C
M
Y
K

 Nr. 1 9  Anul 2  Octombrie 2 010  8 p agini  Se d istribuie g ratuit

Achitarea taxelor ºi impozitelor,
o datorie pe care trebuie sã vi-o
o asumaþi
sumele de bani datorate cãtre bugetul
local.
Vã reamintesc cã sunt scutiþi
de la plata taxelor ºi impozitelor,
conform codului fiscal, urmãtoarele
categorii de persoane:
z Veterani de rãzboi ºi vãduvele
veteranilor de rãzboi;
z Persoanele cu handicap de gradul I;
z Luptãtori ai Revoluþiei Române din
1989;

Dragii mei,
Cu toþii vorbim de crizã.
Este adevãrat, traversãm acum cea
mai profundã crizã de la Revoluþie ºi
pânã în prezent, deºi mulþi dintre noi
simþim cã am trãit parcã numai în
perioade de crizã. Niciodatã nu am
fost multumiþi, dar parcã acum este
cel mai rãu.
Pentru a continua lucrãrile
de investiþii începute la nivelul
localitãþii noastre, pentru ca sistemul
educaþio-nal sã se desfãºoare în
condiþii normale, pentru ca Centrul de
Sãnãtate Voineºti sã vegheze la
sãnãtatea dumneavoastrã, pentru ca
aparatul propriu al unitãþii administrativ
teritoriale sã-ºi desfãºoare activitatea
conºtiincios ºi civilizat în interesul
cetãþeanului, cu toþii avem obligaþia
de a ne achita în totalitate taxele ºi
impozitele locale.
În perioada urmãtoare, echipe
mixte de salariaþi din cadrul Primãriei
Voineºti se vor deplasa la domiciliul
dumneavoastrã pentru a colecta

Pentru plata taxelor ºi
impozitelor locale, cetãþenii comunei
noastre au fost repartizaþi cãtre trei
compartimente de încasare:
 Satele Onceºti ºi Gemenea
Brãtuleºti – casier Sasu Nicolae;
 Satele Voineºti ºi Lunca – casier
Avram Simona;
 Satele Izvoarele, Suduleni, Mânjina
ºi Manga – casier Oprea Elena;
La data de 15 octombrie
2010, situaþia încasãrilor la nivelul
comunei Voineºti este urmãtoarea:
D Compartimentul 1: dintr-un debit
de 356.531 lei, reprezentând taxe ºi
impozite pe anul 2010, a fost încasatã
suma de 235.608 lei, adicã 66.08%;
D Compartimentul 2: dintr-un debit
de 239.437 lei, reprezentând taxe ºi
impozite pe anul 2010, a fost încasatã
suma de 175.118 lei, adicã 73.14%;
D Compartimentul 3: dintr-un debit
de 201.650 lei, reprezentând taxe ºi
impozite pe anul 2010, a fost încasatã
suma de 128.092 lei, adicã 63.58%;
La nivel de comunã, media de
colectare a taxelor ºi impozitelor este
de 67.58%, nemulþumitoare pentru
jumãtatea lunii octombrie, în raport cu
graficul de încasãri stabilit la începutul
anului.
Pentru persoane juridice,
dintr-un debit de 265.355, reprezentând taxe ºi impozite pe anul 2010, a

fost încasatã suma de 100.274 lei,
adicã 37.7%.
La acest capitol, marii datornici la bugetul Primãriei Voineºti sunt:
Obºtea Gemenea, SC Chindia SRL
ºi SCDP Voineºti.
ATENÞIE SPORITÃ LA AMENZI!
La data de 15 octombrie
2010, Primãria Voineºti înregistreazã
debit la amenzi neîncasate în sumã
de 265.076 lei. În perioada urmãtoare,
vom proceda la popriri pe salarii ºi
pensii pentru recuperarea acestor
sume, fiindcã, potrivit codului fiscal,
suntem obligaþi sã recuperãm creditele
restante.
Pe aceastã cale, vã aduc la
cunoºtinþã cã primarul nu poate anula
sau prescrie nicio amendã. Acestea
pot fi anulate numai în baza unei
hotãrâri judecãtoreºti pronunþatã în
urma contestãrii procesului verbal
de contravenþie.
În afarã de cererea pentru
eliberarea certificatului fiscal, nu am
condiþionat nimãnui, niciodatã,
eliberarea unui act, adeverinþã sau
certificat de producãtor de efectuarea
dovezii cã are taxele ºi impozitele
achitate la zi.
Apelez la bunãvoinþa ºi
înþelegerea dumneavoastrã pentru
achitarea la termen a impozitelor
datorate cãtre bugetul local, evitând
astfel eventualele situaþii neplãcute
generate de aplicarea legilor în
vigoare.
În speranþa unei colaborãri
ireproºabile, vã mulþumesc anticipat.

Cu deosebit respect,
primarul dumneavoastrã
Sandu Gabriel Dãnuþ
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Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei
- documente ºi condiþii Începând cu data de
01.11.2010, va începe depunerea
dosarelor pentru acordarea ajutorului
de încãlzire a locuinþei ºi, în acest
sens, venim în sprijinul dumneavoastrã, aducându-vã la cunoºtinþã
condiþiile de acordare a ajutorului ºi
documentele pe care le veþi ataºa la
dosar.
Ajutorul pentru încãlzirea
locuinþei se întocmeºte pe familie sau,
dupã caz, pentru persoana singurã,
pe baza unei cereri întocmite de titular
ºi însoþitã de declaraþia pe propria
rãspundere, privind componenþa
familiei ºi veniturile acesteia.
Componenþa familiei se
dovedeºte cu actele de identitate
pentru toþi membri familiei, dupã cum
urmeazã:
z Buletine sau cãrþi de identitate;
z Certificate de naºtere;
z Certificat de cãsãtorie;
z Hotãrâre de încredinþare a copiilor;
z Hotãrâre judecãtoreascã sau
Hotãrârea Comisiei pentru Protecþia
Copilului privind mãsura de plasament familial.
z Decizia Directorului General al
Direcþiei Generale pentru Protecþia
Copilului sau Hotãrâre judecãtoreascã pentru Plasament în regim de
urgenþã.
z Hotãrâre judecãtoreascã de
Instituire a tutelei sau curatelei.
În ceea ce priveºte veniturile
medii pe membru de familie, se iau în
calcul toate veniturile membrilor
familiei realizate în luna anterioarã
depunerii cererii. Veniturile vor fi
justificate cu acte doveditoare, dupã
cum urmeazã:
 Adeverinþe de salariu;
 Cupoane de pensie;
 Cupoane pentru alocaþie de stat,
complementarã sau, dupã caz,
monoparentalã;
 Cupoane de ºomaj;
 Cupon pentru pensie de întreþinere
sau Hotãrâre judecãto-reascã;
 Adeverinþã de la circa fiscalã;
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 Adeverinþã de la registrul agricol
(Primãrie);
 Adeverinþã de la registrul de rol
fiscal (Primãrie).

UTILAJE DE PRELUCRAT
LEMNUL:
Gater; drujbã; alte utilaje acþionate
hidraulic, mecanic sau electric

Venitul mediu pe membru de
familie maxim admis pentru
acordarea ajutorului de încãlzire este
615 lei.
În ceea ce priveºte condiþiile
de acordare a ajutorului de încãlzire,
vã preyentãm mai jos bunurile ce
conduc la excluderea acordãrii ajutorului.

DEPOZITE BANCARE:
Depozite bancare cu valoare de peste
3000 lei

BUNURI IMOBILE:
Clãdiri sau spaþii locative în afara
locuinþei de domiciliu sau alte imobile
aflate în proprietate, cu excepþia celei
de domiciliu

TERENURI ÎN ZONA COLINARÃ ªI
DE ªES:
- Arabil ºi fâneaþã de cel puþin 2 ha în
cazul famiilor cu 1-3 persoane sau 3
ha în cazul familiilor de peste 3 persoane
- Forestier cu suprafaþã de cel puþin 2
ha în cazul famiilor cu 1-3 pers. Sau 3
ha în cazul famiilor de peste 3 persoane.
- Vii, livezi, grãdini de legume ºi flori
cu suprafaþã de cel puþin 1 ha, în
cazul familiilor cu 1-3 pers sau, 1,5 ha
în cazul familiilor de peste 3 persoane.

BUNURI MOBILE MIJLOACE DE
TRANSPORT:
Autoturisme care depãºesc 1600 cmc;
Autoutilitare; Autocamioane ºi remorci;
ªalupe; Bãrci cu motor; Scutere de
apã; Iahturi; Autobuze; Microbuze
UTILAJE AGRICOLE:
Tractor; Combinã autopropulsatã
UTILAJE DE PRELUCRARE
AGRICOLÃ:
Presã de ulei; Moarã de cereale

TERENURI:
Terenuri de împrejmuire a locuinþei ºi
curtea aferentã (teren intravilan), care
depãºesc 1000mp în zona urbanã ºi
2000 mp în zona ruralã.

CATEGORII DE ANIMALE/PÃSÃRI:
Peste 3 bovine; peste 5 porcine; peste
20 ovine/caprine; peste 15 familii de
albine
Asistent social Titi Oprea
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POVEªTI DESPRE NOI ªI VOI(NEªTI)
A venit toamna ºi a început
ºcoala iar.
În toatã þara 3,3 milioane de
elevi pãºesc cu emoþie în sãlile de
clasã, unele mai noi, altele mai
vechi. La noi în comunã sunt în total
956 elevi.
Elevii, cei mai importanþi
beneficiari ai sistemului de
învãþãmânt, trec de douã decenii
prin „reforme” ºi „schimbãri”. Alãturi
de ei, profesori, pãrinþi ºi comunitatea localã. Toþi resimþim efectele
crizei economice. Sã mã mai plâng?
E inutil. Sã tai ºi eu 25% din articol
sau din orã? Nu sunt „portocalie”.
De altfel, nu am nicio „culoare politica”. De 28 de ani, fac doar „politica
ºcolii”.
Cu toate acestea, am ajuns
sã mã întreb: Ce-i de fãcut? Sã
renunþ? E prea devreme ºi nu îmi
stã în fire. Sã dau timpul înapoi... la
vremuri mai bune? E imposibil.
Nu mai rãmâne decât sã
merg înainte. Cu curaj, cu pasiune ºi

cu bucuria de a pregãti „schimbul de
mâine”. Un schimb format din copii
mai sârguincioºi, mai creativi, mai
drepþi ºi mai competenþi. Lor le
dedic urmãtoarea poezie.
Veniþi la sânul meu cu toþii
Copii cu frunþile senine,
Veniþi, sã premeniþi izvorul
Nãdejdii mele de mai bine!
Voi sunteþi roua dimineþii
Ce scânteie neºtiutoare
Cã poartã-n
n ea întreg argintul
Curat al razelor de soare
Din glasul vostr-u
un dulce clopot
Ce mângâie-u
un amurg de searã,
Învaþã sufletul meu , bietul,
Sã creadã-n
n flori ºi-n
n primãvarã.
ªi parcã înteleg mai bine
Privighetoarea care cântã...
Veniþi, veniþi! Mi-a
atât de dragã
Zburdalnicia voastrã sfântã!

Cãci râsul vostru plin, nãvalnic,
Ca unda râului de munte,
Îmi amuþeºte-îîndureratã
Povestea firelor cãrunte.
ªi parcã-m
mi picurã un cântec
La poarta minþii mele reci:
O dulce-n
ntârziatã razã
Din raiul meu pierdut pe veci...

(Octavian Goga, Cop
piilor, I)
Domnilor colegi le urez
putere de muncã, rãbdare, sãnãtate
ºi sã aibã rezistenþa necesarã unor
schimbãri continue.
Comunitãþii locale ºi
pãrinþilor le urez rod bogat ºi o
bunã colaborare cu ºcoala.
Succes tuturor!

Cu sinceritate,
prof. Elena Pãd
dure

Istoricul ªcolii cu clasele I-VIII Gemenea
Satul Gemenea - parte componentã a comunei
Voineºti - este situat în nord-vestul judeþului Dâmboviþa,
la poalele Carpaþilor Meridionali, în apropierea Masivului
Leaota. Aºezarea este strãbãtutã de la nord la sud de
râul Dâmboviþa, care desparte fosta comunã în douã
sate: Gemenea-Brãtuleºti ºi Onceºti. La Gemenea este
limitã de intersecþie între dealurile rãsãritene ºi Podiºul
Cândeºtilor.
Existenþa localitãþii dateazã încã din timpul
stãpânirii romane în Dacia. O variantã privind denumirea
localitãþii ar fi aceea cã ea derivã de la Legiunea XIII-a
romanã Gemina, care era legiunea de ocupaþie
provincialã ºi exploata minele aurifere de pe dealul
Ruda. O altã variantã a denumiri localitãþii ar fi cã,
satele Voineºti, Cândeºti ºi Gemenea au fost date din
timpul lui Mihai Viteazul când acesta a avut o luptã pe
Valea Dâmboviþei, la locul numit astãzi Bulimanu, ºi,
pentru aceastã izbândã unde ar fi fost omorât de fraþii
Buzeºti, Buliman Paºa, ca recompensã pentru meritele
dovedite în luptã de cãpitani oºtilor pe nume Voinea,
Cândea ºi Gemea, din oastea Domnitorului ºi s-ar fi dat
moºii aici ºi ar fi întemeiat sate pe moºiile date, iar
numele satelor fiind de la numele celor trei ostaºi:

Cândea, Voinea ºi Gemea de unde deunumirea de
Cândeºti, Voineºti ºi Gemenea.
De existenþa comunei Gemenea se pomeneºte
ºi în hrisovul !ui Neagoe Basarab-voievod, dat la 23 iulie
1513, prin care întãreºte mânãstiri Cotlumus de la Athos
o danie. Odatã cu sec. XVII-XVIII, informaþiile despre
aºezare devin mai numeroase, localitatea fiind subiectul
unor dispute.
În judeþul Dâmboviþa, întâiul profesor începând
cu 1833 a fost Mihalache Drãghiceanu. La Gemenea,
care þinea de plasa Dâmboviþei, a fost înfiinþatã în
aceastã perioadã o ºcoalã.
Din „Lista pentru drepturile candidaþilor ºi pentru
ºcolile clãdite” rezultã cã, între 1842-1843 era învãþãtor
la Gemenea, Ion Stoica, care invãþa 15 copii. Conform
documentelor, învãþãtorul Ion Stoica fusese numit la
data de 5 octombrie 1839 ºi era din Gemenea, însurat,
fiu de birnii (om sãrac). Nu cunoaºtem numele
învãþãtorilor care au funcþionat la ºcoala Gemenea pânã
în 1893, deoarece localul în care se desfãºura
activitatea a ars cãtre sfârºitul sec. XIX, distrugând
întreaga arhivã.
(continuare în pagina 7)
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Plantele etnobotanice

în atenþia copiilor noºtri, spre ºtiinþa pãrinþilor
De ce acest articol în
„Gazeta de Voineºti”? La ce bun
acest articol? Pentru cã este
foarte, foarte uºor sã prevenim
consumul de plante etnobotanice
(DROGURI SPUN EU) ºi este
aproape imposibil sã tratãm
dependenþa pe care o dã
consumul acestora.
Am rãmas fãrã cuvinte
când, în ultima perioadã, de la
televizor sau din presa naþionalã,
am aflat cã: un copil a înjunghiat
mortal alt copil în stradã, în plinã
zi; un tânar a lovit cu o sticlã în cap alt
tânãr într-un bar; unii copii dispar de
acasa; alþii se sinucid chiar în casa
pãrinteascã; alþii sunt internaþi de
urgenþã în spital... Da, este adevãrat.
Toate acestea se întâmplã. Nu din
cauzã cã ar fi de „plãtit” ceva poliþe,
fiindcã sunt la o vârstã atât de tânãrã
încât aºa ceva nu existã.
Toate acestea se produc pe
fondul consumului de plante
etnobotanice, “droguri uºoare”, cum le
spune un europarlamentar român.
Ce trebuie sã ºtiþi despre
plantele etnobotanice, cunoscute
pentru efectele similare unor droguri?
Cã au ajuns sã se regãseascã printre
„ingredientele” de bazã ale unei
petreceri între tineri, pentru cã îi
elibereazã pe aceºtia de emoþii,
inhibiþii, tristeþe ºi îi trimit în „al noulea
cer”.
Din ce în ce mai mulþi tineri
devin clienþi fideli ai magazinelor de
plante etnobotanice (psihotrope).
Cea mai cunoscutã dintre aceste
plante este soma, provenitã din India
Veche. În majoritate, plantele halucinogene erau considerate o legãturã
între om ºi supranatural, iar prin soma
credeau cã ajung la un nivel înalt de
percepere a divinitãþii. Cel mai celebru
halucinogen sacru era cactusul
peyote. Pe de altã parte, ciupercile,
considerate sacre în Mexic, au o
lungã istorie în ºamanism (religia
primitivilor). Aztecii le numeau carne
divinã ºi le consumau în timpul
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ceremoniilor religioase.
Plantele etnobotanice
produc schimbãri în ceea ce priveºte
modul de gândire, de percepere a
lucrurilor din jur sau modificã
dispo-ziþia oamenilor care le utilizeazã.
Aceste plante inhibã
emisfera cerebralã stângã, unde se
gãsesc funcþiile ce þin de raþionalitate
ºi activeazã emisfera cerebralã
dreaptã a cãrei funcþie este intuitã.
Plantele etnobotanice produc
efecte similare celor date de
substanþele psihotrope, cu influenþã
directã asupra creirului uman: stãri de
confuzie, pierderea identitãþii, halucinaþii, diminuarea atenþiei, combinate
cu efecte adverse ca: dureri puternice
de cap, anxietate, ameþeli, confuzie ºi
atacuri severe de panicã, creºterea
frecvenþei cardiace, tensiuni arteriale
ºi a temperaturii corpului.
Gãsite doar pe internet pânã
acum un an, drogurile etnobotanice au
ajuns deja ºi în magazine.
CE CONÞIN SUBSTANÞELE
ETNOBOTANICE?
Teoretic, sunt amestecuri de
plante. Practic, în urma unor teste
foarte amãnunþite, scumpe ºi dificil de
interpretat, s-au descoperit diverse
substanþe (pe lângã cele naturale),
cum ar fi substanþele înrudite cu THC
(din marijuana) sau PEA (fenetilamina). Pe lângã aceste ingrediente, s-au
descoperit impuritãþi ºi diverse
substanþe chimice cu potenþial toxic

(ftalaþi).
Aparent, sunt produse din
plante. În realitate, ingredientele
active sunt amestecate în mixul
de plante pentru a face aproape
imposibilã detectarea, chiar ºi la
cele mai performante teste.
Pentru a masca gustul amãrui
al alcaloizilor, fabricanþii de droguri
adaugã diferite substanþe,
producând miros plãcut atunci
când sunt aprinse. Au gust de
miere ºi vanilie. Aceste produse
se comercializeazã în special sub
formã de þigãri, comprimate, pulberi,
fragmente vegetale ambalate în
plicuri, sub diverse denumiri.
CE EFECTE AU ASUPRA
ORGANISMULUI?
Plantele etnobotanice
halucinogene pot acþiona asupra
organismului uman în diverse moduri.
Efecte fizice:
- Senzaþie de greaþã ºi vãrsãturi
- Încetinirea ritmului cardiac
- Hipotensiune arterialã
- Hipertermie, transpiraþie excesivã
- Dilatarea pupilelor
- Tremurãturi ale corpului
Efecte psihice:
- Râs fãrã motiv, euforie, relaxare
- Imposibilitatea de a se concentra,
probleme de raþionament logic
Iluzii senzoriale:
- Distorsiuni spaþio-temporare
- Halucinaþii
- Viziuni autoscopice (iluzia de ieºire
din corp), senzaþia de moarte iminentã
- Rememorarea amintirilor vitale
- Senzaþie de omniscienþã (persoana
se crede autocunãscãtoare), clarviziuni
- Sentiment de depersonalizare
- Fricã, tristeþe, paranoia, etc.

(continuare în pagina 6)

C
M
Y
K

Nr. 19  Octombrie 2010

Gazeta de Voineºti

MANIFESTÃRI CULTURALE LA VOINEªTI
Mã bucur sã vã aduc la
cunoºtinþã faptul cã, în decursul lunii
octombrie, au avut loc douã manifestãri deosebite, care au bucurat
sufletele copiilor comunei noastre.
Pe trei octombrie, pe
stadionul din Voineºti, s-a consumat
un eveniment unic în comuna ºi în
judeþul nostru. Pentru o zi, copiii din
Voineºti au avut ocazia sã afle
lucruri noi ºi interesante ºi sã
pãtrundã într-un nou univers - cel al
oamenilor mari. Au putut afla cum
funcþioneazã instituþii precum
primãria, poliþia, jandarmeria,
pompierii, biserica, serviciul de
meteorologie, ambulanþa, banca,
biblioteca, filarmonica, poºta, librãria
etc.
Atracþiile zilei au fost
atelierul de meºteºuguri - unde copii

au fost pictaþi pe faþã ºi au putut
crea diverse obiecte - ºi teatrul de
pãpuºi. Cireaºa de pe tort a
reprezentat-o clubul de alpinism,
unde cei mai curajoºi dintre partici-

panþi au avut ocazia sã coboare
suspendaþi pe o coardã profesionalã, de la o înãlþime de 7-8 m.
Am avut ocazia sã
schimbãm impresii cu
toþi participanþii, iar
concluzia a fost una
singurã: s-au distrat de
minune!
Totodatã, am fost
plãcut surprinºi sã
observãm printre
prichindeii din comuna
noastrã ºi copii veniþi
din comunele vecine
(Tãtãrani, Cândeºti,
Pietrari, Malu cu Flori ºi

Vãleni). Distracþia a durat pânã spre
searã, când toatã lumea a plecat
acasã încântatã.
Un alt eveniment a avut loc
duminicã, 17 octombrie. La Cãminul
Cultural din Gemenea
Brãtuleºti, s-a desfãºurat un
spectacol de magie distractivã, oferit de maestrul
magician Rothini. Din nou,
am fost plãcut surprinºi sã
vedem cum “noul” Cãmin
Cultural din Brãtuleºti a
devenit neîncãpãtor pentru
locuitorii comunei noastre,
veniti cu mic cu mare sã
asiste la un asemenea
spectacol inedit.
Aºadar, pentru douã ore,
toatã lumea a uitat de necazurile ºi
greutãþile cotidiene ºi a gustat din
plin momentele oferite de faimosul
magician.
Pe aceastã cale, vã
reamintesc cã vom fi întotdeauna
alãturi de dumneavoastrã, atât la
bine, cât ºi la greu, ºi nu vom rata
nicio ocazie de a creea ºi pãstra
între Primãrie ºi cetãþenii comunei
o strânsã legãturã, bazatã pe
colaborare ºi respect reciproc.

Cu deosebitã consid
deraþie,
vicep
primar
Pop
pa Claud
diu

Din categoria “Mãi, animalule”!
În numãrul din luna mai al “Gazetei de Voineºti”, v-am
prezentat isprava unui smintit care a reuºit sã distrugã
harta din staþia de autobuz “Arta Popularã” (Suduleni).
Cu puþin timp în urmã, am constatat cu stupoare cã ºi
harta din staþia de vizavi a fost aproape distrusã.
Presupunem cã de acelaºi individ. Poate... din cauza
faptului cã toate cunoºtinþele lui despre geografie nu
coincideau cu cele din hartã, fapt care l-a enervat la
culme. Sunt convins cã orice apel cãtre aceastã loazã
este inutil, deoarece nu ºtie sã citeascã sau în cel mai
fericit caz o sã rupã acest ziar, dar nu mã pot abþine sã
nu-i dedic un citat celebru: “Nu este ruºine sã te naºti
prost. Ruºine e sã mori prost” (Marin Sorescu).

vicep
primar Pop
pa Claud
diu
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"SPRIJINIREA FERMELOR AGRICOLE DE SEMI - SUBZISTENÞÃ"
SESIUNEA DE DEPUNERE A CERERII DE FINANÞARE: 15.10 - 30.11.2010
DOCUMENTE NECESARE:
1. Persoane fizice neautorizate:
a) Declaraþie pe propria rãspundere
prin care acesta se angajeazã sã se
autorizeze pânã la data semnãrii
Deciziei de finanþare.
b) Plan de afaceri - se va întocmi de
consultanþii Camerei Agricole
Judeþene ºi la Centrul Zonal Integrat
VOINEªTI (în incinta Staþiunii)
c) Documente teren dupã caz:
- copie acte de proprietate;
- extras "carte funciarã";
- adeverinþã de la Comisia de Fond
Funciar;
- certificat de atestare fiscalã din care
sã rezulte suprafaþa pe categorii de
folosinþã pentru care s-a plãtit impozit;
- contract de arendã ºi tabel centalizator emis de Primãrie.

d) Extras din Registrul Agricol conform
Hotãrârii 1632/2009 (copie xerox),
care sã fie ºtampilat ºi menþionat
"conform cu originalul".
e) Extras din Registrul Fermelor (print
screen) - care trebuie sã conþinã:
codul unic de înregistrare, suprafaþa
utilizatã cu structura culturilor etc.
Dacã suprafaþa declaratã în Registrul
Fermelor este mai mare decât cea din
Registrul Agricol, atunci proiectul este
neeligibil.
f) Documente solicitate pentru
animale, pãsãri ºi familii de albine:
extras din registrul exploataþiilor emis
de D.S.V.S.A. sau adeverinþã de la
medicul veterinar de circumscripþie;
document de la Primãrie pentru albine
precum cã ferma respectivã îºi

desfãºoarã activitatea pe raza
comunei; documente prin care sã se
dovedeascã suprafaþa de teren pe
care este amplasat adãpostul sau
stupina.
g) Certificat de producãtor sau
document prin care sã reiasã valorificarea unei pãrþi din producþie.
h) Document care sã ateste cã
solicitantul a fost înregistrat cu 6 luni
în urmã într-o formã asociativã.
i) Adeverinþã emisã de A.P.I.A. dacã
solicitantul beneficiazã de pachetul de
agro - mediu.
j) Copie act identitate ale solicitantului
ºi/sau al altui membru de familie pe
numele cãruia sunt emise
documentele ataºate cererii de
finanþare.

(continuare în pagina 8)

Plantele etnobotanice

în atenþia copiilor noºtri, spre ºtiinþa pãrinþilor
(continuare din pagina 4)
PLANTE ªI SUBSTANÞE
ETNOBOTANICE INTERZISE
ÎN ROMÂNIA
Numeroasele cazuri de intoxicare ºi chiar decesul unor consumatori
de astfel de ierburi au reprezentat un
semnal de alarmã pentru autoritãþi, care
au recurs la adoptarea unor mãsuri
drastice: interzicerea prin lege a
plantelor psihotrope.
Printr-o ordonanþã de urgenþã,
adoptatã în data de 10 februarie 2010
de cãtre Guvernul României, au fost
interzise 36 de plante ºi substanþe
etnobotanice cu caracter halucinogen.
Persoanele care comercializeazã sau
consumã una din aceste plante psihotrope riscã pedeapsa cu închisoarea.
Plante interzise:
- Consumul anumitor specii de salvie,
plantã care produce halucinaþii, se
pedepseºte cu închisoare de la 3 la 15
ani.
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- Consumul anumitor specii de mitraginã, plantã cu efecte similare cocainei,
care creeazã dependenþã, se
pedepseºte cu închisoare de la 3 la 15
ani.

care produc halucinaþii se pedepseºte
cu închisoare de la 10 la 20 ani.
- Consumul sãrii de baie (mefrodona)
se pedepseºte cu închisoare de la 10 la
20 ani.

Ciuperci interzise:
- Consumul de Amanita muscaria se
pedepseºte cu închisoare de la 3-15 ani
- Consumul de Amanita panterina se
pedepseste cu închisoare de la 3 la 15
ani.
- Consumul tuturor speciilor din genul
Psilocybe, care produc halucinaþii cu
efecte similare LSD (acidul lisergic), se
pedepseºte cu închisoare de la 10 la 20
ani.

De ce am scris în titlu spre ºtiinþa
pãrinþilor?

Substanþe interzise:
- Consumul de LSA (amida acidului
lisergic) se pedepseºte cu închisoare
de la 3 la 15 ani.
- Consumul de Retaminã, care creeazã
dependenþã, fiind înregistrate chiar
decese, se pedepseºte cu închisoare
de la 3 la 15 ani.
- Consumul derivaþilor din piperazinã

Fiindcã, iubiþi pãrinþi, noi suntem cei în
mãsurã sã ne prevenim copiii despre
rãul pe care îl pot face aceste plante
etnobotanice. Noi, pãrinþii, suntem aceia
care stãm cel mai mult în preajma copiilor, noi suntem primii care putem
observa eventuale schimbãri în comportamentul lor. Noi suntem singurii care le
putem explica cã drogul înseamnã
DEPENDENÞÃ, INCONªTIENÞÃ,
NENOROCIRE, MOARTE.
Haideþi, sã ne iubim mai posesiv copiii!

Cu deosebit respect,
primarul dumneavoastrã
Sandu Gabriel Dãnuþ
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Istoricul ªcolii Gemenea
(continuare din pagina 3)
S-a construit ,,ªcoala de sus” pe
la 1893-1894, care avea o salã de clasã
ºi care a fost demolatã în 1897. Dupã
primul rãzboi mondial, se înfiinþeazã în
satele Onceºti ºi Capul Coastei ºcoli. În
Gemenea se construieºte ªcoala veche,
cu douã sãli.
În 1955 se înfiinþeazã în satul
Onceºti o ºcoalã. În 1974 se înfiinþeazã la
Brãtuleºti un nou local cu patru sãli de
clasã, cu laborator ºi anexe.
La 1 octombrie 1975, clasele
V-VIII se mutã de la ºcoala din Onceºti în
noul local din Bratuleºti. De la înfiinþarea
ciclului gimnazial au condus urmãtorii
directori: Vãleanu Eugenia (1955-1957);
Paraschiv Marcela (1957-1959);
Dumitrescu Ion (1959-1962); Bãnescu
Viorica (1962-1964); Toader Vasile (1964-

1967 ºi 1969-1974); Simoin Iosefina
(1967-1969); Toader Cecilia (1974-1980);
Cândea Nicolae (1980-2003); Prodan
Nicolae (2003-2010)
În momentul de faþã, unitatea de
învãþãmânt este arondatã ªcolii Voineºti
ºi funcþioneazã cu un numãr de 203 elevi,
dupã cum urmeazã:
- Grãdiniþa Onceºti – 20 copii;
- Grãdiniþa Gemenea- Brãtuleºti – 2
grupe, 25copii;
- Ciclul primar Onceºti – 2 clase, 31 elevi;
- Ciclul primar Gemenea-Brãtuleºti – 3
clase, 43 elevi;
- Ciclul gimnazial Gemenea-Brãtuleºti – 4
clase, 84 elevi;

Extras din “Monografia Satului Gemenea”
autor înv. Toader Vasile

Sfatul Medicului Veterinar
Revenim cu noi date foarte
importante pentru dumneavoastrã, cu
privire la sãnãtatea animalelor din
gospodãriile comunei noastre.
În lunile octombrie-noiembrie se
efectueazã pe teritoriul comunei noastre
douã vaccinari (imunizãri active), ºi
anume: Vaccinarea pseudopestei aviare
la toate pãsãrile din gospodãrie din
speciile Galinacee (gãini, curci, bibilici,
porumbei, fazani ºi pãuni). Nu se
vaccineazã Palmipedele (gâºte ºi raþe)
Reamintesc gospodarilor
deþinãtori de pãsãri din speciile amintite
cã pseudopesta aviarã este o boalã
infecto-contagioasã de importanþã
majorã, prin faptul cã decimeazã
efectivele prin mortalitate ºi cã aceastã
boalã nu se trateaza, ci se previne prin
imunizarea (vaccinarea) pãsãrilor în trei
campanii de vaccinare în cursul unui an.
De asemenea, atrag din nou
atenþia cã vaccinarea este obligatorie ºi
nimeni nu ar trebui sã se sustragã
acestei acþiuni. Rugãmintea medicului
veterinar este sã colaborati cu asistenþii
ce vor lucra în teritoriu ºi sã rãspundeþi
pozitiv atunci când veþi fi înºtiinþaþi de
vaccinare, înºtiinþare care vã este
transmisã în scris cu o zi înainte.
Noi facem tot efortul omenesc
posibil, venind de douã ori în teritoriu
(în fiecare sector), dar, din pãcate, avem

foarte mulþi gospodari care nu dau nici
o importanþã acestei acþiuni. Toþi aceºtia
se pedepsesc singuri pentru cã au un
procent foarte mare de mortalitate în
efectivul de pãsãri. Deci, vaccinaþi,
stimaþi gospodari, dacã doriþi sã deþineþi
pãsãri sãnãtoase ºi viguroase! Nu
trebuie sã le îmbuibaþi cu tot felul de
medicamente.
A doua vaccinare, care se
efectueaza chiar în momentul apariþiei
acestui articol, este imunizarea activã
a câinilor ºi pisicilor din curþile
dumneavoastrã.
Se va vaccina în satele
Suduleni, Mînjina, Lunca, Izvoarele,
Manga în decursul lunii octombrie ºi
ceva din noiembrie. Nu cred cã trebuie
sã vã mai spun ce importanþã are
aceastã acþiune, turbarea (rabia) fiind
o boalã contagioasã (o zoonoza), adicã
o boalã ce se transmite de la animale
la om ºi la om evolueazã mortal. Se
transmite prin muºcãtura câinelui ºi de
aceea trebuie ca toþi câinii sã fie
imunizaþi o data pe an, în lunile
noiembrie, octombrie, decembrie,
de la vârsta de trei luni în sus. Este
de asemenea o acþiune obligatorie
ºi se efectueazã absolut gratuit.
Se cere din partea
dumneavoastrã sã fiþi prezenþi la domiciliu când auziþi cã sunt în zonã cei care

La Primãria Voineºti au fost
înregistrate opt acte ºi fapte de
stare civilã, dupã cum urmeazã:

CÃSÃTORII
1. Dinu Alin ºi Burtea Andreea
2. Lãmbuþã Vasile ºi Vasile Mihaela
3. Pescãreanu Florentin ºi
Tudorache Petronela-Aurelia
4. Toader Cãtãlin ºi Purcãrea
Eugenia-Iuliana
5. Stroe Mihail-Alin ºi Vasile LarisaGeorgiana

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
vaccineazã ºi, aºa

1. Dobra Maria
2. Oncescu Olga

Dumnezeu
sã-ii o d ihneascã!
cum specificã ºi Legea sanitar-veterinarã, chiar dumneavoastrã, gospodarii,
aveþi obligaþia sã îi imobilizaþi, sã
contentionaþi animalele (câini, pisici) în
vederea efectuãrii vaccinãrii.
Deci, va rog sã colaboraþi
strâns cu asistenþii. Nu doresc sã mai
aud aspecte de genul „uite câinele, ãla
este, vaccineazã-l” sau „a, nu pun mana
pe el cã mã muºca ºi pe mine” sau „ãla
nu e al meu, e al nu ºtiu cui”. Tot ce
aveþi în curte se vaccineazã. Tocmai cã
este o acþiune gratuitã nu puteþi sã
refuzaþi pentru cã, dacã o sã fie cazul,
vom aplica legea ºi ea spune cã refuzul
se sancþioneazã cu contravenþie.
În speranþa unei bune
desfãºurãri a acestor acþiuni ºi a unei
colaborãri exemplare din partea dumneavoastrã, gospodarii comunei noastre,
vã urez toate cele bune ºi spor la lucru.

CMV Voinesti
Dr Mindroiu Nicolae
Medic Veterinar
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Un semn cã ne pasã!
Unul dintre cele
mai folosite cuvinte în ultimii
ani, “ecologia”, provine din
cuvântul “oekos”, care
înseamnã “casã”. ªi acum
sã ne imaginãm un om care
ani de zile se strãduieºte sã
construiascã o casã.
O terminã. Apoi, dorind s-o
îmbunãtãþeascã, începe
sã-i scoatã acoperiºul. Nu i
se pare suficient de
perfecþionatã, de aceea
începe sã-i scoatã uºile ºi
sã-i spargã geamurile... Râdeþi?
Nu existã un astfel de om, nu ? Doar
nimeni nu-ºi stricã de bunãvoie casa!
Însã, dacã ne uitãm cu atenþie în jurul
nostru ºi, poate, chiar în oglindã, vom
constata cã existã astfel de oameni!
Nu unul, ci peste ºase miliarde care
produc munþi de gunoaie, murdãresc
apele, aerul ºi solul, distrug plantele ºi
animalele, deci degradeazã propria
casã. “Omul inteligent” actual a
început sã devinã, fãrã a-ºi fi propus
acest lucru, cel mai mare duºman al
plantelor, animalelor ºi, astfel, al lui
însuºi.
De aceea, noi, profesorii
Grupului ªcolar Agricol Voineºti
împreunã cu elevii ºi sprijiniþi de
Primãria Comunei Voineºti, ne-am
hotãrât sã spunem “NU” degradãrii
mediului înconjurãtor. Drept urmare,
ne-am continuat lupta ºi anul acesta,
implicându-ne în proiectul desfãºurat
la nivel naþional, intitulat “Let s Do It,
Romania!”. Astfel, în ziua de
25 septembrie 2010, elevii Grupului
ªcolar Agricol Voineºti, însoþiþi de
profesori ºi având un real sprijin din
partea Primãriei Comunei Voineºti, au

participat la acþiunea de curãþare a
“maldãrelor de gunoaie” aflate pe DCL
121, drum ce face legãtura între
comuna Voineºti ºi satul Manga. S-au
strâns aproximativ 2 tone de gunoi
menajer.
La activitate au participat 22
de elevi cãrora dorim sã le mulþumim
cã au înþeles cã nu este de ajuns sã-þi
doreºti o lume curatã ci, trebuie sã
faci ceva în acest sens, sã fii
responsabil ºi sã te implici în diverse
activitãþi ecologice.
Nu putem trece peste
numele elevilor care au participat la
activitate deoarece exemplul lor
trebuie urmat de întreaga comunitate:
Cls IXA: Buzescu Simona, Chelaru
Ionuþ, Tudorache Cosmina, Dumitru
Corina; Cls IXB: Dragomir Adrian;
Cls X A: Sugeac Alexandru, Tache
Ioana,; Cls X B: Vasile Nicoleta,
Badea Alexandra, Olteanu Ana;
Cls X C: Cazacu Radu, David Alin,
Zârnã Simona, Sugeac Bogdan,
Hoþoiu Victor; Cls XI A: Liþescu
Robert, Prioteasa Gabriel;
Cls XI C: Tarbã Alexandru, Pârvu
Florin; Cls XII A: Sandu Raluca;

Cls XIII A: Neguþ Alina; Ion
Ionuþ.
Elevii au fost coordonaþi de cadre didactice
din unitatea ºcolarã, prof.
Constantinescu Ion directorul instituþiei, prof.
Arsene Carmen - coordonator programe ºi proiecte
educative, prof. Rainea
Elena - coordonator
Programul Eco-ªcoala ºi
prof. Chira Florentina. Din
partea Primãriei Comunei
Voineºti a participat domnul Popa
Claudiu, viceprimarul localitãþii,
persoanã cu iniþiativã care a asigurat
sprijinul logostic pentru desfãºurarea
în bune condiþii a acestei acþiuni
beneficã pentru comunitate.
La finalul activitãþii, elevii au
avut satisfacþia cã ºi ei au contribuit la
curãþarea mediului înconjurãtor ºi au
simþit nevoia sã transmitã un mesaj
întregii comunitãþi :
Haideþi sã pãstrãm curatã
aceastã casã pe care o numim Terra,
pentru a oferi tuturor posibilitatea de a
trãi într-un mediu curat!
Dacã biodiversitatea va
dispãrea, toate lucrurile pe care le
considerãm sigure, cum ar fi apa
curatã, aerul proaspãt ºi alimentele,
pot ºi ele sã disparã. Poate poþi sã-þi
imaginezi viaþa fãrã o plimbare în
pãdure, fãrã cîntecul pãsãrilor sau fãrã
plante, dar ai putea sã-þi imaginezi o
lume fãrã aer sau apã de bãut?

Profesor Arsene Carmen

"SPRIJINIREA FERMELOR AGRICOLE DE SEMI - SUBZISTENÞÃ"
SESIUNEA DE DEPUNERE A CERERII DE FINANÞARE: 15.10 - 30.11.2010
(continuare din pagina 6)
2. Persoane fizice autorizate mai
depun în plus:
- certificat de înregistrare de la O.R.C.;
- cazier judiciar - Poliþie;
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- cazier fiscal - eliberat de Finanþe
Publice;
- document de la bancã cu datele de
identificare ale bãncii ºi ale contului
aferent proiectului F.E.A.D.R.
Vã mulþumim ºi vã aºteptãm

pentru a accesa cât mai multe Fonduri
Europene prin F.E.A.D.R.
Întrebãri ºi informaþii la telefon
0726/482411.

ing. Ionescu Horaþiu

