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Trãiþi viaþa cu adevãrat!
Drag
gii meii,
Cu puþinã zãpada ºi cu ger
uscat, anul 2010 îºi trãieºte ultimele
clipe. Totdeauna la sfârºitul fiecãrui
an ne facem un bilanþ al realizãrilor
ºi nerealizãrilor, al succeselor ºi
eºecurilor, sperând ca noul an sã fie
mai bun...
Rãsfoind colecþia “Gazetei
de Voineºti”, am gãsit în numãrul 10
(ianuarie 2010) obiectivele propuse
spre realizare, cu fonduri de la
bugetul local al comunei Voineºti,
în anul 2010.
Din cele 11 investiþii, zece
au fost deja realizate, rãmânând de
executat în 2011, în satul Brãtuleºti,
podul peste pârâul Valea Mare, la
intersecþia strãzii cu acelaºi nume
cu strada Þânculeºti.
Mulþi dintre dumneavoastrã
sunteþi mulþumiþi de activitatea
noastrã, altii poate cã sunteþi încã
nemulþumiþi, pentru cã aveaþi
aºteptãri mai mari, dar acum, la
sfârºit de an, vã pot spune cã toate
aceste obiective au fost realizate
numai cu banii colectaþi din taxe ºi
impozite locale.
În anul 2010, Primãria
Voineºti a primit de la Consiliul
Judeþean “fabuloasa” suma de
5.000 de lei, pentru cheltuieli
curente, bani care au fost folosiþi
doar pentru achitarea facturii de
iluminat public pe o lunã! Dar, asta-i
viaþa.
Dacã a fost un an bun sau
unul rãu, vom putea analiza fiecare
în parte, dar nu trebuie sã uitãm un
singur lucru: viaþa este numai una ºi
trebuie sã o trãim aºa cum se
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cuvine.

Suntem din ce în ce mai
prinºi cu treburile de zi cu zi ºi, de
cele mai multe ori, uitãm sã ne
bucurãm de viaþã, sã trãim cu
adevãrat. Ne lãsãm pradã
îngrijorãrilor, supãrãrilor, ne enervãm
ºi toate acestea nu fac altceva decât
sã ne scurteze viaþa.
Diabetul zaharat, ulcerul,
cancerul, bolile cardiovasculare ºi
toate celelalte tulburãri ale
organismului nostru sunt determinate ºi agravate în mare mãsurã
de stres ºi ritmul haotic de trai.
Accidentele sunt produsele
neatenþiei, furiei, grabei, noi
devenind, fãrã sã conºtientizãm,
principalii noºtri duºmani.
Invidia, ura, lãcomia,
duºmãnia, minciuna, dispreþul sunt
alþi factori care ne apropie implacabil
de final.
Haideþi sã avem grijã de
sãnãtatea ºi viaþa noastrã ºi a celor
din jur! Sã fim mai înþelegãtori ºi mai
îngãduitori, mult mai atenþi in ceea

ce întreprindem. Sã ne grãbim…
încet ºi sã ne bucurãm de ceea ce
avem, de fiecare rãsãrit de soare,
de fiecare clipã de existenþã, sã
trãim fiecare zi ca ºi când ar fi ultima
din viaþa noastrã.
Mahatma Gandhi, o mare
personalitate a lumii, care a
schimbat destinul multor milioane de
oameni spunea: “Trãieºte ca ºi cum
ai muri mâine, învaþã ca ºi cum ai
trãi veºnic”!
Haideþi, odatã cu naºterea
Domnului, sã renascã ºi în sufletul
nostru sentimente mai bune ºi mai
curate ºi sã uitãm gândurile negre
mãcar la sfârºit de an.
Sã credem în bunul
Dumnezeu ºi sã ne rugãm Lui, sã
ne strãduim sã fim mai buni ºi mai
generoºi.
Crãciun fericit ºi La mulþi
ani!
Cu deosebit respect,

Dãnuþ Gabriiel Sandu,
priimarul dumneavoastrã
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Taxele ºi impozitele pentru anul 2011
Consiliul local al Comunei
Voineºti, întrunit în ºedinþa din data de
24.11.2010, având în vedere:
Referatul nr. 13020 din 19.
11. 2010, întocmit de compartimentul
de specialitate privind propunerile
pentru stabilirea impozitelor ºi taxelor
locale pentru anul 2011;
Avizul comisiei de specialitate;
În conformitate cu H.G. nr
956/2009 ºi O.G nr 59/.2010, pentru
modificarea ºi completarea Legii 571/
2003, privind Codul Fiscal republicat;
Prevederile H.G.nr 956/2009
ºi O.G. 59/ 2010, privind aprobarea
nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozite ºi taxe locale ºi alte taxe
asimilate acestora, precum ºi pentru
amenzile care se indexeazã anual pe
baza inflaþiei aplicabile în anul fiscal
2011;
În temeiul art. 36, ali4, litera C
ºi art.45, din Legea nr. 215/2001,
privind Administraþia Publicã Localã,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare:
HOTÃRÃªTE:
Art.1 Se stabilesc impozitele ºi taxele
locale pentru anul 2011 dupã cum
urmeazã:
a) Nivelurile stabilite în sume fixe sunt
prevãzute în Tabloul cuprinzând

impozitele ºi taxele locale pentru anul
2011 constituind anexa 1;
b) Cota pe baza cãreia se calculeazã
impozitul pe clãdiri 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 în ultimii trei ani
anteriori anului de referinþã se
stabileºte la 10%;
d) Cota pentru serviciul de reclamã ºi
publicitate realizate sub diverse forme
se stabileºte la 3%;
e) Taxa pentru vehicule lente (vehicule
construite artizanal, remorci, pompe
de stropit care au sistem propriu,
construite cu osie) înregistrate de
cãtre Consiliul Local Voineºti se
stabileºte la 45 lei;
f) Taxa de pazã obºteascã (Poliþie
comunitarã) se stabileºte în sumã de
50 lei/gospodãrie/an;
g) Taxa eliberare certificat de producãtor - 55 lei, cu vizã trimestrialã în
sumã de 10 lei;
Art. 2 Bonificaþia acordatã pentru
plata integralã pânã la 31 martie se
stabileºte dupã cum urmeazã:
a) În cazul impozitului pe clãdiri la
10%;
b) În cazul impozitului pe teren 10%;
c) Taxe asupra mijloacelor de transport la 10 %;
Art. 3 Majorarea pentru anul fiscal

2011 se stabileºte dupã cum urmeazã:
În cazul impozitului pe clãdiri:
- persoane fizice la 10%
- persoane juridice la10%
În cazul impozitului pe teren
curþi construcþii:
- persoane fizice la 10%
- persoane juridice la 10%
În cazul taxei asupra
mijloacelor de transport:
- persoane fizice la 10%
- persoane juridice la 10%
În cazul taxelor pentru
eliberarea:
1. Certificatului de urbanism la 10%
2. Autorizaþie de construire la 0%
3. Autorizaþie de foraje ºi excavari la
10%
4. Autorizaþie de desfiinþare la 0%
5. Autorizaþia privind lucrãrile de
racorduri ºi branºamente la 10%
6. Avizul comisiei de urbanism ºi
amenajarea teritoriului la 0%
7. Certificatul de nomenclaturã
stradalã la 10%
8. Autorizaþiei de funcþionare pt.
activitãþi lucrative, viza anualã la 10%
9. În cazul taxei pt. folosirea mijloace
de reclama si publicitate la 10%
Art. 4 Se acordã facilitãþile fiscale
conform Codului Fiscal/2003
reglementate de HG 956/2009

Operator Rol,
Avram Simona

Vânzarea porcilor, permisã
în oborul sãptãmânal
Stimaþi producãtori agricoli,
acum, la sfârºit de an, venim cu o
veste bunã pentru dumneavoastrã,
mai ales, pentru crescãtorii de
animale.
Conform Ordinului ANSVSA,
nr.45/2010, se interzicea comercializarea porcinelor vii în târgurile de
animale.
În 02.12.2010, a fost publicat
în Monitorul Oficial Ordinul ANSVSA
nr.136/ 23.11.2010 care abrogã

articolul din ord. 45/ 2010.
Cu alte cuvinte, se pot
comercializa din nou porci în oborul
târgului sãptãmânal Voineºti, cu
respectarea normelor în vigoare.
Cum se întâmplã în fiecare an, dupã
sãrbãtori, fiecare gospodar îºi
cumparã purcei sau porci, sã îi
creascã pentru anul viitor. Tocmai de
aceea, considerãm cã aceastã mãsurã
este beneficã pentru locuitorii comunei
noastre ºi cei ai comunelor învecinate.

Aºadar, în foarte scurt timp,
Primãria Voineºti va asigura toate
condiþiile necesare bunei desfãºurãri a
comerþului cu suine vii. Locaþia va fi
tot cea veche (în partea sud-vesticã a
târgului sãptãmânal).
Pentru mai multe detalii vã
rugãm sã contactaþi reprezentanþii
Primãriei Voineºti.

Administrator târg sãptãmânal,
Belbe Alexandru
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DEZAMÃGIRI… DE IARNÃ
A venit din nou iarna! ªi a
adus cu ea toate cele de trebuinþã:
zãpadã, ger, polei, ceaþã... pentru a
ne face sã-i simþim prezenþa pânã în
adâncul sufletului.
A venit ºi vremea sã stãm
iarãºi la gura sobei, sã depãnãm
amintiri ºi sã schimbãm impresii de
peste an. Cã, slavã Domnului, avem
ce ne povesti ºi de data aceasta.
Cei care au trudit îºi numãrã
roadele, cei care au tãiat frunzã la
câini sperã ca anul viitor sã fie ºi
mai multã frunzã... ªi, cum orice
gospodar trage linie la sfârºitul
anului, la fel ºi noi facem calculele
anului care tocmai se pregãteºte sã
ia dumul amintirilor. Dacã a fost bun
sau rãu, fiecare dintre noi ºtim câte
planuri ne-am fãcut ºi cât am putut
realiza din acestea.
La nivelul comunei, putem
sã ne declarãm mulþumiþi de puþinele
obiective realizate cu prea puþinii
bani de care am dispus în acest an.
Dar, despre aceste realizãri nu se
cade sã tragem noi concluziile, ci
dumneavoastrã, cetãþenii acestei
comune. Dacã este mult sau puþin,
nu noi trebuie sã hotãrâm.
Dupã cum v-am obiºnuit,
am apelat totdeauna la o bunã
înþelegere ºi colaborare între
Primãrie ºi dumneavoastrã, cetãþenii
comunei. Mulþi aþi înþeles rostul
acestei colaborãri, însã mai sunt
printre dumneavoastrã unii care
bagã capul în nisip precum struþul,
fãcându-se cã nu vãd ºi nu aud
nimic. Dezinteresul, indiferenþa ºi
sfidarea unora îºi spun cuvântul ºi
fac ca treburile sã nu meargã bine.
Ne vrem o comunã europeanã, dar
nu facem nimic în acest sens. De
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fapt, vrem sã avem doar banii ºi
modul lor de viaþã, dar toate acestea
sã le primim pe tavã... Dorim sã fim
ajutaþi dar când trebuie sã dovedim
seriozitate dãm din colþ în colþ ºi
ridicãm din umeri. De doi ani ºi
jumãtate, vrem sã schimbãm în bine
faþa acestei localitãþi, dar înþelegerea
ºi sprijinul unei pãrti a comunitãþii se
lasã încã aºteptate. Parcã vorbim
materiei inerte ºi nu unor indivizi din
specia umanã. Toate adresele
noastre vizavi de contribuþia civicã
s-au transformat în vorbe în vânt
sau au fost doar niºte hârtii cu scris
pe ele.
ªanþurile au rãmas la fel de
colmatate ºi inestetice. Crengile
pomilor care trec în drum rup în
continuare oglinzile ºi lãmpile
maºinilor de gunoi ºi pe ale tractorului de deszãpezire. Gardurile de pe
domeniul public au rãmas neclintite.
Stâlpii de iluminat public sunt
cuceriþi de pe domeniul public unul
câte unul... Ba, chiar mai mult, ºi
lucrurile fãcute cu mare chin sunt
distruse ºi batjocorite. Staþiile de
autobuz sunt murdãrite, rupte sau

îngropate în maldãre de gunoaie,
coºurile de gunoi sunt sparte,
parcurile de joacã vandalizate,
geamurile cãminelor culturale sunt
sparte sistematic. Orice încercare
de igienizare este sortitã eºecului
fiindcã dupã doar câteva ore peisajul
se coloreazã din nou cu ambalaje
sau resturi de diverse produse.
O altã mare problema este
achitarea taxelor ºi impozitelor. De
fapt, neachitarea de cãtre unii a
acestor obligaþii faþã de comunitate.
Sã fie foarte clar, banii nu-i achitaþi
primarului, ci ajung în bugetul local
ºi sunt direcþionaþi cãtre diverse
obiective realizate pentru întreaga
comunã. Oare, cât va mai trece
pânã ne vom da seama cã trãim
într-o societate ce se vrea
europeanã ºi modernã? Oare, cât
va mai trece pânã vom înþelege cã
emanciparea ºi bunãstarea nu stã
în mãrimea cãsoiului cu zeci de
camere, în numãrul sau puterea
maºinilor care mai de care mai
“bengoase”, în hainele “de firmã'' ºi
în zecile de bijuterii etalate la gât
sau pe mâini, ca la bazar? Nici
mãcar numãrul de proprietãþi ºi
afaceri nu sunt suficiente. Oare,
când ne vom face mai întâi datoria
de cetãþeni, dupã care sã avem
pretenþii? Sunt întrebãri care îºi vor
gãsi un rãspuns mai devreme sau
mai târziu. Dãm, mai nou, vina pe
crizã - acest cuvânt rostit sau auzit de
sute de ori pe zi. Vom ieºi, oare, din
crizã? Dacã stãm cu mâinile în sân ºi
fluierãm la lunã, sigur nu. Pentru a
ieºi din crizã, trebuie sã ne suflecãm
mânecile ºi fiecare sã facem ceva
pentru aceastã comunitate.
continuare în pagina 5
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AJUTOARE ALIMENTARE
DE LA COMUNITATEA EUROPEANÃ
Având în vedere prevederile Legii nr. 157/2005
privind aderarea României la Uniunea Europeanã,
prevederile art. 2, 4,5 din Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului nr. 67/2006, privind gestionarea fondurilor
nerambursabile destinate politicilor agricole comune,
alocate de la Comunitatea Europeanã precum ºi a
fondurilor de cofinanþare alocate de la Bugetul de Stat,
Guvernul României a adoptat Hotãrârea nr. 600 /2009,
privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare
care provin din stocurile de intervenþie comunitare
destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate.
Conform art. 3 al prezentei Hotãrâri de Guvern,
categoriile cele mai defavorizate care vor beneficia de
ajutoarele alimentare în cadrul planului sunt
urmãtoarele :
- Familiile ºi persoanele singure care au stabilit prin
dispoziþia scrisã a primarului, dreptul la un venit minim
garantat, conform Legii 416/2001, cu modificarile ºi
completãrile ulterioare.
- ªomerii care beneficiazã de indemnizaþia de ºomaj
acordatã potrivit Legii nr. 76/2002, privind sistemul
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea forþei de muncã

cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
- Pensionarii sistemului public de pensii ale cãror
drepturi obþinute din pensie sau din pensii cumulate, se
aflã sub 400 lei lunar.
- Persoanele cu handicap grav ºi accentuat, adulþi ºi
copii neinstituþionalizaþi.
La nivelul comunei Voineºti vor beneficia de
aceste ajutoare constând în produse alimentare 971
cetateni aparþinând categoriilor de persoane cele mai
defavorizate, mentionate anterior. Stabilirea acestora
fãcându-se de cãtre Instituþii de la nivel judeþean ºi local
aparþinând Ministerului Muncii Familiei ºi Protecþiei
Sociale, Ministerului Administraþiei ºi Internelor.
Tabelele cu beneficiarii acestui program vor fi
afiºate în locurile publice de afiºaj din toate satele
comunei Voinesti, fãcându-se totodatã precizari asupra
datei ºi modalitãþii de distribuire a acestor produse.

Asistenþi sociali,
Titi Oprea
Ad
drian Oprea

DEZAMÃGIRI… DE IARNÃ

continuare din pagina 4

Mã repet, pentru cã ceea ce
cer nu este ceva ce se realizeazã cu
eforturi supraomeneºti. Sunt lucruri
realizabile cu înþelegere ºi câteva
ore de muncã pe an. Atât.
Îmi pare rãu cã ºi acum, în
preajma sãrbãtorilor, trebuie sã trag
din nou acest semnal de alarmã, dar
voi face acest lucru pânã voi fi sigur
cã mesajul meu a ajuns ºi la ultimul

cetãþean din cel mai îndepãrtat colþ
al comunei ºi se va materializa…
Cum spun bãtrânii, când
spiritul sãrbãtorilor ne cuprinde, iar
sufletul fiecãruia se deschide, toate
dorinþele se îndeplinesc. Dorinþa
mea arzãtoare este sã lãsãm la o
parte orice fel de prejudecatã, sã fim
mai înþelegãtori, mai buni, mai
cinstiþi cu noi înºine ºi cu cei din jur
ºi, cu siguranþã, roadele nu vor
întârzia sã aparã. Pânã la urmã,

toate sunt trecãtoare ºi tot ce
rãmâne în urmã sunt doar faptele
bune.
În încheiere, vã doresc
multã sãnãtate, putere de muncã, iar
noul an sã vã aducã numai împliniri
ºi bunãstare. Crãciun fericit ºi La
multi ani!

Vicep
primar,
Pop
pa Claud
diu
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RETROSPECTIVA , CARTEA NOASTRÃ DE IDENTITATE
Au trecut ºapte luni de când
SPCEP Voineºti îºi desfãºoarã activitatea în sprijinul cetãþenilor.
Prima cerere pentru obþinerea
unei cãrþi de identitate a fost depusã
chiar de mentorul acestui serviciu,
domnul primar Sandu Gabriel Dãnuþ .
Zilnic, SPCEP Voineºti
primeºte în medie 10 cereri pentru
eliberarea unei noi cãrþi de identitate.
Numãrul documentelor emise pânã în
acest moment a ajuns la 1300 de
bucãþi.
În aceastã perioadã de activitate am avut solicitãri pentru
obþinerea unei cãrþi de identitate ºi din
partea unor persoane care nu dispuneau de toate actele necesare.
Aceste cazuri particulare au
fost rezolvate prin eliberarea cãrþilor
de identitate provizorii (15). În acest
mod solicitantul a putut sã obþinã
actele necesare intrãrii în legalitate.
Au existat ºi solicitãri pentru
obþinerea reºedinþelor – 19.
Cu regret trebuie sã vã spun
cã am întâlnit ºi persoane pe care leam sancþionat pentru: expirare, deteriorare, pierdere act de identitate.
Vã informez cã pentru

pierdere sau deteriorare veþi fi
sancþionaþi cu amendã de 25-50 lei .
Dacã minorii care au împlinit
vârsta de 14 ani nu solicitã eliberarea
cãrþii de identitate în termen de 15 zile
de la data împlinirii vârstei, sunt
sancþionaþi cu amendã de la 20 la 40
lei.
Cele mai frecvente solicitãri
pentru obþinerea unei noi cãrþi de
identitate se datoreazã expirãrii celei
vechi. În legãturã cu expirarea CI, vã
spun urmãtoarele:
- cu cel mult 180 de zile înainte de
expirarea termenului de valabilitate al
CI sau BI , dar nu mai puþin de 15 zile,
titularul are obligaþia sã solicite
serviciului nostru eliberarea unei noi
cãrþi de identitate.
Dacã nu solicitaþi în aceste
termene eliberarea unei noi
CIamenda este de la 40 la 8o lei.
Sancþiunile enumerate mai
sus suntem obligaþi sã le aplicãm, dar
având în vedere cã nu ne face nici o
plãcere sã vedem cum sunteþi nevoiþi
sã scoateþi bani din buzunar, SPCEP
Voineºti ºi primarul comunei Voineºti
au hotãrât ca aceste sancþiuni sã fie
puse în aplicare la valoarea minimã,

dacã termenele sunt depãºite cu 30
de zile ºi la valoarea maximã, dacã
termenele sunt depãºite cu mai mult
de 90 de zile.
Din totalul celor 1.300 de
persoane ce au solicitat cãrþi de
identitate, 202 persoane au fost
sancþionate, valoarea totalã a
amenzilor fiind de 6.505 lei.
Tocmai de aceea sunteþi
rugaþi sã vã verificaþi termenul de
valabilitate ale actelor dumneavoastrã.
Se meritã, oare, sã scoateþi
din buzunar o suma considerabilã
pentru amendã, când este mult mai
uºor sã verificaþi termenele de valabilitate ale actelor dumneavoastrã ºi
prezentându-vã la sediul SPCEP –
Voineºti cu 11 lei sã intraþi în posesia
unei noi cãrþi de identitate?
Dumneavoastrã sunteþi cei
mai în mãsurã sã decideþi!
Colectivul Serviciului Public
de Evidenþã a Persoanei Voineºti vã
aºteaptã cu toatã disponibilitatea
pentru a vã ajuta sã intraþi în legalitate
ºi vã ureazã Sãrbãtori fericite.

ªEF SPCEP VOINEªTI,
PAVELESCU ALIN

CU MASCÃ... FÃRÃ MASCÃ
Ho, ho, ho… vine Moºul!
Va fi cel adevarat? Sau va
purta numai o mascã? Oricare dintre
noi am putea fi Moºul? Nu, ar fi prea
simplu, ne-am pune masca, am
îmbrãca haine frumoase, purpurii, am
lua sacul ºi am colinda…
Dar nu, Moºul adevãrat nu
merge mascat, el nu are motive ºi nici
nu are nevoie sã ascundã ceva, e
sincer, iubeºte tot ceea ce este direct,
sobru, simplificat, puternic, conturat,
autentic, stapan pe sine, exploziv…
detestând sentimentalismul prefãcut,
revãrsarile, echivocul, subtilitatea,
duplicitatea, ipocrizia, multiplicitatea,
autoînºelarea.
Vine încet, ºovãind,
împovãrat, cãutând pe cei curaþi ºi
puri, vine înaintea celor care sunt
îmbrãcaþi cu virtuþi, care nu se
amãgesc preþuind doar frumuseþea
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trupului cea din afarã, în timp ce a
sufletului ºi inimii frumuseþe, înþelepciune ºi bune moravuri de nimic sau
de puþin preþ le þin.
Cautã pe cei care încearcã sã
se lepede de defecte, care se
înfrâneazã de la cursele diavolului –
acestea, în zilele noastre îmbrãcând
cu totul alte forme – invidie, urã, mândrie, înºelãtorie prin vorbe… ºi-i dispreþuieºte pe cei care, în înfrigurata
goanã dupã plãceri ºi averi sau, mai
bine zis, cãrora le primeazã dorinþa,
al cãrui final, chiar nu le este de nici
un folos ºi care nu spun nici mãcar o
rugaciune, chiar cea mai simplã ºi
amplã, mãcar “Tatãl Nostru”.
Ce s-ar întâmpla dacã, din
sacul sãu, Moºul ar împãrþi, în
noaptea de Ajun de Crãciun, numai
mãºti ºi fiecare, de a doua zi, ar purta
masca primitã în dar. Þãranului i-ar da

o mascã de ministru, ministrului i-ar
da o mascã de profesor, profesorului
i-ar da o mascã de bancher,
bancherului i-ar da o mascã de
funcþionar, funcþionarului i-ar da o
mascã de parlamentar, parlamentarului i-ar da o mascã de enoriaº
credincios, pensionarului i-ar da o
mascã de politician, ºomerului o
mascã de investitor ºi tot aºa…
Fiecare gãsind în masca sa
rolurile ºi puterea mãºtii pe care o
reprezintã, fiecare regãsindu-se fie
într-un mare sau mai mic reconfort.
Doar copiilor, pe care Moºul îi
iubeºte din suflet, le-ar împãrþi jucãrii
adevãrate, le-ar asculta cântecele ºi
poeziile rostite cu sinceritate, din inimi
curate ºi nepãtate.

continuare în pagina 7
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CU MASCÃ... FÃRÃ MASCÃ
continuare din pagina 6
ªi atunci, Crãciunul, ar fi pentru
fiecare, altfel. Am gãsi, contemplând o frumoasã zi de iarnã, cu o
altã chemare ºi un alt îndemn, o
zi cu belºug pentru fiecare, cu
dreptate, cu înþelepciune, cu
dragoste, cu împãcare, cu
sfinþenie, cu frumos, cu râsete ºi
zâmbete arborate sincer. Cu pomi
de Crãciun împodobiþi ca altãdatã,
cu jucãrii din lemn, cu nuci, cu
mere, cu colinde, cu grâu încolþit,
cu sãnii cu zurgãlãi, cu mese
îmbelºugate, cu bani în buzunare,
cu sãnãtate, cu mulþumire.
Am lãsa în urmã, mãcar
pentru o zi, gândurile înceþoºate
ºi am privi orizonturile cu
optimism.
Am lãsa în urmã casele
sãrãcãcioase ºi neîncãlzite, am
lãsa în urmã ogoarele nemuncite
ºi nerodite, am lãsa în urmã

lipsurile din spitale ºi ºcoli, am
lãsa în urmã cozile la agenþiile de
ºomaj, am lãsa în urmã disperarea
ºi deznãdejdea, stresul, frica zilei
de mâine… care ne-a cuprins pe
noi românii, în ajun de sãrbãtori
creºtine.
Ne-am gãsi, în ziua de
naºtere a Domnului Iisus, cã
simþim gustul delicios al scurtei
nostre vieþi ºi ne-am da seama cã
omul, fãptura cea mai de preþ,
pusã de Dumnezeu deasupra
cerurilor, a introdus valoarea într-o
viaþã neevaluabilã.
Dar, Moºul, în infinita sa bunãtate ºi iubire, nu va dãrui mãºti, va
dãrui fiecãruia darul pe care-l
meritã, dar va încerca sã ne aducã
în suflet o steluþã de speranþã ºi
un gând bun pentru noul an.
Multã sãnatate, la mulþi ani
fericiþi!

Popescu Otilia

În perioada 20.11 - 17.12. 2010,
la Primãria Voineºti au fost
înregistrate ºase acte ºi fapte de
stare civilã, dupã cum urmeazã:

CÃSÃTORII
1. Duþã Horia Aurel ºi
Constantinescu Dica LoredanaGeorgiana

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. Duþã Maria
2. Coteþ Elena
3. Ungureanu Gheorghe
4. Vintilã Ileana
5. Voicu Constantin

Dumnezeu s ã-ii o dii hneascã!

D’ale gemenilor
E vremea carnavalului! De ceva
vreme, o þinem tot într-un carnaval.
Ne-am pus toþi mãºti ºi ne înghesuim spre scenã. Suntem triºti dacã
nu prindem un loc de unde sã ne
facem rolul, chiar dacã suntem niºte
actori naivi, aceasta nu conteazã,
oricum, nu ne vede nimeni ºi dacã
ne vede cineva ne dãm jos masca,
dar avem alta la îndemânã dupã
care ne ascundem cu nonºalalþã,
într-un firesc atât de zgomotos în
ultima vreme. Suntem gata sã

schimbãm mascã dupã mascã,
uitând sã fim noi înºine. Sperãm sã
se schimbe regizorul, sã aparã o
altã distribuþie, dar de ce? Ne vom
lua alte mãºti. Aºa este în viaþã.
Trebuie sã fii actor, dar sã-þi faci
rolul vieþii. Putem continua jocul la
infinit, dar am cam obosit. Am vrea
sã discutãm ºi despre altceva. Dar,
despre ce? Despre buna-cuviinþã,
despre decenþã, despre seriozitate,
despre competenþã, despre
profesionalism? Nu avem nevoie de

mãºti, dar am fi muþi sau dacã nu
surzi ºi nu i-am auzi pe cei ce pot
vorbi. Am surzit încet. Încet, fiindcã
aºa ne este mai bine acum. Ne
facem cã nu auzim, cã nu înþelegem
ºi ne este bine, mai ales dacã am
prins un loc pe scenã. Oare, Moº
Crãciun are ºi el mascã? Jos,
mãºtile pentru mulþi ani!
La mulþi ani!

prof. Elena Mãnescu
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Petruþ Dumitru, blogger pe hârtie

Vã mulþumim cã mai trãim!
Aho, aho, copii ºi fraþi,
Bugetari salariaþi,
Bebeluºi, pensionari,
ce le trãiþi pe cai mari...
Numai aºa mi-l imaginez pe
Emil Boc sorcovind inimos la sfârºit
de 2010, un 2010 în care a fãcut din
þara asta ce-au vrut muºchii lui
(Bine...expresia corectã ºi realã e
„ce-au vrut muºchii de la Cotroceni”,
dar s-o lãsãm aºa. Cadou de
Crãciun, Emil).
Personaj haiducesc adaptat
la vremile noastre (ia de la sãraci ºi
dã la ai lui), impunãtorul premier are
darul de a lãsa, de fiecare datã când
apare ºi-ºi dã drumul la silabe cu o
hãrnicie demnã de o cauzã mai
bunã, impresia cã-i suntem datori
cumva.
N-aþi observat? E ceva
mustrãtor în tonul sãu de fiecare

datã când ne anunþã cã ne-a mai
tãiat ceva. Te uiþi buimac la el cum
îþi ia din bani ºi þi-e ruºine sã-i zici
ceva ca sã nu-i sarã pe tine. Îl
asculþi cum te bagã-n faliment ºi fugi
de rupi pãmântul ca sã scapi cu
atât. Îþi zice cã-þi ia 25% ºi zici
bogdaproste cã nu-s 50. Îþi bagã
5,5% impozit pe „nesimþita” pensie
de 750 de lei ºi pleci capul
recunoscãtor cã nu-s 15%. Îþi taie
concediul maternal la un an ºi-i pupi
mâinile cã nu l-a tãiat la 4 zile. ªi tot
aºa, ãsta e ritmul în care se
desfãºoarã reforma statului, varianta
Rãchiþele.
Aºa încât, palid la faþã, rupt
în dos de sãrãcie, cu patru pereþi
schilozi gata sã pice pe tine, începi
sã te gândeºti c-o duci bine. Cã eºti
un norocos, cã soarta þine cu tine,
cã tre’ sã jubilezi... La urma urmei,
mai ai dos sã te doarã, mai ai pereþi

care sã pice...nu eºti cel mai
amãrât. Nu þi-ar fi ruºine de boier!
Mai ridici tonul ºi intri rapid pe lista
nesimþiþilor care trebuie supraimpozitaþi. Ssssttt!!!
Carevasãzicã, aþi
priceput cu toþii, da? Vã mai arde de
glume cu Emil? Mai vreþi sã-l bãgaþi
în acid sulfuric? E el cel mai bun
premier de la Gerula încoace? - E.
E cel mai milostiv? - E. E cel mai
deºtept? - E. Cel mai cel? – Cum
altfel?
ªi-atunci? Înghiþiþi acidul ãla
ºi muºcaþi-vã mâinile. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu aºa valoare de
om ºi noi ne batem joc de el.
Ruºine!
La mulþi ani, Emil! La mulþi
ani, Elena! La mulþi ani, Adriean! La
mulþi ani, Roberta! Voi faceþi ca iadul
sã parã o feerie!

Internet gratuit la bibliotecã
Pentru bibliotecara
comunalã “Vasile Florescu”
Voineºti, data de 23 decembrie 2010
va rãmâne una memorabilã, fiindcã
atunci s-a descjis oficial CIP-ul
(calculatoare cu internet pentru public), realizat prin Programul National
“Biblionet-lumea in biblioteca mea”.
Cu sprijinul autoritãþilor
locale ºi Bibliotecii Judeþene I.H.
Rãdulescu - Dâmboviþa, comuna
Voineºti face de acum parte din
programul Biblionet, iar obþinerea de
informaþii atât în sistem tradiþional
cât ºi în sistem informaþional este
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gratuitã.
A fost o mare bucurie pentru
noi cã am fost aleºi de IREX sã fim
promotorii Biblionet în judeþul
Dâmboviþa. Biblioteca a devenit un
centru informaþional complex,
furnizor de servicii moderne, resursa
fundamentalã pentru comunitate
prin accesarea Internetului.
Începând din luna ianuarie
2011, se vor organiz cursuri de
iniþiere pentru folosirea Internetului,
crearea de e-mailuri, accesarea de
site-uri din diferite domenii ºi
promovarea culturii în general.

Modernizarea bibliotecii este
esenþialã pentru promovarea culturii
locale, mai ales cã majoritatea
oamenilor de aici trãiesc din
agriculturã
Asta este ce oferim prin
programul Biblionet, lumea mai
aproape de toþi cetãþenii. Oferim
servicii mai bune ºi prin ele o
apropiere mai mare între oameni.

Bibliotecar,
Belbe Florentina

