliniri.

Al dumneavoastrã priimar,
SA
ANDU GABRIEL DÃNUÞ
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TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE
PENTRU ANUL 2010
Consiiliiul Local al comuneii
Voiineºtii, întruniit în ºediinþa
diin data de 28.10.2009
Având in vedere referatul nr.l
1059 din 08.10.2009 intocmit de
compartimentul de specialitate privind
propunerile pentru stabilirea impozitelor
si taxelor locale pentru anul 2010.
Avizul comisiei de specialitate.
In conformitate cu Hotãrârea
Guvernului 956/2009 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003
privind Codul Fiscal republicat.
Prevederile H.G.956/2009
privind aprobarea nivelurilor pentru
valorile impozabile, impozite si taxe
locale si alte taxe asimilate acestora,
precum si pentru amenzile care se
indexeazã anual pe baza inflaþiei
aplicabile in anul fiscal 2010.
In temeiul art. 36, alin 4,
litera C si art. 45 din Legea nr.
215/2001 privind Administraþia Publica
Locala cu modificãrile si completãrile
ulterioare.
HOTÃRÃªTE
Art. 1 - Se stabilesc impozitele si
taxele locale pentru anul 2010 dupa
cum urmeazã:
a) Nivelurile stabilite in sume fixe sunt
prevãzute in Tabloul cuprinzând
impozitele si taxele locale pentru anul
2010, constitiund anexa 1.
b) Cota pe baza cãreia se calculeazã
impozitul datorat de persoanele
juridice se stabileºte la 1.5%.
c) Cota pe baza cãreia se calculeazã
impozitul pe clãdiri datorat de
persoanele juridice care nu au efectuat
nicio reevaluare in ultimi trei ani
anteriori anului de referinþa se
stabileºte la 10%.
d) Cota pentru serviciul de reclama si
publicitate realizate sub diverse forme
se stabileºte la 3%.
e) Taxa pentru vehicuele lente
(vehicule construite artizanal, remorci,
pompe de stropit care au sistem
propriu, construite cu osie) inregistrate
de cãtre Consiliul Local Voinesti taxa
se stabileºte la 45 lei.

f) Taxa pentru paza obsteasca (Politia
Comunitara) se stabileºte in suma de
50,00 lei/gospodarie/an
g) Taxa eliberare certificat de
producãtor 55,00 lei cu viza
trimestriala in suma de 10,00 lei
Art. 2 - Bonificaþia acordata pentru
plata integrala pana la data de 31 martie se stabileºte dupa cum urmeazã:
a) In cazul impozitului pe cladiri, la
10%.
b) In cazul impozitului pe teren, la 10%
c) Taxe asupra mijloacelor de
transport, la 10%
Art. 3 (1) majorarea pentru anul fiscal
2010 se stabileºte dupa cum
urmeazã:
- In cazul impozitului pe clãdiri
- persoane fizice, la 10%
- persoane juridice, la 10%
- In cazul impozitului pe teren
curþi construcþii
- persoane fizice, la 10%
- persoane juridice, la 10%
- In cazul taxei asupra
mijloacelor de transport
- persoane fizice,la 10%
- persoane juridice la 10%
- In cazul taxelor pentru
eliberarea:
1. certificatului de urbanism, la 10%
2. autorizatie de construire, la 0%
3. autorizaþie de foraje si escavari, la
10%
4. autorizatiei de desfiinþare, la 0%
5. autorizaþia privind lucrãrile de
racorduri si branºamente, la 10%
6. avizul comisiei de urbanism si
amenajarea teritoriului, la 0%
7. certificatul de nomenclatura
stradala, la 10%.
8. autorizaþiei de funcþionare pentru
activitãþi lucrative, viza anuala 10%
9. in cazul taxei pentru folosirea
mijloacelor de reclama si publicitate, la
10%.
Art. 5. Se acorda facilitãþile fiscale
conform Codului Fiscal/2003
reglementate de Hotãrârea Guvernului
nr. 956/2009.
" operator rol,
Siimona Avram
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Timpuri noi... Oameni noi...
Viaþa comunitãþii, ani dupã ani, ar rãmâne
aceeaºi ºi nemiºcatã, neînsufleþitã dacã schimbãrile ºi
timpurile noi nu s-ar impune asupra ei, dar viaþa ei este
supusã condiþiei unei adaptãri continue.
Schimbãrile pot fi de ordin economic, social,
politic, moral, afectiv, educaþional, etc…
Schimbãrile care apar pe scena politicului
influenþeazã mai mult sau mai puþin viaþa fiecãrei
comunitãþi. Însã, deseori, politicul poate crea un
dezechilibru ºi atunci intervine procesul de adaptare
imediatã ºi de împãcare cu realitatea, proces care
menþine ordinea evenimentelor ºi a oamenilor.
Astfel, ºi echipa care a pornit, în iunie 2008,
în urma alegerilor locale, a suferit schimbãri. Dacã la
constituire, autoritatea deliberativã, respectiv Consiliul
Local Voineºti, era format din:
1. Aldulescu Carmen (Manga) - PSD
2. Bucura Neculae (Voinesti) - PSD
3. Manescu Claudiu (Gemenea) - PSD
4. Motoiu Mihaela (Voinesti) - PSD
5. Sontea Niculae (Suduleni) - PSD
6. Petrescu Gheorghe (Minjina) - PSD
7. Tita Mihai (Voinesti) - PDL
8. Oprea Constantin (Suduleni) - PDL
9. Dinu Ion (Voinesti) - PDL
10. Erculescu Gheorghe (Gemenea) - PDL
11. Cutoi Gheorghe (Gemenea) - PDL
12. Iordan Nicolae (Suduleni) - PDL
13. Stroe Aurel (Oncesti) - PDL
14. Prodan Nicolae (Gemenea) - PNL
15. Popa Constantin Claudiu (Voinesti) - PNGCD -

viceprimar
La ora actualã, noua componenþã a Consiliului Local
Voineºti este urmãtoarea:
1. Pavelescu Cristian (Voinesti) - PSD
2. Bucura Neculae (Voinesti) - PSD
3. Manescu Claudiu (Gemenea) - PSD
4. Motoiu Mihaela (Voinesti) - PSD
5. Erculescu Florin (Gemenea) - PSD
6. Petrescu Gheorghe (Minjina) - PSD
7. Tita Mihai (Voinesti) - PDL
8. Stavarache Alecu (Manga) - PDL
9. Dinu Ion (Voinesti) - PDL
10. Erculescu Gheorghe (Gemenea) - PDL
11. Cutoi Gheorghe (Gemenea) - PDL
12. Iordan Nicolae (Suduleni) - PDL
13. Oncescu Aristotel Marius (Gemenea) - PDL
14. Nicolae Mihail Cristinel (Manga) - PNL
15. Popa Claudiu Constantin (Voinesti) - PNGCD viceprimar
Sperãm ºi avem convingerea cã de roadele
înþelepciunii acestor oameni, precum ºi a primarului
comunei - SANDU GABRIEL DÃNUÞ - care vor zidi
podul pe care urmeazã sã trecem deasupra cursului
vieþii, în aceastã perioadã, alegând cãrarea cea mai
sigurã ºi mai dreaptã, va depinde destinul ºi bunul mers
al comunitãþii noastre, bunãstarea ºi dezvoltarea
economico-socialã a comunei Voineºti.
Secretar,
ec. Pop
pescu Otilia

AJUTOARELE DE ÎNCÃLZIRE
PLÃTITE INTEGRAL
În luna ianuarie 2010
la Primãria comunei Voineºti
se aflã în platã 120 dosare
de ajutor social din care 63
de beneficiari sunt scutiþi de
prestarea orelor de muncã în
folosul comunitãþii, fie cã au
vârstã înaintatã, fie pentru cã
sunt bolnavi, lucru dovedit
prin prezentarea de acte
medicale, fie pentru cã au în
întreþinere copii cu vârsta
de pânã la 7 ani, iar 57

de beneficiari de ajutor social
au obligaþia legalã de a
presta un anumit numãr
de ore de muncã în folosul
comunitãþii.
Plata sumelor
cuvenite conform Legii 416
cãtre beneficiarii de ajutor
social s-a fãcut la timp,
neexistând restanþe, iar plata
ajutorului de încãlzire pentru
sezonul rece 2009 – 2010
s-a achitat integral.
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Obligaþiile
GUNOIUL, O P ROBLEMÃ...
beneficiarilor
trecut sãrbãtorile de
depozitare din comuna Aninoasa,
de a jutor s ocial iarnã ºi aAuînceput
un nou an. Sã
dar cã situaþia se va remedia.
Conform Leg
gii 416/2001 modiifiicata si
completata ulteriior cu HG 10101/2006,
benefiiciiariii de ajutor sociial au urmatoarele obliigatiii:
1) Sa dovedeasca cu adeverinta
eliberata de agentia teritoriala pentru
ocuparea fortei de munca urmatoarele:
- Sunt inregistrate ca persoane in
cautarea unui loc de munca.
- Nu au refuzat un loc de munca.
- Nu a renuntat la participarea de
servicii pentru stimularea ocuparii fortei
de munca si la servicii de formare
profesionala.
2) Sa efectueze numarul de ore de
munca in folosul comunitatii
prezentandu-se la sediul primariei la
data si ora la care sunt convocati.
3) Titularul ajutorului social are obligatia
sa comunica Primarului in scris orice
modificare intervenita cu privire la
domiciliul , veniturile si numarul
membrilor familiei in termen de 15 zile
de la data la care a intervenit aceasta.
Plata ajutorului social se suspenda
pentru intreaga familie sau dupa caz
persoana singura in urmatoarele situatii:
- Nu prezinta din trei in trei luni
adeverinta la agentia teritoriala pentru
ocuparea fortei de munca.
- Refuza nejustificat efectuarea
actiunilor sau lucrarilor de interes local.
- In situatia in care se constata ca
dreptul de ajutor social a fost stabilit pe
baza unor date eronate privind
componenta familiei sau veniturile
realizate ori pe parcursul acordarii au
intervenit modificarii ale acestora.
ATENÞIE !
NERESPECTAREA T UTUROR
OBLIGAÞIILOR P REZENTATE M AI
SUS D UCE L A S ISTAREA
AJUTORULUI S OCIAL C ONFORM
LEGII 4 16/2001

Asiistenþii sociialii
Adriian Oprea
Tiitii Oprea
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sperãm cã va fi mai bun decât cel
pe care tocmai l-am lãsat în urmã.
Doar sã sperãm, fiindcã, dupã
cum simþim cu toþii, criza a început
deja sã-ºi înfigã colþii în
buzunarele noastre, ale românilor
ºi în special ale celor care trãim
din agriculturã. Acestea, însã,
sunt problemele Guvernului, noi le
avem pe ale noastre...
Încã de la început, aº dori
sã vã transmit multã sãnãtate,
înþelegere, putere de muncã ºi sã
vi se îndeplineascã toate dorinþele.
Cum v-am obiºnuit încã
din numerele trecute ale acestei
gazete locale, voi continua sã vã
dau rãspunsuri la întrebãri ºi
soluþii la problemele legate de
administraþia publicã localã,
pentru a lãmuri toate situaþiile
apãrute în comuna noastrã ºi a
combate astfel ºtirile de ultimã orã
auzite la... “radio ºanþ”.
În acest numãr al “Gazetei
de Voineºti”, am sã vã prezint
situaþia ridicãrii gunoiului din
gospodãriile dumneavoastrã.
Dupã cum ºtiþi, anul trecut
Primãria Voineºti a încheiat un
contract de prestãri sevicii pentru
colectare ºi transport gunoi
menajer cu firma PRESCOM SRL,
din Targoviste. Contravaloarea
acestui contract era suportatã de
la bugetul local, dumneavoastrã
neachitând niciun ban.
Toate au fost bune ºi
frumoase pânã în luna noiembrie,
când a apãrut o situaþie de forþã
majorã între operatorul zonal
(SC PRESCOM SRL) ºi Consiliul
Judeþean Dâmboviþa.
Ce s-a întâmplat de fapt:
La sfârºitul lunii noiembrie, am
constatat cã în ziua stabilitã, adicã
vineri, maºinile de gunoi nu s-au
mai prezentat sã ridice resturile
menajere. Contactaþi telefonic,
reprezentanþii Prescom ne-au
anunþat cã întâmpinã unele
probleme la pãtrunderea cu
maºinile de gunoi în rampa de

În data de 02 decembrie
2009, am primit un fax prin care
eram înºtiinþaþi cã, începând din
ziua respectivã, serviciile de
colectare ºi transport deºeuri
menajere se suspendã, deoarece
firmei nu i se mai permite accesul
în rampa Aninoasa, iar aceste
deºeuri trebuie transportate la
groapa ecologicã din Titu. Cum
distanþa pânã la Titu aproape se
dubleazã, automat cã firma nu mai
poate efectua serviciile la timp ºi
totodatã costurile cresc.
S-a încercat colaborarea
cu alte firme în domeniu, dar
acestea practicã niºte costuri cu
mult mai mari, unele apropiindu-se
de 25 lei pentru colectarea
gunoiului dintr-o gospodãrie.
Acestea fiind datele
problemei, am rãmas fãrã serviciul
de ridicare a gunoiului când ne era
lumea mai dragã, chiar de
sãrbãtori.
La începutul acestui an,
s-au fãcut toate demersurile
pentru reluarea acestui serviciu
atât de important pentru
comunitate, fãrã niciun rezultat
însã. Astfel, în ultimã instanþã,
decizia a fost ca gunoiul sã fie
colectat în regie proprie, de cãtre
angajaþii Primãriei Voineºti, cu
ajutorul beneficiarilor de ajutor
social, iar o firmã sã asigure
numai transportul acestuia la o
groapã de gunoi. Aceastã solutie
s-a dovedit foarte eficientã, dat
fiind faptul cã suntem într-un an
de crizã financiarã, iar cheltuielile
vor fi unele minime. Ce trebuie
fãcut în continuare: vom stabili cu
ajutorul Consiliului Local bugetul
pentru acest serviciu, iar
colectarea se va face în
continuare cu un cost cât mai
scãzut. S-au stabilit deja ºi
echipele care vor participa la
colectarea gunoiului, echipe
formate din câte ºase bãrbaþi
beneficiari de ajutor social.
(contiinuare în pag
gina 5)
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Cursuri g ratuite
în f olosul
comunitãþii

REZOLVATÃ
(contiinuare din pag
gina 4)
Ce trebuie sã faceþi
dumneavoastrã:
z În zilele stabilite
scoateþi gunoiul în faþa
gospodãriilor încã de
la prima orã;
z Acesta va fi
scos numai pe
partea
dreaptã a
drumului, pe
sensul de
mers dinspre
Câmpulung
spre
Târgoviºte, pentru a înlesni
munca operatorilor ºi a evita
accidentele de circulaþie
provocate de trecerile
sistematice ale strãzii;
z Cei care aveþi gospodãriile pe
partea dreaptã nu trebuie sã
interziceþi vecinilor de vis-a-vis
depozitarea provizorie pe partea
dumneavoastrã, deoarece în
afara proprietãþilor, respectiv a
curþilor, este domeniul public;
z Cei care depozitaþi gunoiul pe
partea opusã a drumului
încercaþi sã gãsiþi un loc
rezonabil, nu chiar în poarta
vecinului pentru a evita
eventuale divergenþe ºi
disensiuni;
z În cazul în care din diverse
motive nu s-a putut face
colectarea gunoiului în zilele
stabilite, depozitaþi-vã fiecare
recipientele înapoi în curþi pânã
la anunþarea viitoarei colectãri;
Nu aruncaþi gunoiul la întâmplare sau în locuri nepermise.
z Cei care locuiþi pe strãduþe
foarte înguste sau înfundate,
unde nu se poate pãtrunde sau
întoarce, faceþi un efort minim ºi
transportaþi recipientele câþiva
metri în plus pânã la cea mai
apropiatã cale de acces a
maºinii sau remorcii colectoare;
z În cazul în care dupã trecerea
remorcii colectoare au mai
rãmas gunoaie împrãºtiate de

câini sau cãzute din remorcã,
adunaþi-le pentru a le preda
data viitoare;
z Evitaþi sã intraþi în conflicte
verbale sau fizice cu cei care
colecteazã gunoiul deoarece
aceºtia sunt doar executanþi ºi
nu factori de decizie.
z Anuntaþi orice abatere a
lucrãtorilor la tel 0723 142 662viceprimar Popa Claudiu.
Precizez faptul cã zilele stabilite
pentru colectarea gunoiului
sunt:
JOI - pentru satele Onceºti,
Gemenea - Brãtulesti ºi Voineºti
VINERI - pentru satele Manga,
Mânjina, Suduleni, Izvoarele ºi
Lunca.
De asemenea, în funcþie de
noul buget ºi cu hotãrârea
Consiliului Local vom încerca sã
suportãm acest serviciu tot de la
bugetul local.
În speranþa cã ne veþi ajuta prin
respectarea celor indicate nu-mi
rãmâne decât sã sper cã
aceasta este o problemã
rezolvatã ºi sã vã mulþumesc
pentru înþelegere.

Cu multã consiideraþiie,
viicepriimar,
Ing
g Popa Claudiiu

Federaþia Naþionalã a Sindicatelor
din Agriculturã, Alimentaþie, Tutun, Domenii ºi
Servicii Conexe (AGROSTAR) deruleazã un
proiect (DIA) Dezvoltarea Iniþiativelor
Antreprenoriale în mediul Rural din noiembrie
2009 sub egida „Ai carte, ai parte”.
Obiectivul general al proiectului îl
constituie îmbunãtãþirea calitãþii Resurselor
Umane în zonele rurale în vederea facilitãrii
accesului la angajare în activitãþi non-agricole,
evitarea depopulãrii mediului rural pe termen
scurt ºi lung.
În vederea realizãrii acestui obiectiv
s-a realizat o campanie de informare,
motivare ºi conºtientizare a locuitorilor din
mediul rural sã participe GRATUIT la cursurile
de formare: englezã, informaticã de bazã ºi
internet, antreprenoriat rural, sãnãtate,
securitate ºi igienã.
În acest sens au fost create ºi douã
CENTRE DE FORMARE din care unul la
Târgoviºte ºi altul la Slatina pe zona de Sud a
þãrii.
Niciodatã, nimeni nu a organizat
pentru persoanele din mediul rural nimic
gratuit, este ºansa fiecãruia sã-ºi
îmbunãtãþeascã bagajul de cunoºtinþe în
diverse domenii.
Acum este ºansa fiecãruia dintre cei
care au domiciliul în mediul rural, au între 18
– 64 ani, au disponibilitate sã participe la
astfel de cursuri.
Cursurile sunt asigurate ºi efectuate
de urmãtorii instructori:
Limba englezã – profesor Constantinescu
Ion
Informaticã – informatician Erculescu Adrian
Antreprenoriat – profesor Marin Mioara
Sãnãtate, securitate ºi igienã – profesor
Prodan Nicolae ºi profesor Bucura Ion
Urmare acestor cursuri, persoanele
vor dobândi cunoºtinþe, abilitãþi de planificare
ºi dezvoltare a unei afaceri, de întocmire a
unui plan de afaceri în vederea accesãrii ºi
absorbirii fondurilor europene.
Actul educaþional în zilele noastre se
realizeazã contracost, acum aveþi ºansa la
cursuri gratuite. Nu pierdeþi ºansa oferitã.

profesor,
MA
ARIN MIOA
ARA
A
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Amintiri de dincolo de eternitate

VÃ VA FI VEªNIC STÃPÂNUL…
In strafundul sufletului
fiecarui locuitor al comunei Voinesti,
persoana cu mintea luminata,
persista un fel de miracol. Mai avem
un membru al familiei fara acte de…
identitate. Barbat sau femeie, sot
sau sotie, imbratisam cu infinita
dragalasenie pe altcineva, fara sa
facem vreun rau celor ce ne sunt
dragi sau aflati sub acelasi acoperis.
Il iubim cu totii si ne va fi mereu
drag, indiferent cat de departe
ne-am duce in lume. Oricat ne vom
dezradacina noi de perimetrul
Voinestiului, el va salaslui in
orizontul mental al fiecaruia dintre
noi.
Viata m-a dus departe de
tara si am colindat Occidentul prin
Italia, Franta, Germania, chiar am
muncit doi ani si in Israel, dar in
fundalul orizontului meu s-a aflat
mereu marul de acasa..
A zis inspirat cineva ca noi
am apartine ,,dinastiei marului’’.
Sunt deja un individ suficient de in
varsta pentru a deslusi niste realitati
care ne cuprind cu gingasie. Parintii
mei , ambii trecuti in eternitete,
precum si toti inaintasii familiilor din
Voinestiul actual, au imbratisat cu
religiozitate marul chiar cu mult timp
inainte ca Statiunea de Cerceteri
Pomicole sa fi prins viata, in primii
ani ai regimului socialist. Cu
siguranta ca marul de la Voinesti nu
ar fi strabatut atat de glorios, atata
timp, atatea suflete si chiar atatea
tari, daca nu ar fi existat Statiunea,
adica acei oameni, barbati si femei
care au slujit cu mintea si fiinta lor,
zi si noapte sub falnicele coroane
ale merilor. Sunt zgarcit daca nu
mentionez si parul, prunul, ciresul,
nucul si alti pomi sau arbusti de
mare valoare? O fac, oare, cu
intentie rautacioasa ? Nicidecum,
mai ales ca ciresul este pomul care
imi ofera cele mai delicioase senzatii
gustative. Oamenii acestui areal
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pomicol au trecut pe neobservate
intr-un fel de imparatie…
dictatoriala.
Stapanul a devenit marul in
toata muþenia lui de pom, cu atat de
multi dusmani si cu un singur
prieten: persoana care l-a
plantat.Copilul plange, animalul
zbiara, omul ranit sau bolnav se
vaita… Doar marul tace…Cand este
doar copil, soarecele de camp ii
mananca radacinile, iepurele ii
dezgoleste de coaja, caprele ii
mutileaza coroana. Nimeni nu-l
iubeste si nu-l ocroteste in afara de
acela care i-a gasit un loc si l-a si
plantat. Pentru soareci infige bete
sau sarme imprejurul radacinii, il
infasoara cu hartie toamna, pentru
ca tulpina sa nu-I mai fie atinsa iar
mai apoi gardurile reusesc sa-l tina
departe de capre, caprioare sau
chiar de ….magari. Cu dintii lor
grozavi aceste blande animale
smulg coaja in fasii pustiitoare.
Apoi pomul devine falnic, urmand
de acum sa fie cutreierat de rapan,
fainare si alte boli, omizi, viermi,
larve, molii, paduchi si pureci feluriti
si atat de alti multi daunatori pe care
ii cunoasteti si reusiti sa ii stapaniti.
Daca pe lumea asta exista vreun
dictator gingas acela este… marul.
Si chiar daca el nu vreasa ne
conduca, insasi fiinta noastra se
aseaza pentru totdeaunea in slujirea
lui. Cand suntem tineri ramanem
uluiti de cate o frumusete feminina,
sau de mai multe, intrucat hotomanii
nostrii ochi ne duc in ispita.
In zilele acestea, chiar,
reintors in Primaria Voinestiului am
vazut atatea prezente feminine de o
aleasa frumusete, incat mi-am
reamintit o constanta a locului: fetele
si femeile din Voinesti sunt uluitor de
frumoase. Marul insa exercita
asupra noastra o vraja continua si
de mare intensitate.Or fi poate de
vina ipostazele lui de pom

dumnezeiesc, cu fructele viu
colorate din care mancam cu pofta
indiferent in a cui livada suntem.
Nimeni nu se va supara ca vecinul
sau un strain a rupt un fruct vrajit
pentru a-si poltoli pofta. Dar peste
toate acestea el ne cere sa fim
responsabili, harnici, prezenti langa
el de cate ori are nevoie de noi. Ca
doar nu-i vorba despre vreun chef
de-al nostru sa-l curatam de
ramurile in plus peste 10 ani sau
sa-l stropim cand ne-om aduce
aminte. Marul ne iubesrte numai si
numai daca am inteles noi universul
trebuintelor lui. O femeie sau o fata
ne poate astepta un timp. De-am
gresit si ne-om cai vom mai gasi
vre-o cale spre sufletul lor. Si poate
nu numai spre suflet ci si spre alte
zari ale minunatiilor din proprietatea
lor. Marul nu are chef de uitari, de
rataciri, de glume proaste. Niciodata,
dar niciodata nu ne va primi scuzele
caci el are nevoie numai de
seriozitatea noastra. Altfel marul, ca
si omul, va trece in lumea umbrelor,
si se va stinge, pustiit de roade si
uscat de nevoi. El insa ne va iubi iar
noi il vom sluji.
De aceea inclin sa cred ca,
privind dincolo de eternitate, ii vad
pe voinesteni ca apartinand si avand
inca un divin membru al familiilor lor:
MÃRIA SA ,,MARUL’’.

pescu
" Sorin Pop

Nr. 10  Ianuarie 2010

Gazeta de Voineºti

Poveºti despre NOI ªI VOI (NEªTI)
scrise de Elena Pãdure
Luna ianuarie numita si GERAR, ne tine in
casa si ne ofera placerea de a sta de…… povesti,
la gura sobei, mai ales din pricina ca sarbatorile
acestui interval sunt multe si frumoase: Anul Nou,
Boboteaza, Sf Ion, 15 ianuarie, 24 ianuarie.
Nu-i asa ca una din sarbatori va starneste
curiozitatea? Ei bine, am sa va spun astazi
povestea sarbatorii de la mijlocul lunii.
Demult, demult, la 15 ianuarie 1950 in
nordul Moldovei, intr-un tinut binecuvantat de
Dumnezeu, se nastea al saptelea din cei 11 copii
ai lui Gheorghe Eminovici - Mihai.
A copilarit la Botosani si Ipotesti si a urmat
scoala la Cernauti.
Cand avea 16 ani, in 1866, la moartea
profesorului sau de limba romana, Aron Pumnul,
Mihai Eminescu scrie o poezie in care cere doliu
national in Bucovina. “Imbracat-te in doliu,
frumoasa Bucovina…” isi incepe el poezia. Tot in
acest an mai publica si alte 5 poezii in revista
“Familia” din Pesta (revista apartinea lui Iosif
Vulcan)
Dupa ce pribegeste cativa ani prin tara,
intre 1869 si 1872 este student la Viena, la
Facultatea de Filosofie si Drept.
Aici ii cunoaste pe I. Slavici sip e Veronica
Micle. Intre 1872 si 1874 e student la Berlin. Se
intoarce in tara si timp de trei ani lucreaza la Iasi
ca bibliotecar, profesor suplinitor si revizor scolar.
Publica, in tot acest timp, foarte multe poezii la
revista”Convorbiri Literare” si se imprieteneste cu
Ion Creanga.
In 1877 se muta la Bucuresti. In capitala
desfasoara, la ziarul “ Timpul “, o activitate
publicistica de exceptie care-i ruineaza sanatatea.

DIN
REGISTRELE
STÃRII
CIVILE
decembrie 2009

CÃSÃTORII
1. ªerbãnicã
Ion ºi Preda
Mirela

2. Mihãilã
Florin Ionel ºi
Aristotel Laura

Le urãm casã de piatrã!

Aceasta este perioada marilor poeme
precum “Scrisorile” si “Luceafarul”.
Primul volum de versuri ii apare abia in
1883 si contine aproximativ 90 de creatii lirice.
Urmeaza sase ani dificili, in care Eminescu
e bolnav din ce in ce mai des si nu prea mai scrie
poezii.
Se stinge din viata la 15 iunie in casa de
sanatate a doctorului Sutu si este inmormantat la
cimitirul Bellu.
De ce, oare, noi, romanii il iubim atat de
mult si de atata amar de vreme pe Eminescu?
Pentru imaginatia sa bogata, pentru viziune
cosmic si motologica asupra omului, pentru
expresivitatea limbajului poetic, pentru stilul
limpede si armonios, pentru capacitatea de a se
face inteles de oricare cititor.
Poate, de accea, poezii ca “Atat de frageda
…”, “ Mai am un singur dor “, “ Somnoroase
pasarele “, “ Pe linga plopii fara sot … “ au devenit
cintec, iar altele ilustreaza aproape 20 de specii
literare.
In fina, as mai sublinia un lucru: credinta
adanca a lui Eminescu este ca numai poezia
asigura nemurirea omului:
“Numai poetul,
Ca pasari ce zboara
Deasupra valurilor,
Trece peste nemarginirea timpului”
(“Numai poetul”)
Aceasta a fost pe scurt povestea celui mai
iubit poet al nostru. Anul acesta s-au implinit 160
de ani de POEZIE si de BUCURIE eminesciana.
Va multumesc pentru lectura!

DECESE
1. Moraru Elena
2. Dumitru Dumitru
3. Tolbaru Corneliaâ
4. Tudorache Mihai
5. Sugeac Mihai

6. Enache Floarea
7. Puricã Marin
8. Neaga Gheorghe
9. Dojanã Grigore

Dumnezeu s ã-ii o dii hneascã!
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ABSORÞIA FONDURILOR
PENTRU AGRICULTURÃ
ªI DEZVOLTARE RURALÃ
MÃSURA 1 41 S PRIJIN P ENTRU
FERME D E S EMISUBZISTENTA
Pasul 1 : VERIFICAREA
ELIGIBILITÃÞII

Pentru veriifiicarea eliigibiiliitãþiii,
fermiieriii se pot adresa Ofiiciiuluii
Judeþean de Consultanta Agriicola
Damboviita
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul
nerambursabil acordat prin Mãsura
141 sunt persoanele fizice în vârstã
de pânã la 62 de ani (neîmpliniþi la
data depunerii Cererii de finanþare),
care desfãºoarã activitãþi
economice, în principal activitãþi
agricole ºi a cãror exploataþie
agricolã:
- are o dimensiune economicã
cuprinsã între 2 ºi 8 UDE
- este situatã pe teritoriul þãrii;
- este înregistratã în Registrul
fermelor/Registrul agricol;
- comercializeazã o parte din
producþia agricolã obþinutã
Pasul 2 : ÎNTOCMIREA PLANULUI
DE AFACERI
Pentru a putea primi sprijin în cadrul
Mãsurii 141, solicitantul va trebui sã
întocmeascã un Plan de afaceri
pentru o perioadã de cinci ani.
Elaborarea Planului de afaceri se
realizeazã cu titlu gratuit prin
accesarea Mãsurii 143 “Furnizarea
de servicii de consiliere ºi
consultanþã pentru agricultori”, de
cãtre Oficiul judeþean de consultanta
agricola Dambovita tel 0245614045
Pasul 3 : DEPUNEREA
DOSARULUI (in perioada sesiunii
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de depunere)
Dosarul cuprinde:
1) pentru persoanele
fizice neautorizate:
- Cerere de finanþare
- Plan de afacere
- Acte proprietate sau
folosinþa teren extras
registrul fermelor -APIA
- Extras registrul
agricol -Primãrie
- Certificat de producãtor si/ sau dovada cota de lapte
- Document înregistrare intr-o forma
asociativa
- Copie act identitate
Persoanele fizice neautorizate la
data depunerii Cererii de finanþare,
pot fi beneficiari eligibili ai acestei
mãsuri, dacã se înregistreazã ºi
autorizeazã în condiþiile Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 44/2008
pânã la data încheierii Contractului
de finanþare cu APDRP.
2) pentru persoanele fizice
autorizate se mai depun :
- Certificat de înregistrare de la
Registrul Comerþului .
- Cazier judiciar de la politie
- Cazier fiscal de la Finanþe Publice
- Extras cont banca
PASUL 4 : SELECÞIA
PROIECTELOR SI SEMNAREA
CONTRACTULUI DE FINANÞARE
Când valoarea totalã a proiectelor
eligibile se situeazã peste valoarea
totalã alocatã mãsurii în cadrul unei
sesiuni, Comitetul de Selecþie
analizeazã lista proiectelor eligibile
cu punctajul acordat, iar selecþia se
face în ordinea descrescãtoare a
punctajului de selecþie, cu

încadrarea în suma alocatã.
Dupã o perioadã de trei ani de la
acordarea sprijinului se verificã
respectarea cerinþelor minime din
Planul de afaceri depus iniþial la
solicitarea sprijinului. La aceastã
datã, solicitantul trebuie sã
demonstreze cã faþã de situaþia
iniþialã a activitãþii precizatã în Planul
de afaceri:
- producþia agricolã obþinutã destinatã comercializãrii înregistreazã o
creºtere de 20%;
- dimensiunea economicã a
exploataþiei agricole creºte cu minim
3 UDE.
IMPORTANT!
în cazul în care, la verificarea
Planului de afaceri, se constatã cã
nu sunt îndeplinite condiþiile minime
de acordare a sprijinului, beneficiarul
nu va mai primi ajutorul pentru
urmãtorii doi ani, dar nu va returna
sumele primite.

Ing
g. Neag
gu Ion
Centrul Agriicol Voiinestii
* În urmãtorul numãr al “Gazetei de
Voineºti”, despre Masura 112 –
Instalarea tinerilor fermieri.

