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Lãcaºele de cult,
mereu în atenþia
Consiliului L ocal V oineºti
Dragii mei,
Dacã în trei ani de mandat
am reuºit sã executãm lucrãri de
modernizare în bisericile din satele
Manga, Suduleni, Voineºti,
Brãtuleºti, lucrãri ce au constat în
în realizarea încãlzirilor centrale,
schimbat tâmplãrii, spãlat picturi,
dotãri cu scaune, ºi în acest an,
lãcaºele de cult rãmân în atenþia
Primãriei ºi a Consiliului Local
Voineºti.
Bugetul alocat în acest an
pentru culte ºi biserici este de
106.000 lei.
În aceastã lunã am finalizat
lucrãrile de modernizare a pardoselii
la biserica din satul Brãtuleºti. S-a
fãcut izolaþie cu OSB pe întreaga
pardoseala a bisericii ºi, apoi, a fost
montat parchet de stejar masiv pe o
suprafaþã de 150mp.
Uºa de acces în bisericã a
fost placatã cu parchet de stejar,
menþinându-se sistemul de balamale
ºi închiderea.
Conform procedurii de
achiziþie publicã, lucrarea a fost
efectuata de firma S.E. ETP
DISTRILINE 2000 SRL, iar valoarea
totala a investiþiei a fost de 28.529
lei.
În perioada imediat

urmãtoare vom începe lucrãrile de
modernizare ºi reabilitare a
pardoselii în biserica din satul
Onceºti.
Aici, pardoseala va fi
realizatã dintr-o combinaþie de granit
cu gresie porþelanatã, gen parchet
de trafic intens.
Lucrarea va fi finalizatã
pânã pe 16 aprilie, în sâmbãta
Floriilor, iar valoarea investiþiei se
apropie de 25.000 lei.

Aºa cum am promis, pânã la
finele mandatului de primar, în anul
2012, toate cele opt biserici de pe
teritoriul comunei Voineºti vor fi
modernizate.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Cu deosebit resp
pect,
primarul dumneavoastrã
Dãnuþ Gabriel Sand
du
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D’ale Gemenenilor!

Despre nimicuri... Onestitate,
Moralitate, Virtute, Adevãr
Astãzi acestea sunt „nimicuri”, am putea continua enumeraþia, dar ar plictisi.
Sã vorbim despre „valorile” de astãzi: fãþãrnicie,
duplicitate, minciunã … Avem un interes în toate – noi ºi
pentru noi. Încercãm sã ne folosim de tot ceea ce ne
iese în cale, ne facem planuri numai pentru „noi”. Ne
este bine dacã suntem în faþã ºi pentru asta profitãm de
bunãtatea, de recunoºtinþa, de aprecierea celor sinceri.
Pânã ºi în cele mai mãrunte lucruri avem un
interes, ºi în cele mai mãrunte gesturi suntem fãþarnici.
Astãzi, oamenii nu mai au principii, au doar
interese ºi uitã cã ceea ce nu vãd se vede, ceea ce

ascund se aflã. Ne ascundem de adevãr, pervertim virtutea, trãdam onestitatea ºi onorãm moralitatea, toate
în numele interesului fãþarnic în care suntem doar „ noi
ºi pentru noi”. În final ajungem sã ne trãdam pe noi
înºine, sã ne „ dezgolim” în faþa celor care încã mai
„vãd” ºi care au virtutea sã ne tolereze goliciunea.
Dincolo de toate suntem niºte „ indivizi” care
avem ºansa sã devenim oameni cultivând „nimicurile”.

Prof. Mãnescu Elena

UN PAS URIAª SPRE EUROPA
Venirea primãverii, chiar
dacã numai calendaristic, a adus
comunei Voineºti, locuitorilor acesteia, veºti bune dinspre… Uniunea
Europeanã .
Executivul din cadrul Primãriei
comunei Voineºti, a demarat în anul
2009 doua proiecte prin Programul
Operaþional Regional, 2007- 2013, a
cãror aprobare deºi s-a lãsat aºteptatã
o perioadã destul de mare de timp,
este o certitudine în acest moment.
Primul proiect intitulat
“Modernizarea, dotarea spaþiilor de
cazare ºi construirea unei Sali de
sport în campusul pentru învãþãmântul
profesional ºi tehnic preuniversitar,
pentru zona de Nord – Vest a judeþului
Dâmboviþa, în comuna Voineºti”, prin
axa prioritara 3, Domeniul major de
intervenþie 3.4, a fost depus în vara
anului 2009, iar, în data de
17.02.2011, a fost semnat contractul
de finanþare. Acest proiect presupune
construirea unei Sãli de sport în
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incinta Grupului ªcolar Agricol
Voineºti, reabilitarea ºi modernizarea
clãdirilor internat ºi cantina, crearea
astfel a unui campus de învãþãmânt
preuniversitar care, sperãm noi, va
revigora învãþãmântul agricol de pe
Valea Dâmboviþei, având în vedere cã
România este ºi va fi o þarã
preponderent agricolã.
Valoarea totalã a proiectului
este de 6.907.094,12 lei, din care
fonduri comunitare nerambursabile
5.235.496 lei, contribuþia Consiliului
Local Voineºti fiind de 347.149,00 lei
din care: contribuþia la cheltuieli
eligibile 111.031,00 lei , care implicã ºi
o cofinanþare de 2% ºi contribuþia la
cheltuieli neeligibile de 236.118, 00
lei.
Acest proiect se va realiza pe
o perioada de 2 ani, în condiþiile în
care toate procedurile legale se vor
desfãºura conform cererii ºi a
contractului de finanþare.
Cel de-al doilea proiect prin

care comuna Voineºti a solicitat
fonduri comunitare nerambursabile
este : “Reabilitarea , restaurarea ºi
valorificarea turisticã a Bisericii din
lemn “ Duminica tuturor sfinþilor
Sfântul Ioan “modernizarea ºi crearea
infrastructurii ºi a utilitãþilor conexe”,
din satul Oncesti.
Acest proiect presupune
restaurarea bisericuþei din lemn din
incinta cimitiului satului Onceºti,
crearea unui punct de informare
turisticã legat de acest momument
istoric de clasa A, precum ºi crearea
utilitãþilor conexe prin amenajarea
cãilor de acces în incinta cimitirului ºi
a drumului comunal care face legãtura
între Biserica din lemn ºi drumul
judeþean DJ 712 B, pe o lungime de
1,185 Km, respectiv asfaltarea acestui
drum comunal din satul Oncesti.

(continuare în pagina 7)
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OPORTUNITÃÞI PENTRU FORMAREA
COTINUÃ A CADRELOR DIDACTICE
Cadrele didactice din invãþãmântul preuniversitar,
pe lângã alte facilitãþi oferite pentru perfecþio-narea ºi
formarea continuã, sunt beneficiare ale Programului de
Învãþare pe tot parcursul vieþii.
În urma punctajului obþinut dupã evaluarea formularelor de candidaturã depuse la Agenþia Naþionalã pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi Formãrii
Naþionale( AN), am fost nominalizat ca beneficiar al grantului din cadrul Programului Sectorial Comenius-Mobilitãti
individuale de formare continuã, cofinanþat din fonduri
FSE –POSDRU.Valoarea grantului aprobat a fost de 1965
euro, din care 950 euro au reprezentat sprijin financiar primit
prin FSE-POSDRU.
Stagiul intitulat „PROJECT BASED SCHOOL MANAGEMENT AND EFFECTIVE SCHOOL INDICATORS a fost
organizat de Menderez Town Naþional Education Directorate, în
Izmir, Turcia, în perioada 26.09-02.10.2010.
La acest stagiu au participat 33 cadre didactice din 6
þari : Bulgaria, Republica Ceha, Grecia, Italia, Turcia ºi
România . Am avut bucuria, dar mai ales ºansa de a reprezenta, ca director, respectiv profesor dr . Dinu Ion, ªcoala cu clasele I-VIII Voineºti.
Activitatea de formare s-a desfãºurat în limba englezã
ºi a avut ca temã managementul ºcolar, autonomie localã.
Printre conþinuturile respectivei activitaþi Menþionãm:
prezentarea rezumatului proiectului „PROSCHOOL” ; etapele

de derulare si rezultatele acestuia ; exerciþii de prezentare a
ºcolilor de cãtre participanþi ºi a instrumentelor manageriale ;
vizite de studiu în ºcoli (ºcoala generala ºi liceu); tur cultural –
vizitarea oraºului Ephesus ºi Casa Fecioarei Maria; reflecþii
asupra vizitelor de studiu; exersarea unor metode de asigurare
a calitãþii în ºcoalã; exersarea unor metode de autoevaluare.
Pe lângã informaþiile legate de granturile Comenius ºi
de cursul derulat, prin acest succint articol încercãm sã familiarizãm publicul cititor cu oportunitaþile oferite cadrelor didactice
de catre Agenþia Naþionalã Pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaþiei ºi Formãrii Naþionale ( AN ).

Prof. dr. DINU ION,
Director – ªcoala cu clasele I-V
VIII
Voineºti

POLIÞIA VÃ INFORMEAZÃ
Stimaþi cetãþeni, în numãrul de
astãzi al revistei noastre, doresc sã vã
aduc în prim plan situaþia circulaþiei pe
drumurile publice a tractoarelor, remorcilor ºi a altor vehicule supuse înmatriculãrii sau înregistrãrii, pe care le
folosiþi pentru activitãþile agricole ºi cu
care circulaþi pe drumul national,
drumurile judeþene sau comunale.
Conform art.12 alin.1 din
OUG.195/2002, pentru a circula pe
drumurile publice, vehiculele, cu excepþia
celor trase sau împinse cu mâna ºi a
bicicletelor, trebuie sã fie înmatriculate ori
înregistrate, dupa caz, ºi sã poarte
plãcuþe cu numãrul de înmatriculare sau
de înregistrare, cu forme, dimensiuni ºi
conþinut prevãzute de standardele în
vigoare. Art.13 din acelaºi act normativ,
prevede cã autovehiculele ºi remorcile
se înmatriculeazã permanent sau tempo-

rar la autoritatea competentã în a cãrei
razã teritorialã proprietarii îºi au domiciliu, reºedinþa ori sediul, în condiþiile
stabilite prin reglementãrile în vigoare.
De asemenea, art.14 prevede
cã maºinile ºi utilajele autopropulsate
utilizate în lucrãri de construcþii, agricole,
forestiere, tractoarele care nu se supun
înmatriculãrii, precum ºi vehiculele cu
tracþiune animalã se înregistreazã de
cãtre consiliile locale, care þin ºi evidenþa
acestora.
În concluzie, conform art.15
alin.5, este interzisã punerea în circulaþie
a unui vehicul înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plãcuþe cu
numãrul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentã
ori dacã acestea nu sunt conforme cu
standardele în vigoare, precum ºi în
cazul în care certificatul de înmatriculare

sau de înregistrare este reþinut, iar
dovada înlocuitoare a acesteia este
eliberatã fãrã drept de circulaþie sau
termenul de valabilitate este expirat.
Legislaþia în domeniu incrimineazã fapta sus-menþionatã ca ºi infracþiune, în acest caz întocmindu-se acte
premergãtoare pentru a fi efectuate
cercetãri pentru conducerea unui vehicul
neînmatriculat sau neînregistrat.
Ca urmare a materialului de mai
sus, vã îndrum sã vã adresaþi Servicul
Public Comunitar Dâmboviþa-Biroul
Înmatriculãri din Târgoviºte sau, în cazul
înregistrarii, la Primãria Comunei
Voineºti, unde vi se va acorda sprijin
pentru întocmirea documentaþiei necesare ºi intrãrii în legalitate.

ªeful Poliþiei Comunale Voineºti,
Insp. de poliþie Uþã Nicolae Gabriel
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Focul necontrolat vã arde la buzunare
Odatã cu venirea primãverii
încep ºi lucrãrile agricole de sezon.
Printre aceste lucrãri specifice
începutului de an agricol se numarã ºi
tãierile de rodire la pomii fructiferi, distrugerea materialului rezultat, precum
ºi eliberarea terenurilor cultivate de
resturile vegetale rãmase din sezonul
trecut.
Vã atrag atenþia însã asupra
modului de executare a acestor
lucrãri. ªi fac aceste precizãri fiindcã
nici nu a venit bine primãvara ºi au ºi
început problemele legate de
incendierea miriºtilor ºi lucrul necontrolat cu focul.
În perioada 01-20 martie
2011, au avut loc nu mai puþin de 10
intervenþii ale pompierilor subunitãþii
Voineºti, cu sprijinul S.V.S.U Voineºti,
pentru a stinge incendiile provocate
de arderea la întâmplare a resturilor
vegetale ºi incendierea miriºtilor.
Conform Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã, arderea
miriºtilor ºi a resturilor vegetale se
face cu respectarea urmãtoarelor
prevederi generale:
- condiþii meteorologice fãrã vânt;
- izolarea terenului de cele vecine, prin
fâºii arate sau curãþite de vegetaþie;
- pe terenurile în pantã arderea miriºtii
se va face pornind din partea de sus a

pantei;
- grãmezile cu vegetaþie uscatã sau
resturi vegetale sã aibã cantitãþi încât
arderea sã poatã fi controlatã;
- executarea arderii sã se facã în zone
care sã nu permitã propagarea focului
la fondul forestier/construcþii ºi sã nu
afecteze reþelele electrice, de comunicaþii
- desfãºurarea arderii numai pe timp
de zi;
- asigurarea mijoacelor ºi materialelor
pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentã a arderii
- stingerea totalã a focului înainte de
pãrãsirea locului arderii.
Arderea miriºtilor, vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale se executã numai dupã obþinerea permisului
de lucru cu focul, conform prevederilor
Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor aprobate prin O.M.A.I nr.
163/2007. Nu se supune acestei
prevederi executarea arderii vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale în cadrul
gospodãriei cetãþeneºti.
Amenzile pentru nerespectarea acestor reguli sunt cuprinse
între 1.000 ºi 2.500 lei, iar în cazul în
care focul se extinde la pãduri sau la
alte terenuri ºi produce pagube materiale, vinovaþii riscã dosar penal pentru

infracþiunea de distrugere.
Aºadar, vã rugãm sã luaþi
toate mãsurile în vederea evitãrii
incidentelor provocate de folosirea
iresponsabilã a focului.
Totodatã, venim cu
atenþionarea privind aruncarea la
întâmplare a ramurilor rezultate în
urma tãierilor pomilor fructiferi.
Precizez faptul cã depozitarea acestora în locuri nepermise este interzisã cu
desãvârºire ºi se pedepseºte cu
amenzi cuprinse între 500 ºi 2.500 lei.
Oricine va fi depistat
aruncând ramurile la marginea drumului, pe terenuri riverane, în albiile
cursurilor de apã sau chiar în apele
curgãtoare va fi amendat conform
legislaþiei în vigoare, fãrã excepþie.
Considerãm cã trebuie sã
intrãm în normalitate ºi trebuie sã
cãutam ºi mai ales sã gãsim soluþii
pentru binele tuturor. Practica
ascunderii gunoiului sub preº trebuie
uitatã odatã pentru totdeauna.
În speranþa cã veþi lua în
considerare aceste sfaturi, nu-mi
rãmâne decât sã vã mulþumesc pentru
înþelegere ºi sã vã doresc numai bine.

Cu deosebitã consideraþie,
Viceprimar Popa Claudiu

Documentele de identitate,
de la necesitate la obligaþie
Serviciul Public Comunitar de Evidenþã a
Persoanelor Voineºti a întocmit o situaþie cu persoanele ce
nu se aflau în legalitate (acte expirate sau nu aveau de
loc),drept pentru care, fiecare persoanã în cauzã a fost
înºtiinþatã printr-o invitaþie, de a se prezenta la sediul
Serviciului –respectiv Primãria Voineºti, pentru punerea în
legalitate.
Pe aceastã cale, vã adresãm rugamintea de a da
curs invitaþiilor primite ºi a verifica termenele de valabilitate
ale actelor dumneavoastrã de identitate pentru a nu intra
sub sancþiunile prevãzute de lege: 40-80 lei - expirare; 2550 lei - distrugere, deteriorare, furt; 40-80 lei - schimbare
nume în urma cãsãtoriei sau divort; 20-40 lei - minorii ce nu
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solicitã intrarea în legalitate în termen de 15 zile de la
împlinirea vârstei de 14 ani.
Pentru persoanele care deþin acte de identitate tip
vechi, buletin cu termen de valabilitate permanent – liniuþã
orizontalã în dreptul termenului de valabilitate,
recomandãm sã vã adresaþi la sediul serviciului nostru
pentru preschimbare în carte de identitate, deoarece, mai
devreme sau mai târziu, tot va fi nevoie sã o faceþi.

Inspector S.P.C.E.P Voineºti,
Ing. Pavelescu Alin
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Distincþie europeanã
pentru Grupul ªcolar Agricol Voineºti
Unitatea de învãþãmânt a fost
premiatã în data de 4 martie 2011
la Bucureºti cu Premiul IIEuropean Language Label
pentru inovare ºi creativitate în
coordonarea proiectului bilateral
Comenius. Proiectul a fost derulat
în parteneriat cu instituþia de
învãþãmânt Escola Profissional do
Infante din Portugalia pentru
perioada 01.08.2008-31.07.2010.
European Language LabelCertificatul European pentru
proiecte din domeniul predãrii ºi
învãþãrii limbilor strãine, este o iniþiativã
a Comisiei Europene care îºi propune
sã evidenþieze ºi sã recompenseze cele
mai inovatoare ºi creative proiecte din
acest domeniu. Lansatã în anul 1998 în
þãrile membre ale Uniunii Europene,
acþiunea s-a bucurat de un real succes,
fapt ce a determinat Comisia Europeanã
sã o extindã ºi în þãrile aflate în curs de
aderare. La festivitatea de premiere au
participat Monica Calotã, director
Agenþia Naþionalã pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi
Formãrii Profesionale, Leonard Orbanpreºedinþia României, Iulia DeutschComisia Europeanã ºi Augustin
Mihalache-reprezentant Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului. Din partea unitãþii ºcolare au

participat prof. Constantinescu Ion,
directorul instituþiei ºi coordonatorul
proiectului ºi 2 elevi, Zãbavã Alexandru,
cls a XI-a ºi Milescu Ana-Maria, cls a
XII-a. Au fost premiate 13 unitãþi ºcolare
din România din totalul de 44 de unitãþi
ºcolare care au participat la aceastã
competiþie pentru acordarea
Certificatului European pentru proiecte
din domeniul predãrii ºi învãþãrii limbilor
strãine.
Proiectele selecþionate au primit un
certificat semnat de Comisarul
European pentru Educaþie, Formare,
Culturã ºi Multilingvism, ºi de Ministrul
Educaþiei ºi Cercetãrii din þara noastrã.
În România, Certificatul European
LABEL se acordã anual. Criteriile de
selecþie urmãresc ca proiectele sã fie
integrate, sã ofere o valoare adãugatã în

contextul naþional, sã fie originale
ºi creative ºi sã ofere o dimensiune
europeanã instituþiei de
învãþãmânt.
Grupul ªcolar Agricol Voineºti
s-a remarcat la nivel naþional prin
coordonarea a douã proiecte bilaterale Comenius. În anul 20062007, unitatea de învãþãmânt a
coordonat un proiect lingvistic cu
unitatea ºcolarã Joniskelio Igno
Karpio din Lituania, iar pentru anii
ºcolari 2008-2010, un parteneriat
bilateral cu unitatea de învãþãmânt
privatã Escola Profissional do Infante D.
Sancho Ensino Lda din Portugalia. Cele
douã proiecte au vizat învãþarea limbilor
þãrilor partenere de cãtre elevii români
prin intermediul limbii engleze, utilizând
teme referitoare la istoria ºi evoluþia
automobilului, respectiv tehnologiile
multimedia.
Domnul Sandu Gabriel, primar al
comunei Voineºti, a sprijinit ºi sprijinã
acþiunile unitãþii ºcolare pentru iniþierea
ºi dezvoltarea proiectelor europene,
iar Primãria Comunei Voineºti a fost
partener asociat în proiectele Comenius
coordonate de Grupul ªcolar Agricol
Voineºti.

Prof. Constantinescu Ion
Director-G
Gr. ªc. Ag. Voineºti

Divorþul pe cale administrativã
Potrivit dispoziþiilor art II din Legea nr.202/2010,
privind unele mãsuri pentru accelerarea soluþionãrii proceselor,
Legea nr.4/1953-Codul Familiei, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, dacã soþii sunt de acord cu divorþul ºi nu au copii
minori, nãscuþi din cãsãtorie sau adoptaþi, ofiþerul de stare civilã
de la locul cãsãtoriei sau al ultimei locuinþe comune a soþilor
poate constata desfacerea cãsãtoriei prin acordul soþilor,
eliberându-le un certificat de divort, potrivit legii.
Astfel, la Primãria Voineºti, s-a instituit taxa
specialã pentru desfacerea cãsãtoriei pe cale administrativã în
cuantum de 300 lei, care se achitã odatã cu depunerea cererii
de divorþ.
Cererea de divorþ pe cale administrativã se face în
scris, se depune ºi se semneazã de cãtre ambii soti, în faþa

ofiþerului de stare civilã. În cererea de divorþ, soþii, declarã pe
propria rãspundere cã: sunt de acord cu desfacerea cãsãtoriei;
nu au copii minori nãscuþi din cãsãtorie sau adoptaþi; nici unul
dintre soþi nu este pus sub interdicþie; nu au mai solicitat altor
autoritãþi desfacerea cãsãtoriei; adresa ultimei locuinþe
comune; numele pe care urmeazã sã îl poarte dupã desfacerea cãsãtoriei;
La depunerea cererii sunt necesare urmãtoarele acte:
certificatele de naºtere ºi cãsãtorie ale soþilor, în original ºi
copie; documentele cu care fac dovada identitãþii, în original ºi
copie;

Inspector S.P.C.E.P Voineºti,
Ing. Pavelescu Alin
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2011- ANUL MEDICINEI
VETERINARE MONDIALE
Prima ºcoalã veterinarã din
lume, a fost înfiinþata la Lyon,
Franþa, în anul 1761, urmatã, la
scurt timp, de cea de la Alfort, de
lângã Paris, în 1764, ambele din
iniþiativa lui Claude Bourgelat.
Aceasta înseamnã cã, anul 2011, va
marca a 250-a aniversare mondialã
a instruirii medicale veterinare.
Nu numai în Franþa, ci în
întreaga lume, trebuie sã se celebreze profesia medicala-veterinarã,
care acþioneazã pentru apãrarea
sãnãtãþii animalelor ºi a oamenilor
de 250 ani încoace.
Profesia noastrã a servit
umanitatea timp de 250 ani. Astfel,
medicii veterinari moderni, nu sunt
numai doctori de animale, ci sunt
apãratori cheie ai sãnãtãþii publice,
datoritã rolului lor crucial în: reducerea foametei la nivel global;
combaterea zoonozelor (bolilor ce
se transmit de la animale la om),
monitorizarea calitãþii ºi siguranþei
alimentelor; protecþia mediului
înconjurãtor si biodiversitãþii.
Stimaþi gospodari ºi cetãþeni
ai comunei Voineºti, am fãcut
aceastã introducere tocmai pentru a
cunoaºte ºi dumneavoastrã importanta acestei profesii, mai ales în
mediul rural, unde se cresc animalele de rentã economicã, baza
alimentaþiei noastre.
Alimentele sigure sunt
produse de animalele sãnãtoase.
Sãnãtatea animalelor ºi bunãstarea
lor sunt puternic influenþate de
modul în care sunt crescute animalele. Deci, fermierul – în cazul
nostru, gospodarul care este proprietar de exploataþie nonprofesionalã,
este direct responsabil în asigurarea
condiþiilor optime de sãnãtate ºi
bunãstare a animalelor pe care le
creºte.
Pentru cã suntem membrii
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cu drepturi dar ºi cu obligaþii depline
ai Uniunii Europene, atunci trebuie
sã aplicam ºi noi Noua Strategie de
Sãnãtate a UE (2007-2013), care
statueazã conceptul cã „este mai
bine sã previi decât sã tratezi”.
Totodatã, aceastã strategie de sãnãtate mai subliniazã importanþa
mãsurilor de biosecuritate în ferme
(ºi gospodãrii nonprofesionale) ºi
rolul fermierului (crescãtorului), în
aceastã activitate.
De asemenea, este sublimat
rolul medicului veterinar, cel practician din teritoriu – în calitatea lui de
sfãtuitor ºi partener al fermierului în
activitatea lui de creºtere ºi
menþinere a sãnãtãþii animalelor pe
care le deþine în proprietate.
În timpurile ce vor urma, va
fi necesar ca fiecare exploataþie
nonprofesionala, care deþine
animale în proprietate ºi le creºte
pentru producþia de lapte, carne,
ouã, etc., sã deþinã ( sã încheie un
contract de prestãri servicii cu
medicul veterinar practician) ºi,
astfel, se va putea întocmi un Plan
sau o Schema de vizitare a fermelor
(a exploataþiilor) periodicã, ºi va
putea monitoriza astfel starea de
sãnãtate ºi condiþiile de biosecuritate care trebuie îndeplinite pentru
bunãstarea animalelor.
Acest plan de monitorizare
va include mãsuri de igienã,
administrarea medicamentelor ºi
optimizarea schemelor de alimentaþie, mãsuri de carantinã pentru
animalele introduse nou în
exploataþie, un plan de control al
bolilor infecþioase conform
Programului Strategic Naþional anual
al þãrii. Aplicarea unui sistem de
identificare ºi înregistrare a animalelor (exista deja la nivel national
de 7 ani – doar ca trebuie aplicat cu
responsabilitate la nivelul fiecãrei

exploataþii – conform Legii); un
sistem de monitorizare ºi înregistrare a miºcãrii animalelor; un
program de vaccinare preventivã; un
plan de control al bolilor parazitare
ºi al tratamentelor antiparazitare ºi
destinaþia animalelor moarte (ecarisarea teritoriului conform legislaþiei
naþionale ºi UE).
Medicul veterinar cu care
crescãtorul va avea un contract de
servicii, bineînþeles cã va presta
toate aceste servicii sanitar veterinare contracost, cu excepþia acþiunilor sanitar veterinare cuprinse în
„Programul Strategic National de
Prevenire ºi Combatere a Bolilor,
care vor mai fi susþinute ºi plãtite de
stat.
În perioada în care ne aflãm
suntem în plinã campanie de
vaccinare contra Pseudopestei
aviare – la toate speciile de pãsãri
din gospodãriile dumneavoastrã, la
Galinacee (gãini, curci, bibilici,
porumbei, fazani, pãuni). Aceastã
acþiune se executã contra cost atât
cu privire la costul vaccinului cât ãi a
manoperei.
Nu aº dori sã mai reamintesc aici ce importanþã are aceasta
vaccinare, reuºind sã previnã o
boala ce nu poate fi tratata a
pasãrilor ºi care produce un procent
foarte mare de mortalitate în efectivele de pãsãri. Deci, vaccinaþi
stimaþi gospodari, pentru ca nu
aveþi cum, ºi nu puteþi trata aceastã
boalã în nici un fel. Dacã doriþi sã
deþineþi pãsãri sãnãtoase ºi
viguroase, dupã conceptul mai bine
sã prevenim decât sã tratãm.

(continuare în pagina 7)
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2011- ANUL MEDICINEI
VETERINARE MONDIALE
(continuare din pagina 6)
Pentru cã primãvara încã se
lasã aºteptatã, când scriu aceste
rânduri, dar ne bate la uºa , aº dori sã
vã fac câteva recomandãri pentru
perioada urmãtoare cu privire la
întreþinerea stãrii de sãnãtate a
animalelor dumneavoastrã.
În primul rând, mã refer aici la
rumegãtoare (ierbivore), cele care
urmeazã sã iasã la pãºune (bovine,
ovine, caprinã). Înainte de scoaterea la
pãºune este necesar ºi obligatoriu sã
efectuaþi tratamente antiparazitare
(dehelmintizare), pentru prevenirea ºi
combaterea Fasciolozei (Gãlbeaza) ºi
a Strongilozelor digestive ºi pulmonare.
Vã recomand sã apelaþi la sfaturile ºi
recomandãrile medicului veterinar atât
cu privire la ce substanþã sã folosiþi cât
ºi cum sã le administraþi ºi la ce
intervale de timp. Sã renunþaþi la
administrarea „dupã ureche” pe
principiul cã le ºtiþi pe toate. Au apãrut
substanþe noi pentru tratamentul
parazitozelor care au efect foarte bun
datoritã faptului cã a apãrut fenomenul
de rezistenþã din partea organismului
paraziþilor. ªi, dacã sunt substanþe noi,
atunci ele necesitã noi scheme de
aplicare ºi administrare.

În al doilea rând, în aceastã
perioadã au loc fãtãri la bovine, ovine
ºi caprine. Trebuie sã aveþi grijã ºi sã
supravegheaþi starea generala a
mamei ºi a fãtului. Atunci când
observaþi modificãri ale stãrii generale
(abatere, lipsa poftei de mâncare,
animalul nu se ridica de jos, slãbeºte,
etc.), sã apelaþi la serviciile ºi sfaturile
specialistului, pentru a interveni din
timp ºi cu costuri cât mai mici.
Pe aceastã cale salut iniþiativa
edilului localitãþii noastre care a înþeles
sã facã toate demersurile necesare
pentru a se deschide Târgul Liber de
Animale la Voineºti, pentru binele
dumneavoastrã ºi pentru monitorizarea
exactã a miºcãrii animalelor, prevenind
astfel apariþia unor focare de boalã la
nivelul localitãþii noastre.
În speranþa unei bune
colaborãri între dumneavoastrã ºi
Cabinetul Medical Veterinar Voineºti,
vã urez toate cele bune ºi spor la
lucru.

Cu stimã ºi consid
deraþie,
Dr. Mând
droiu Nicolae,
med
dic veterinar CMV Voineºti

În perioada 17.02. 2011 - 20.03. 2011,
la Primãria Voineºti au fost
înregistrate 16 acte ºi fapte de stare
civilã, dupã cum urmeazã:

CÃSÃTORII
1. Ivaºcu Ion ºi Cobianu Vasilica
2. Popescu Claudiu ºi Savu raluca
Georgiana
3. Vasile Ionuþ ºi Chesu Nicoleta

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. Pârvu Avram
2. Ghibu Ion
3. Drãguº Dumitru
4. Toader Ion
5. Iugulescu Viorica
6. Tãnase Maria
7. Patalau Constantin
8. Popescu Constantin
9. Iordache Dumitru
10. Toader Elena
11. Coman Dumitru
12. Diþã Cornel
13. Neguþescu Lucia

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!

UN PAS URIAª SPRE EUROPA
(continuare din pagina 2)
Pe data de 18.05.2011, va fi
înaintat spre analizã ºi evaluare
proiectul tehnic, urmând ca apoi sã
fie aprobat ºi semnat contractul de
finantare, probabil cãtre sfârºitul
acestui an .

contribuþia comunitarã nerambursabilã
este de 3.152.436 , 00 lei, iar
contribuþia Consiliului Local Voineºti
este de 162.264 , aceasta implicând
cheltuilei eligibile (cofinatare de 2 %)
ºi cheltuieli neeligibile. Proiectul se va
derula pe o perioada de 16 luni de la
semnarea contractului.

Valoarea totala a proiectului
este de 3.938.004, 88 lei, din care

Considerãm cã implementarea acestor douã proiecte va

însemna un progres considerabil
pentru comuna Voineºti, pentru latura
profesionalã ºi viaþa spiritualã a
locuitorilor comunei, pentru viitorul ºi
bunãstarea noastrã a tuturor.

Inspector integrare europeanã,
Ing. Curpene Laura
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NOUTÃÞI DESPRE TAXA DE HABITAT
Prin HCL nr 23 /11 03 2011, a fost
completatã “ Metodologia d e i nstituire º i
colectare a t axei d e h abitat c u d estinaþie
specialã d e s alubrizare” p rin c are a u f ost
adoptate u rmãtoarele f acilitãþi:
1) P ersoanele s ingure î n g ospodãrie
achitã taxa de habitat în sumã de 8 lei (adicã,
50 % din taxa de 16lei/lunã /gospodãrie);
2) Veteranii de rãzboi:
a) d acã î n g ospodãrie s unt d oi m embri ( s oþ
+soþie ), nu se achitã taxa de habitat;
b) d acã î n g ospodãrie s unt m ai m ult d e d ouã
persoane, se achitã taxa de habitat integral,
adicã 16 lei /lunã ;
3) Persoanele absente de la domiciliu
mai mult de 60 de zile consecutive (iar
locuinþele n u a u f ost î nchiriate) n u a chitã t axa
de h abitat p entru a ceastã p erioadã;
4) R ezidenþii ( strãinaºii) c u d omiciliul

în j udeþul D âmboviþa a chitã t axa d e h abitat
de 4 lei/lunã (adicã 25% din taxa totalã de
habitat);
5) R ezidenþii ( strãinaºii) c u d omiciliul
în afara judeþului Dâmboviþa achitã taxa de
8 lei/lunã (adicã 50 % din taxa de habitat);
6) Familiile componente ale aceleiaºi
gospodãrii, u nde e xistã d ouã s au m ai m ulte
contoare e lectrice, a chitã o s ingurã t axã
de h abitat, r espectiv 1 6 l ei/lunã/gospodãrie.
Cererile-d
d eclaraþii p rivind c azurile d e
mai s us s e d epun l a P rimãria V oineºti –
Compartimentul I mpozite º i T axe, î nsoþite d e
copia de pe factura emisã de S.C. F.F.E.E.
Electrica, i ncluzând t axa d e h abitat ( prima
facturã).
Vã m ulþumim p entru î nþelegere!

MARE ATENÞIE! MAI SUNT DOAR CÂTEVA ZILE
PÂNÃ LA FINELE CAMPANIEI SAPS 2011
Dupã cum anunþam în
numãrul trecut al “Gazetei de
Voineºti”, începând din 01 martie
2011, la sediul Primãriei Voineºti
s-a deplasat o echipã de specialiºti
din cadrul A.P.I.A. Dâmboviþa, pentru
a vã sta la dispoziþie în vederea
depunerii cererilor de sprijin pe
suprafaþa agricolã (SAPS 2011). În
prima fazã, am considerat cã,
“aducând muntele la Mahomed”,
situaþia se va simplifica, cã toþi fermierii vor da curs acestui demers ºi
fiecare va saluta aceastã mãsurã
luatã în sprijinul dumneavoastrã, al
cetãþenilor comunei noastre.
Analizând însã situaþia la
data de 21 martie, am constatat
faptul cã 30% dintre cei invitaþi ºi
programaþi riguros, la date ºi la ore
exacte, nu au dat curs invitaþiilor.
Indiferenþa se va repercuta cu
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siguranþã asupra acestora, fiindcã
termenul de finalizare a campaniei
este 29 martie 2011, rezultând cã, în
cele câteva zile câte au mai ramas,
trebuie soluþionate ºi cererile
restante.
De menþionat ºi totodatã de
apreciat este faptul cã reprezentanþii
APIA, conºtienþi de importanþa
acestei campanii, au lucrat în sistem
intens pânã la ore târzii, pe principiul
“pânã la ultimul client”.
Vestea rea este cã, în
perioada rãmasã pânã la finele
campaniei, inginerul agricol al
Primãriei este în concediu de
odihnã, conform programãrii
anterioare, iar eventualele discordanþe din Registrul Agricol nu pot fi
soluþionate pe loc.
Acest lucru ne obligã ca, în
faþa acelora care nu ºi-au respectat

programarea, dând dovadã de
indiferenþã acutã, sã ridicãm timid
din umeri ºi sã ne vedem puºi în
imposibilitatea de a-i ajuta. A nu se
înþelege cã nu vor fi rezolvate ºi
aceste solicitãri, dar în termen legal
de 30 de zile.
Mai facem precizarea cã cei
în cauzã vor trebui sã se deplaseze
de aceastã datã la sediul APIA din
Târgoviºte ºi sã suporte sancþiunile
privind nerespectarea termenelor
stabilite.
În încheiere, dorim sã
mulþumim în special APIA
Dâmboviþa ºi reprezentanþilor
acesteia în teritoriu pentru buna
înþelegere ºi colaborare.

Vicep
primar,
Pop
pa Claud
diu

