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Ziua Internaþionalã a Femeii,
8 Martie, ziua cea mai plinã
de feminitate, zâmbete ºi cãldurã sufleteascã,
este o ocazie deosebitã pentru a transmite
tuturor femeilor din comuna Voineºti mesajul
meu de apreciere, preþuire ºi respect.

La mulþi ani!
Dãnuþ Gabriel Sandu,
primarul dumneavoastrã

Bugetul comunei Voineºti
pentru anul 2011
Dragii mei,
În ºedinþa ordinarã a Consiliului Local din data
de 28.01.2011, a fost adoptat “Proiectul de hotãrâre
privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al
Unitãþii Administrativ Teritoriale Voineºti pentru anul
2011”, întocmit de Executivul Primãriei Voineºti.
În urma dezbaterilor care au avut loc în ºedinþa
ordinarã, bugetul de venituri ºi cheltuieli a fost adoptat
cu 15 voturi pentru, asta însemnând cã toþi consilierii
locali au fost de acord cu propunerea executivului.
Am sã vã prezint bugetul de venituri ºi cheltuieli
al comunei noastre pe anul 2011 aºa cum a fost adoptat
de plenul Consiliului local.
VENITURI PROPRUSE PENTRU ANUL 2011
- Venituri proprii din taxe ºi impozite locale: 1.045.000 lei
- Venituri rezultate din cote defalcate din impozitul pe
venit: 600.000 lei
- Venituri din sumele alocate de Consiliul Judeþean din
cote defalcate din impozitul pe venit: 668.000 lei

- Venituri rezultate din sumele defalcate din T.V.A:
2.884.000 lei
- Venituri realizate din sumele defalcate din T.V.A pentru
echilibrarea bugetelor locale: 449.000 lei
- Subvenþii de la bugetul de stat pentru acordarea ajutoarelor necesare încãlzirei locuinþei: 220.000 lei
- Venituri proprii învãþãmânt liceal: 20.000 lei

(continuare în pagina 2)
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Bugetul c omunei
Voineºti p entru a nul 2 011
(continuare din pagina1)

Investiþii: 374.000 lei

- Venituri proprii culturã(închiriere sãli de festivitãþi):
40.000 lei
- Venituri proprii închirieri spaþii târguri ºi oboare: 65.000
lei
- Venituri proprii din închirieri utilaje(buldoexcavator,
tocãtoare ramuri): 30.000 lei
- Venituri proprii din alte activitãþi(xerox): 10.000 lei
- Venituri din încasãri taxã habitat(gunoi): 100.000 lei
TOTAL VENITURI: 6.133.000

- 79.000 lei achitarea investiþiei privind modernizarea
Cãminului Cultural Brãtuleºti
- 59.000 lei achitarea investiþiei Pod peste Pârâul Valea
Mare DS 144
- 236.000 lei finalizarea ºi achitarea investiþiei privind
modernizarea prin asfaltare DC 121 Voineºti-Manga
- Cheltuielii pentru acordarea unei burse ºcolare
unui elev cu handicap grav insulino-dependent: 1.000 lei
- Cheltuieli pentru consumabile xerox (coli, tonere):
10.000 lei
- Cheltuieli pentru taxa habitat: 100.000 lei
TOTAL CHELTUIELI: 6.133.000 lei

Dacã în anul 2010 ne-am propus total venituri
7.156.000 lei, în acest an, suma totalã a veniturilor la
bugetul local este mai micã cu 1.023.000 lei (10 miliarde
lei vechi) datoritã urmãtorilor factori:
- Au scãzut semnificativ salariile bugetarilor (cadre
didactice ºi nedidactice, funcþionari publici ºi contractuali, demnitari)
- Nu se mai acordã subvenþii de la bugetul de stat
pentru constituirea familiei, subvenþii trusou pentru nou
nãscuþi
- Plata beneficiarilor legii 416/2001(acordarea ajutorului
social), nu se mai face de Primãrie.
CHELTUIELI PROPUSE PENTRU ANUL 2011
- Cheltuieli de personal pentru administraþia publicã
localã: 653.000 lei
- Cheltuieli de personal pentru asistenþii personali ai
persoanelor cu handicap: 244.000 lei
- Cheltuieli pentru indemnizaþii ale persoanelor cu handicap: 192.000 lei
- Cheltuieli pentru acordarea ajutoarelor necesare
încãlzirii locuinþei ºi acordare ajutoarelor de urgenþã:
258.000 lei + 4.000 lei
- Cheltuieli de personal pentru achitarea salariilor
cadrelor didactice ºi nedidactice din învãþãmântul
preºcolar, ºcolar, gimnazial ºi liceal: 2.417.000 lei
- Cheltuieli materiale ºi cheltuieli de întreþinere pentru
administraþia publicã localã: 989.000 lei
- Cheltuieli materiale ºi de întreþinere pentru grãdiniþe,
ºcolii, liceu plus venituri proprii: 311.000 lei
- Cheltuieli culte ºi biserici: 106.000 lei
- Cheltuieli dobânzi ºi rambursãri credit: 190.000 lei
- Cheltuieli cãmine culturale ºi sport: 205.000 lei
- Cheltuieli târg sãptãmânal: 49.000 lei
- Cheltuieli transporturi din venituri proprii: 30.000 lei
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Dacã în anul 2010 veniturile propuse au fost
realizate în proporþie de 89%, pentru anul 2011, ne
propunem realizarea veniturilor în proporþie de 100% ,ºi
de ce nu ºi peste 100%, în vederea finalizãrii tutror
proiectelor înscrise în strategia de modernizare a
comunei Voineºti, proiecte pe care le-am prezentat în
numerele anterioare ale “Gazetei de Voineºti”.
Chiar dacã perioada de “crizã” parcã nu se mai
terminã odata, sunt convins cã fiecare dintre dumneavoastrã, înþelege situaþia ºi adoptã poziþia corectã,
dovedindu-se un bun cetãþean al comunei, un bun
contribuabil, achitându-ºi taxele ºi impozitele locale la
termenele prevãzute de legislaþia în vigoare.
Având în vedere cã întreaga þara se aflã într-un
moment de impas, resimþindu-se efectele situaþiilor de
crizã la toate nivelele vieþii economice ºi sociale, toate
acestea cauzate de aºa zisele “REFORME ALE
GUVERNELOR BOC 1, 2, 3... n”, în condiþiile unei
autonomii locale ºi descentralizãrii pe care încã o mai
aºteptãm, nu ne putem gândi cã vom beneficia de
sprijin din partea autoritãþilor centrale, iar fundamentul
asigurãrii condiþiilor noastre de viaþã este numai buna
noastrã organizare, gospodãrire ºi chibzuinþã a
resurselor proprii de care dispune comuna noastrã.
Sper cã, odatã cu sosirea primãverii, sã
începem lucrãrile pentru realizarea proiectelor propuse
spre a fi executate în anul 2011.
Vã urez multã sãnãtate, sã aveþi o viaþã
frumoasã, caldã ºi liniºtitã. Sã ne putem bucura
împreunã de modernizarea comunei noastre.
Cu deosebit resp
pect,
Primarul dumneavoastrã,
Sand
du Gabriel Dãnuþ

Nr. 23  februarie 2011

Gazeta de Voineºti

CÂND VORBELE DEVIN FAPTE…
Cred cã deja v-aþi obisnuit
toþi, ca fideli cititori ai Gazetei de
Voinesti, cu eternele apeluri la buna
întelegere ºi colaborare între
Primãrie ºi toþi cetãþenii comunei, în
vederea transformãrii acesteia într-o
localitate europeanã. Au fost în
aceºti aproape trei ani, zeci de astfel
de intervenþii, apeluri, rugãminþi,
ameninþãri...
Rezultatele s-au lasat ºi se
lasa înca aºteptate. În schimbul
rugaminþilor am primit indiferenþã,
reproºuri ºi fel de fel de discuþii.
Considerând cã ºi aºteptarea, ca
orice lucru, are o limitã, ne-am vãzut
nevoiþi sã trecem la fapte. De aceea,
începând cu 1 februarie, am demarat
lucrãrile de igienizare ºi de reabilitare
generalã a comunei. Astfel, angajaþii
Primãriei, cu ajutorul utilajelor din
dotare, au început toaletarea
arborilor ºi a pomilor ale cãror ramuri
depãºesc limitele proprietãþilor,
incomodand traficul rutier sau ating
liniile electrice aeriene. Lucrãile au
început din satul Onceºti, au
continuat în Gemenea Brãtuleºti ºi
vor urma în toate celelalte sate ale
comunei. Cum este firesc, au apãrut
ºi inevitabilele comentarii: ,,Cu ce vã
încurcau crãcile mele?” ,, De ce
mi-aþi lãsat cioturi?” ,, De ce alþii
ne-au lãsat aºa ºi v-aþi gãsit voi,
acuma, mai cu moþ?” sau ,,lasã cã
vedeþi voi la alegeri.”
Conºtient fiind cã discuþiile
de acest fel vor curge ºi de acum
încolo, vreau sã-i lamuresc pe toþi
cei care au aceasta atitudine.
Fiecare proprietate este delimitata de
un gard sau o împrejmuire, iar
dincolo de aceastea este bunul
întregii comunitãþ,i adicã, domeniul
public. Cum fiecare ia hotãrâri pentru
proprietatea sa, la fel ºi Primãria ºi
Consiliu Local iau hotãrâri pentru
acest domeniu public, bineînþeles,
toate acestea cu respectarea legilor
în vigoare.
În ceea ce priveºte calitatea
lucrãrilor ºi faptul cã rãmân cioturi
inestetice, vã pot spune cã, acþiunea,

are în primul rând rolul de a fi utila,
esteticizarea urmând sã rãmânã în
seama fiecãrui gospodar. Vis-à-vis
de discuþiile cu tentã politicã, aº vrea
sã vã spun cã nicio iniþiativã luatã la
nivel local, din 2008 încoace, nu a
fost fãcutã în funcþie de orientarea
politica ºi, de aceea, nu cred în
repercursiunile acestor intervenþii.
Acþiunile de acest gen sunt spre
folosul comunitãþii iar dacã ,,ne-am
gãsit noi mai cu moþ”, este datoritã
faptului cã suntem tineri ºi avem alte
viziuni despre cum trebuie sã arate o
comunã modernã ºi europeanã. A te
bãlãci în aceeaºi indiferenþã care treneazã de zeci de ani, este un semn
de slãbiciune iar teama cã un lucru
realizat spre folosul tuturor duce la
pierderea electoratului de
asemenea... A accepta compromisul
sub ameninþarea cu pierderea
popula-ritãþii ºi a electoratului, se
numeºte în termeni neacademici,
curvãsãrealã.
Dar sã nu ne îndepãrtãm de
la subiect. Spuneam cã am început
lucrãrile de toaletare a pomilor ãi
copacilor. Dupã finalizarea acestora,
în toate satele comunei, vom trece la
urmatoarele doua etape:
desfiinþarea tuturor gardurilor provizorii ºi apoi la refacerea ºi decolmatarea sanþurilor de captare ºi dirijare a apelor pluviale. ªi, când spun
tuturor, înseamnã cã nu vom þine
cont cã sunt garduri din pari ºi
sârmã, plasã ori din þevi cu borduri ºi
brizbrizuri. Nu va conta vechimea
sau ,,utilitatea “ lor. De aceea,
înºtiinþãm toþi posesorii de astfel de
,,bijuterii” cã pentru evitarea
neplãcerilor legate de sortarea
materialelor rezultate din aceste
operaþiuni, este indicat sã ºi le
desfiinþeze singuri. Spun acest lucru
fiindcã, angajaþii Primãriei, la
desfiinþarea unui astfel de gard, vor
lãsa un morman de materiale,
nicidecum nu vor avea timp sã
recupereze materialele, pe sortimente, ºi sã le predea, cu procesverbal, proprietarului. Sperãm cã ºi

timpul ne va ajuta, iar aceste acþiuni
vor fi finalizate în cel mai scurt timp,
pentru cã, odatã cu venirea
primãverii, lucrãrile se vor desfãºura
mai greoi din cauza apariþiei
vegetaþiei. Ne pare rãu pentru cei
care deja au cumpãrat arpagicul sau
seminþele ce trebuiau semãnate în
grãdiniþa de la poartã...
Legat de refacerea
ºanþurilor, de asemenea, venim cu
atenþionarea ca în cazul în care ne
va reveni tot nouã ,,misiunea’’ de a
trece la fapte, nu vom rãspunde
pentru nicio stricãciune adusã
podurilor ºi podeþelor, fiindcã,
folosirea utilajului în spaþii foarte
reduse este mult mai dificilã decât
folosirea de cãtre cetãþeni a sapei ºi
a cazmalei. Sã nu creadã nimeni cã
atunci când va veni buldoexcavatorul
la poarta, sã-i decolmateze sau sã-i
reprofileze ºanþul, proprietarul
gospodãriei se va transforma ad-hoc
în diriginte de ºantier, spre a
conduce el lucrãrile.
Aºadar, concluzia este
urmatoarea: odatã începute lucrãrile,
acestea vor fi duse la bun sfârºit,
fãrã a þine seama de sfaturile ºi
sugestiile ,,atotºtiutorilor’’ care se
gãsesc la tot pasul.
Se considerã cã, atunci cand
ºtii cum se face, trebuie sã ºi faci
ceva pentru a demonstra acest lucru.
În final, doresc sã
mulþumesc tuturor celor care au
înþeles misiunea noastrã în fruntea
comunitãþii ºi rostul acestor actiuni.
Promit celorlalþi cã nu ne vom opri
pânã cand nu vor fi conºtienþi cu toþii
cã avem aceleaºi drepturi ºi obligaþii
într-o comunitate, indiferent de
statutul social al fiecãruia.
În speranþa cã toate acestea
se vor întâmpla într-un timp cât mai
scurt, nu-mi rãmâne decât sã vã
mulþumesc pentru înþelegere ºi sã vã
doresc numai bine!

Cu deosebitã consid
deraþie,
Vicep
primar - Pop
pa Claud
diu
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DESFÃªURAREA RECENSÃMÂNTULUI
GENERAL AGRICOLPE TERITORIUL
COMUNEI VOINEªTI
Cadrul legal al desfãºurãrii
Recensãmântului agricol pânã la
sfârºitul lunii ianuarie, 2011, îl
reprezintã Legea 153/2008- privind
efectuarea recensãmântului agricol
din România ºi HG 1370/2009,
privind organizarea ºi efectuarea
recensãmântului general agricol din
România .
Conform acestora, obiectivul
principal al Recensãmântului
General Agricol ( RGA ), îl reprezintã culegerea de date ºi obþinerea de
informaþii privind principalele
caracteristici ale exploataþiilor
agricole astfel: Identificarea în
teritoriu a exploataþiilor agricole ºi
statutul juridic al acestora;
suprafeþele agricole cultivate;
irigaþiile; efectivele de animale;
maºinile ºi echipamentele agricole;
persoanele care desfãºoaãa
activitãþi agricole; metode de
producþie agricolã; dezvoltare ruralã.
În funcþie de informaþiile din
chestionare se configureaza
eºantioane pentru toate cercetãrile
statistice din domeniul agriculturii,
în vederea elaborãrii politicilor
agricole ºi de dezvoltare ruralã cât
ºi pentru orientarea politicilor
agricole comunitare.
Comisia localã de recensãmânt agricol a comunei Voineºti,
al cãrui preºedinte este primarul
Sandu Gabriel Dãnuþ, a pregãtit,
organizat ºi condus lucrãrile de
recensãmânt de pe teritoriul
comunei Voineºti, conform normelor
legale. În acest sens, echipa de
recenzare este alcãtuitã din 18
recenzori, 3 recenzori ºefi ºi un
recenzor coordonator, care,
începând cu data de 2 decembrie,
2010, ºi-au desfãºurat activitatea
de culegere a datelor.
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În comuna Voineºti
figureazã înregistrate un numãr de
2880 de exploataþii agricole, din
care, 2520 de exploataþii agricole
fãrã personalitate juridicã, pentru
care, capul exploataþiei este
cetãþean al comunei Voineºti ºi 360
de exploataþii agricole, pentru care,
capul exploataþiei are domiciliul în
altã localitate .
La Voineºti figureazã un
numãr de 17 exploataþii agricole cu
personalitate juridicã .
Au fost recenzate toate
exploataþiile agricole fãrã personalitate juridicã ºi toate exploataþiile cu
personalitate juridicã .
Din datele furnizate, a
reieºit cã, suprafaþa agricolã
utilizatã este de 3361 ha, din care:
402, 06 ha, teren arabil, 53,73 ha,
grãdini familiale, pãºuni ºi fâneþe
1139,17 ha, livezi, 1743,76 ha,
suprafaþa agricolã neutilizatã, 31,37
ha.
Privind datele efectivelor de
animale : 834 bovine, 1241 ovine,
168 caprine, 1969 porcine, 25 404

pãsãri, 129 cabaline, 743 familii de
albine.
Considerãm cã, în perioada
de recenzare, cetãþenii comunei
noastre nu au manifestat reticenþã
faþã de comunicarea datelor privind
propria gospodãrie, pe aceasta
cale, mulþumindu-le de colaborare
ºi asigurându-i de confidenþialitatea datelor înscrise în chestionare, acestea fiind utilizate
numai în scopuri statistice.
Precizam cã, în conformitate
cu prevederile legale, dupã
validarea ºi publicarea rezultatelor
finale ale Recensãmântului
General Agricol, chestionarele
sunt distruse potrivit Legii 16/1996 –
legea arhivelor, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, nefiind
folosite în alte scopuri (ex: impozitare).

Recenzor coord
donator,
Ec. POPESCU OTILIA
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D’ale gemenilor…

Meseria profesorului este de a crea caractere
Trãim probabil vremuri
tulburi, dar nu pentru cã lumea s-a
zdruncinat economic ci, cu siguranþã
, s-a zdruncinat moral. Culmea e, ca
azi, se face caz mai mult ca
oricând, de culturã, de educaþie, de
valori. Avem „Intelectuali” care ies în
faþã, ºi care fac caz de diplome luate
peste noapte, dar care nu ºtiu sã
vorbeascã. Astãzi, vorbesc de cele
mai multe ori, cei care nu au nici
minimum de moralitate pentru a face
asta. Ce poate face ºcoala în astfel

de condiþii? Promovãm o atitudine,
dezvoltãm o mentalitate, într-un
cuvant, modelãm caractere. Este o
provocare în aceste „vremuri de
reformã” când, nu mai ºtim care este
locul educativ în societatea
româneascã. Învãþãmântul românesc nu mai are acum nevoie de
„olimpici”, nu are ce sã le mai ofere.
Societatea are nevoie de aplaudaci,
de mase amorfe ºi insipide, care sã
reacþioneze la un semnal, sã se
încline, compact, cãtre o parte sau

alta. Cei care pãrãsesc „masa” sunt
izolaþi, excluºi ºi chiar huliþi cã au
cutezat sã fie „Cineva” sau sã
spunã „Ceva”.
În condiþiile acestea, ºcoala
totuºi existã. Profesorii îºi fac datoria, dincolo de mita de 8 Martie, de
averile din pregãtiri, de atenþiile care
îi determinã sã acorde note nemeritate.

Prof. Mãnescu Elena

POVEªTI DESPRE NOI ªI VOI (NEªTI)
Astãzi, am sã va povestesc despre o
excursie care s-a bucurat de mare succes în rândul
copiilor ºcolii Voineºti. Children Tour For Education
dezvolta un program de vizitare a unor obiective
culturale variate, prilej pentru o buna orientare
ºcolarã ºi profesionalã a copiilor. Astfel, pe
4 februarie 2011, am pornit spre noi “Aventuri de
iarnã în Bucureºti”, cãci aºa se numeºte
programul.
Am vizitat, mai întâi, Muzeul Aviaþiei, situat
în Pipera. Acolo am admirat aparate de zbor de
toate felurile: mai vechi, construite de Aurel Vlaicu
ºi Henry Coandã ºi mai noi: elicoptere ºi MIG-uri.
Tot acolo am vizitat o stradã pavatã, din
secolul al XlX-lea, bine pãstratã dar ºi prima salã
de proiecþie de filme din România. Apoi am mers la
Mall, la Cotroceni, unde am vizionat un film
(“Green Hornet”- “Viespea Verde”- 3D IMAX), la
Cinema City, dar unde am vizitat ºi sala de
proiecþie Samsung IMAX, cu cel mai mare ecran
din þarã. A urmat un alt obiectiv interesant: RADIO
ZU, cel mai ascultat post din Bucureºti. Am fãcut
turul staþiei de radio, i-am cunoscut pe Rãzvan
Popescu ºi pe editorii de ºtiri, am intrat în emisie ºi
am stat de vorbã cu directorul acestei instituþii.
Pentru cã ne era foame, ne-am oprit la un
restaurant McDonald’s , unde am vizitat ºi anexele
ºi am vãzut în ce condiþii se pregãteºte mâncarea.

În final, ne-am întors la AFI Palace
Cotroceni (la Mall), la patinoar. A fost foarte
distractiv.
Transportul a fost asigurat de Primãria
Voineºti. De aceea, am vrea sã mulþumim
domnului primar, Gabriel Sandu ºi domnului
viceprimar, Claudiu Popa, pentru ajutorul acordat
ºi, mai ales, pentru amabilitate.
Aceasta a fost povestea excursiei.
Dar, în timp ce noi ne distram în Bucureºti,
colega noastrã, Amanda Preda, se concentra de
zor la Arad, la faza naþionalã a olimpiadei de fizicã.
Lupta a fost strânsã! Probele practice au fost foarte
dificile! Cu toate acestea, fata noastra s-a clasat în
prima jumãtate a grupului de participanþi, realizând
o performanþã unicã pentru elevii comunei noastre,
Voineºti.
Felicitãri, Amanda!
În încheiere, deºi afarã ninge mereu ºi e
frig, vã urez tuturor sã vã pãstraþi sufletul cald, ca o
primãvarã duioasã.

PROFESOR
Elena Pãdure
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MISIUNEA PREOTULUI ªI A PAROHIEI AZI
Gânduri la început de drum...
Parohia, comunitatea de
bazã a Bisericii locale, punctul
de plecare ºi de sosire a vieþii
creºtine ºi a misiunii preoþeºti,
este locul unde se exercitã cele
trei mari slujiri ale mironilor ºi
clericilor.
Preotul delegat al
Biserici locale, pentru o zi, din
trupul lui Hristos, trebuie sã-ºi
identifice proiectul sau,
misionar cu planul pe care
Dumnezeu îl are cu Biserica
Sa, adicã reunirea întregii
omeniri în Hristos.
Parohia este un
organism viu, o comunitate în
continuã zidire ºi înnoire
duhovniceascã, de aceea,
misiunea ei presupune dreptate
ºi libertate socialã, o politicã de
împãcare ºi iubire a tuturor fãrã
discriminare.
Referindu-mã strict la
misiunea pe care o parohie ºi,
în mod special preotul, o are de
îndeplinit în mijlocul oamenilor,
astãzi, pot afirma cu certitudine
cã rolul acestora este esenþial
ºi determinant. Spun aceste
lucruri deoarece societatea
noastrã, cu tot ceea ce implicã
ea, se aflã într-o continuã
transformare ºi schimbare.
Trãim într-o lume din ce
în ce mai plinã de imoralitate,
mai plinã de violenþã, de
îndepãrtare de Dumnezeu ºi de
Bisericã.Trãim într-o lume în
care la tot pasul se vorbeºte
de corupþie, droguri, sexualitate
ºi chiar crime. Trãim într-o lume
în care, de cele mai multe ori,
sunt promovate non-valorile ºi,
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în care, lupta pentru existenþã
este din ce în ce mai durã.
Acestea sunt probleme actuale
ale societãþii de astãzi la care
Parohia ºi preotul sunt chemaþi
sã rãspundã ºi sã facã faþã.
Constatãm mulþi dintre
noi absenþa credincioºilor de la
Bisericã , indiferenþa tineretului
faþã de credinþã, lipsa de educatie creºtinã fãcutã în familie,
etc. Aceastã stare de lucruri
este anormalã ºi, de aceea,
majoritatea creºtinilor trãiesc,
sau nu, în relaþie cu Biserica.
Iata de ce misiunea
preotului ºi a Parohiei trebuie
sã fie plinã de responsabilitate
ºi seriozitate pentru cã, suntem
chemaþi sã rãspundem unor
probleme reale, suntem
chemaþi sã ne adaptãm din
mers unor situaþii ce nu suportã
amânare ºi cãrora trebuie sã le
facem faþã.
Este nevoie din partea
preotului de iniþiativã ºi implicare în toate aceste probleme
ale societãþii ºi ale tinerilor.
Aº vrea sã mã adresez
tineretului din ziua de azi,
rugându-i ºi îndemnandu-i
totodatã sã vinã la Bisericã, sã
se aproprie de Bisericã ºi de
preoþi, pentru cã ei, cei tineri,
reprezintã viitorul de mâine.
Pãstrând legãtura cu
Biserica ºi cu Dumnezeu, copii
ºi tinerii pot deveni adevãrate
modele, pot deveni modele de
vazã ale societãþii, echilibraþi ºi
cinstiþi, ei vor alcãtui o comunitate în care cel ce conduce este
Hristos. O societate în care nu
exista egoism, luptã pentru
putere, minciunã , înºelãciune

ºi dorinþã de acaparare.
Acestea sunt doar
câteva dintre îndatoririle ºi
obligaþiile morale ale preotului
ºi ale Parohiei în societatea de
azi. Desigur cã subiectul
acesta este mult mai amplu ºi
nu poate fi prezentat în totalitate, în cateva rânduri, dar, am
încercat sã evidenþiez, pe
scurt, câteva coordonate ale
misiunii Parohiei în zilele
noastre.
Ca tânãr hirotonit preot,
mãrturisesc cã am pãºit pe un
drum pe care slujirea lui
Dumnezeu ºi a oamenilor este
centralã. Am pãºit pe acest
drum plin de entuziasm, de
speranþã ºi de încredere în
ajutorul lui Dumnezeu, cã prin
implicarea noastrã, a tuturor,
vom realiza lucruri deosebite
pentru Bisericã ºi pentru
comunitate.
Vreau sã adresez tuturor
locuitorilor comunei Voinesti, ºi,
în special enoriaºilor Parohiei
Onceºti, îndemnul de a ne fi
alãturi, nouã, preoþilor slujitori,
pentru cã doar împreunã vom
face ca Bisericile comunei
Voineºti sã înfloreascã.
În încheiere, profit de
ocazie pentru a mulþumi
domnului primar, Sandu
Gabriel, pentru implicarea de
care a dat, ºi dã dovadã, în
ceea ce priveºte Biserica ºi,
totodatã îi lansez invitaþia de a
ne fi în continuare alãturi în
toate demersurile noastre.

Preot - Stroe Mihai Alin
Parohia Onceºti
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FOARTE IMPORTANT
Pentru beneficiarii de sprijin
financiar ai Schemei de platã unicã
pe sup
prafaþã agricolã (SAPS).
Dacã anii trecuþi eraþi nevoiþi
sã vã deplasaþi la Târgoviºte, la
sediul APIA, pentru a depune
cererile pentru aceastã mãsurã de
sprijin, anul acesta nu veþi mai fi
nevoiþi sã faceþi acest lucru.
În perioada 01-31 martie,
2011, toþi fermierii din comuna
Voineºti care vor primi acasã invitaþii
pentru depunerea cererilor ºi
clarificarea dosarelor, pentru
sprijinul susmenþionat, vor putea
face acest lucru la sediul Primãriei

Voineºti deoarece reprezentanþii
APIA Dambovita, vin în întþmpinarea
dumneavoastra ºi se vor deplasa la
sediul Primãriei pentru aceste
întâlniri.
Aceastã acþiune este
binevenitã deoarece odatã ajunºi în
Primãrie, toþi cei care întâmpinã
probleme legate de Registrul
agricol, vor putea sã reglementeze
aceste lucruri, nemaitrebuind sã se
deplaseze în repetate rânduri de la
Primãrie la Târgoviºte ºi invers,
pentru a obþine documentele
necesare ºi a corela datele dintre
cele douã instituþii.

Ajutoarele sociale
nu vor mai fi achitate
de Primãrie
Toate familiile beneficiare de
ajutor social din comuna Voineºti vor
aºtepta acasã plata ajutorului social
aferent lunii decembrie ºi, în
continuare, deoarece în conformitate cu noua lege care a intrat în
vigoare de la 1 ianuarie 2011, plata
acestuia se va face prin Agenþia de
Plãþi Dâmboviþa, prin mandat Poºtal.
Prin noua lege, Primãria
Voineºti nu mai poate face plãþi la
legea 416/2001 începând chiar cu
plãþile aferente lunii Decembrie,
2010. Prin Legea 276/2010, privind
modificarea ºi completarea Legii
416/2001, privind venitul minim
garantat, guvernul a hotãrât sa
treacã plata ajutorului social la
Agenþiile judeþene pentru Prestaþii
Sociale din toatã þara. Astfel,
începând cu aceastã lunã, plata
ajutorului social aferent lunii
decembrie 2010, se face doar prin
Agenþia Judeþeanã de Plãþi. Alte

modificãri aduse Legii 416/2001.
Conform noii legi, stabilirea
dreptului la ajutor social se va
realiza, în continuare, de cãtre
primari prin dispoziþia acestora
bazata pe cererea ºi documentele
doveditoare depuse de solicitant,
precum ºi pe ancheta socialã
efectuatã de Serviciul de asistenþã
socialã din cadrul Primãriei.
Acordarea ajutorului social
se suspendã în situaþia familiilor ºi
persoanelor singure, care nu îºi
îndeplinesc obligaþia de a aduce
lunar adeverinþã de la Agenþia
pentru Ocuparea Forþei de Muncã.
Sprijinul financiar va fi pierdut ºi de
persoanele care nu realizeazã orele
de muncã în folosul comunitãþii sau
care nu participã la acþiuni de
interes local. Acordarea ajutorului
social se sisteazã ºi pentru
persoanele care, din 3 in 3 luni, nu

În perioada 20.01. 2011 - 12.02. 2011,
la Primãria Voineºti au fost
înregistrate ºapte acte ºi fapte de
stare civilã, dupã cum urmeazã:

CÃSÃTORII
1. Dumitru Marian ºi Mocanu
Minuþa Maria
2. Stoica Florin Ciprian ºi Popa
Mariana

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1.
2.
3.
4.
5.

Diaconu Visarion
Zmãrãndescu Maria
Neagu Florica
Arsenie Iosif
Caibãr Alexandru

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
prezintã declaraþia privind
componenþa familiei ºi a veniturilor
realizate. Agenþia Teritorialã Pentru
Ocuparea Forþei de Muncã va
transmite Primãriei în prima zi a
fiecãrei luni, tabelul nominal cu
persoanele care sunt în cãutarea
unui loc de munca ori, au participat
la serviciile pentru stimularea
ocupãrii forþei de muncã ºi de
formare profesionalã oferite de
aceste agenþii.
Agenþia Teritorialã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã va
comunica primãriilor, în fiecare lunã,
tabelul nominal cu persoanele din
familiile beneficiare de ajutor social
care sunt încadrate în muncã, au
refuzat un loc de muncã oferit sau
care au plecat cu contract de muncã
în strãinãtate.

ASISTENT SOCIAL ,
OPREA TITI
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AªA DA!
Un gest de mare generozitate ne-a atras
atenþia ºi ne-a determinat sã-l facem cunoscut
întregii comunitãþi, fiindcã astfel de gesturi se
întâmplã, din pãcate, din ce în ce mai rar în comuna
noastrã. Prin grija unor oameni cu sufletul mare,
biserica din satul Suduleni s-a ,,gãtit’’ cu porþi noi ºi
moderne. Deºi au dorit sã-ºi pãstreze anonimatul
spunând cã au facut un gest creºtinesc ,,în faþa lui
Dumnezeu’’, noi totuºi o sã le dezvãluim numele,
fiindcã meritã. Este vorba despre familia Elisabeta
ºi Alexandru Preda, din satul Izvoarele.
Discutând cu dumnealor, ‘’tanti Veta ºi nea
Sandu’’, cum le spun consãtenii, ne-au spus cã iºi
doresc sã fie sãnãtoºi pentru a putea dona bisericii,
al cãrui prag îl trec, ori de câte ori au ocazia, ºi un
gard la stradã cum nu s-a mai vãzut.
Noi le dorim sã fie sãnãtoºi ºi în putere, mulþi
ani de acum încolo. Nu putem sã spunem
decât, cinste lor !

EXCURSIE ÎN MOLDOVA

5 ZILE 18-2
22 APRILIE 2011 (SÃPTÃMÂNA PAªTELUI)
TRASEUL: VOINEªTI –
CÂMPULUNG – RUCÃR – BRAN –
BRAªOV - SF. GHEORGHE –
TUªNAD - MIERCUREA CIUC IZVORUL MUREªULUI –
GHEORGHIENI - LACUL ROªU CHEILE BICAZULUI - BARAJUL
BICAZ - MÂNASTIREA BISTRIÞA PIATRA NEAMÞ - MÂNÃSTIREA
VÃRATEC - MÂNÃSTIREA AGAPIA
- TG. NEAMÞ - CRESCÃTORIA DE
ZIMBRI - MÂNÃSTIRILE: NEAMÞ,
SECU, SIHÃSTRIA - CASA
MEMORIALÃ ,,ION CREANGÃ” –
HUMULEªTI - CASA MEMORIALÃ
,,VERONICA MICLE” - CETATEA
NEAMÞULUI – FÃLTICENI - GURA
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HUMORULUI - MÂNÃSTIREA
HUMOR - MÂNÃSTIRILE:
VORONEÞ, MOLDOVIÞA, SUCEVIÞA PRIN PASUL CIUMÃRNA MÂNÃSTIREA PUTNA – RÃDÃUÞI MÂNÃSTIREA DRAGOMIRNA –
SUCEAVA – STUPCA – BOTOªANI
– IPOTEªTI – HÂRLÃU – COTNARI
- TG. FRUMOS – IAªI – VASLUI –
BÂRLAD – TECUCI – MÃRÃªEªTI
– FOCªANI - RM.SÃRAT – BUZÃU
– PLOIEªTI – TÂRGOVIªTE VOINEªTI.
18 aprilie - Cazare TÂRGU NEAMÞ
19 aprilie - Cazare, cina, mic dejun –

HUMOR
20 aprilie – Cazare, cina, mic dejun
– HUMOR
21 aprilie – Cazare, cina, mic dejun
– IAªI

COSTUL EXCURSIEI: 400
LEI (150 LEI-T
TRANSPORTUL
ªI 250 LEI CAZÃRILE ªI
MESELE)
ORGANIZATOR:
PROF. SA VU TEODOR
TELEFON - 0723 369 866

