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Dupã ani ºi ani, comuna noastrã
are cãmine culturale moderne
În luna septembrie a anului
trecut, în Gazeta de Voineºti,
prezentam ca pe o mare realizare la
nivel de comunã reabilitarea ºi
modernizarea Cãminului Cultural
din satul Gemenea- Brãtuleºti.
Iatã cã nu a trecut nici
mãcar un an ºi avem un nou motiv
de bucurie, anume, finalizarea
lucrãrilor de reabilitarea la
Cãminului Cultural din satul
Suduleni.
Construit în urmã cu peste
70 de ani, spun bãtranii satului, cã
în fiecare duminicã ºi de sãrbatori,
devenea neîncãpator, fiind locul
unde se strângeau cu toþii, tineri ºi
bãtrâni, pentru a se distra ºi a uita
de greutãþile vieþii.
Timpul nu l-a iertat însã ºi,
cu trecerea anilor, a început sã se
degreadeze. Din ce în ce mai puþinã
lume i-a mai trecut pragul. În ultimii
ani, evenimentele desfãºurate în
acest cãmin pot fi numãrate pe
degetele de la o mânã. În luna
februarie anul acesta, când au
început lucrãrile de reabilitare,
cãminul arata ca o epavã: cu pereþii
dãrâmaþi pe alocuri, cu acoperiºul
stricat, tavanul cãzut, ferestrele ºi
uºile dãrãpãnate, instalaþia electricã
incompletã. Toate acestea sunt
amintiri… mai bine zis, coºmaruri.
Aºadar, odatã începutã
treaba, totul a mers ca pe roþi: în
primul rând a fost refãcut acoperiºul
ºi învelit cu tablã nouã ºi rezistentã.
Apoi, a fost înlocuitã tâmplãria
veche cu uºi ºi ferestre moderne,
din PVC, cu geam termopan.

Înainte
Tencuiala interioarã ºi
exterioarã a fost curãþatã
pânã la cãrãmidã ºi refãcutã, tavanele au fost
placate cu rigips, a fost
turnatã scenã din beton,
s-au reparat treptele
exterioare ºi s-a zugrãvit
interiorul ºi exteriorul clãdirii.
S-a înlocuit în întregime
instalaþia electricã ºi s-au
montat lãmpi moderne
Dupã
pentru iluminat în interior.
Acum, dupã o jumãtate de
an, putem spune cu tãrie cã acest
Cãmin Cultural este unul din cele
mai frumoase de pe Valea
Dâmboviþei ºi, cu siguranþã, va
prinde din nou viaþã, ca odinioarã,
când, cu fiecare ocazie, devenea
neîncãpãtor.
Banii alocaþi pentru
realizarea acestui obiectiv (aproximativ 900 de milioane de lei vechi)
au fost cheltuiþi cu lucrãrile de pânã
acum, dar, anul viitor, la întocmirea
bugetului, vor fi prevãzute fonduri
pentru utilarea ºi dotarea cãminului
cu mobilier nou, precum ºi cu veselã

pentru 250 de persoane.
Din nou, doresc sã
evidenþiez faptul cã, acolo
unde existã colaborare între
instituþia numitã Primãrie ºi
cetãþeni, rezultatele nu se
lasã aºteptate. ªi spun
acest lucru fiindcã toate
obiectivele realizate în
ultimii trei ani au fost
posibile numai cu bani de la
bugetul local, bani din

taxele ºi impozitele achitate de cãtre
dumneavoastrã, cetãþenii comunei.
În speranþa cã veþi achita în
continuare, la timp, taxele ºi
impozitele, pentru a putea realiza
obiectivele propuse ºi a da o nouã
înfãþiºare comunei noastre, 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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Nu e zitaþi! Î ntocmiþi d osare

pentru a ccesarea f ondurilor e uropene
Dragii mei,
De 3 ani se pot accesa
fonduri europene nerambursabile
de cãtre locuitorii comunei noastre
prin accesarea mãsurilor 1.4.1 si
1.1.2. În toatã aceastã perioadã, la
nivelul Primãriei Voineºti au fost
întocmite aproximativ 400 de
proiecte pentru mãsura 1.4.1 ºi 50
de proiecte pentru mãsura 1.1.2.
În luna octombrie a anului în
curs se va derula încã o sesiune de
depunere a acestor proiecte.
Vin cu rugamintea la
dumneavoastrã sã vã întocmiþi din
timp dosarele cu actele necesare
accesãrii acestor fonduri, evitând
astfel aglomerarea la obþinerea
documentelor, þinând cont de faptul
cã în luna octombrie suntem în plinã
campanie de recoltare a fructelor.
În cele ce urmeazã vã voi
prezenta în ce constau aceste
mãsuri ºi actele care vor sta la baza
întocmirii proiectelor eligibile.
Mãsura 1.4.1
Condiþii de eligibilitate:
- Vârsta sub 62 de ani în momentul
depunerii proiectului;
- Suprafaþã, minim 1 ha livadã sau o
suprafaþã mai micã la care se pot
face completari cu efective de
animale, pãsãri, familii de albine;
- Suma accesatã 1.500 Euro/an, pe
o perioadã de 5 ani (1500 x 5= 7500
euro total-nerambursabili)
Acte necesare întocmirii proiectului:
-Copie de pe paginile din Registrul
agricol (conform cu originalul) - emis
de Primãrie;
- Acte doveditoare ale dreptului de
proprietate sau folosinþã (contracte
de arendare, concesiune, închiriere)
- Certificat de atestare fiscalã din
care sã rezulte suprafaþa agricolã pe
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categorii de folosinþã, emis de
Primãrie
- Contract de arendare sau tabel
centralizator (pentru mai multe
contracte) - emis de Primãrie
- Extras/Negaþie din Registrul
Fermelor pentru toate persoanele
care figureazã în Registrul Agricol emis de APIA Dâmboviþa;
- Documente pentru animale, Extras
din Registrul exploataþiei - emis de
D.S.V.S.A Dâmboviþa sau adeverinþã
eliberatã de cãtre medicul veterinar
al comunei din care sã reiasã
înregistrarea animalelor;
- Certificat de producator vizat la zi emis de Primãrie;
- Adeverinþã care atestã înregistrarea fermierului într-o formã
asociativã ca membru cu minimum 6
luni în urmã (Asociaþia Pomicultorilor
Dâmboviþeni, preºedinte Oprea Ion,
tel 0722832637;
- Adeverinþã accesare mãsuri agromediu - emisã de A.P.I.A.
Dâmboviþa;
- Copie BI/CI; certificat de cãsãtorie
dupã caz;
- Pentru persoane fizice autorizate,
la toate documentele menþionate
mai sus se adaugã;
- Certificat unic de înregistrare
eliberat de cãtre Oficiul Registrului
Comerþului
- Cazier judiciar fãrã înscrisuri care
privesc sancþiuni economico-financiare
- Cazier fiscal eliberat de D.G.F.P
Dâmboviþa;
- Document de la bancã cu datele
de identificare ale bãncii ºi ale
contului;
Mãsura 1.1.2.
Condiþii de eligibilitate:
- Vârsta, sub 40 ani în momentul
depunerii proiectului;
- Suprafaþa, minimum 3 ha livadã

sau o suprafaþã mai micã la care se
pot face completari cu efective de
animale, pãsãri, familii de albine;
- Suma accesatã este între 15.00025.000 Euro, în funcþie de suprafaþa
de teren (60% din sumã se primeºte
în primul an ºi 40% în anii 2-5)
Acte necesare întocmirii proiectului:
- Documente care atestã dreptul de
proprietate asupra terenului - emis
de Primãrie;
- Contract de arendã/tabel centralizator cu sumarul contractelor de
arendã cu suprafeþele pe categorii
de folosinþã ºi perioada de arendareemis de Primãrie;
- Copie dupã paginile din Registrul
agricol care sã confirme dreptul de
proprietate asupra terenului (conform cu originalul)
- Extras din Registrul Exploataþiei
emis de D.S.V.S.A. sau circumscripþia veterinarã din comunã din
care sã rezulte efectivul de animale
deþinut, al pasãrilor ºi al familiilor de
albine ºi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul exploataþiei;
- Extras din Registrul Fermelor în
care obligatoriu apare data în care a
primit codul de exploataþie ºi printscreen dupã istoricul exploataþiei;
- Certificat fiscal eliberat de Primãrie
care sã ateste lipsa datoriilor;
- Cazier judiciar;
- Copie diplomã de studii (liceu,
ºcoalã profesionalã, ºcoalã de arte
ºi meserii în domeniul agricol, însoþit
de certificatul de calificare în
domeniul agricol sau pentru cei care
nu-l deþin, adeverinþã cã urmeazã un
curs de calificare în domeniul
agricol;
- Document care sã ateste înregistrarea într-o formã asociativã – emis
de Asociaþia Pomicultorilor
Dâmboviþeni;

Continuare în pagina 3
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IMPOZITELE ªI TAXELE LOCALE
O OBLIGAÞIE DE CARE
NU TREBUIE SÃ UITÃM
Lunile au trecut una dupã alta ºi
iatã-ne ajunºi în iulie, ceea ce înseamnã
cã jumãtate din anul 2011 s-a scurs ºi cã se
apropie cu repeziciune toamna.
Data de 30 septembrie este termenul
limitã pentru plata impozitelor ºi taxelor
locale, urmând ca cei ce nu ºi-au plãtit
obligaþiile pânã la aceastã datã sã plãteascã
penalitãþi de 2% pe lunã sau fracþiune de
lunã, din valoarea impozitelor datorate.
Potrivit Codului Fiscal, impozitele ºi
taxele locale se plãtesc anual, în douã tranºe
egale, iar termenele de platã sunt 31 martie ºi
30 septembrie pentru anul în curs.
Deºi trecem printr-o perioadã de
crizã, mai mult de jumatate din contribuabilii
comunei Voineºti ºi-au achitat impozitele ºi
taxele locale, o mare parte din aceºtia
profitând de bonificaþia de 10% ce s-a
acordat pânã la data de 31 martie.
Dintr-un debit total de 1.140.000 lei
s-a încasat suma de 716.591 lei, ceea ce
reprezintã un procent de 62,85%.
Întrucât din aceste impozite pe care
dumneavoastrã le achitaþi au fost realizate
sau sunt în curs de realizare diferite investiþii
folositoare tuturor, vã rugãm pe aceastã
cale sã faceþi tot posibilul pentru achitarea
impozitelor ºi taxelor locale.

Op
perator rol
Avram Simona

Nu e zitaþi! Î ntocmiþi d osare

pentru a ccesarea f ondurilor e uropene
Continuare din pagina 2
- Angajament de agro-mediu pe o
perioadã de 5 ani;
- Copie CI/BI soþ-soþie dupã caz;
- Pentru persoanele fizice autorizate,
la toate documentele menþionate
mai sus se adaugã:
- Certificate de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comerþului;
- Certificat constatator eliberat tot
de O.R.C;.
- Cazier fiscal eliberat de D.G.F.P.
Dâmboviþa;

- Document de la bancã cu datele
de identificare ale bancii ºi ale contului;
NOTA BENE: Nu pot
depune proiecte pe mãsura 1.1.2.
fermierii care au depus deja proiecte
pentru mãsura 1.4.1., dar cei care
au depus proiecte pe mãsura 1.1.2.
pot accesa fonduri pe mãsura 1.4.1.
Pentru eliberarea documentelor din cadrul Primãriei
lucrãtorii din compartimentele de
specialitate vã stau la dispoziþie în
fiecare zi, de luni pânã vineri, între

orele 08.00-16.00.
În speranþa cã numãrul de
proiecte depus pânã în prezent se
va dubla, iar fermierii comunei
noastre vor accesa cât mai multe
fonduri europene, dezvoltând astfel
pomicultura în zonã, vã doresc mult
succes ºi toate cele bune.

Cu deosebit resp
pect,
primarul dumneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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Minunea Sfântului Ilie
Vã prezint astãzi un caz de-a dreptul uluitor
care ne face sã ne amintim cã totuºi existã o forþã
supranaturalã care hotãrãºte sorþi ºi destine, numitã
Dumnezeu.
Dupã cum bine ºtiþi, în ziua de 20 iulie au avut
loc fenomene meteorologice sub formã de precipitaþii,
vijelie ºi furtunã de o intensitate impresionantã, care au
produs însemnate pagube materiale ºi pe raza localitãþii
noastre (stâlpi de electricitate prãbuºiti, copaci cãzuþi,
fire de cablu-tv, electricitate, telefon rupte) .
În lupta cu natura dezlãnþuitã a cãzut ºi un brad
bãtrân, de peste 20 de metri înãlþime, aflat în curtea
bisericii din satul Voineºti.
Aici apare minunea: deºi s-a rupt de la 5 m de
sol ºi a fost aruncat de vânt cãtre bisericã, printre zecile
de cruci ºi cavouri, absolut nicio cruce nu a fost afectatã. Parcã o mânã divinã l-a aºezat cu grijã la pãmânt,
la doar câþiva metri de bisericã, fãrã sã distrugã monumentele, simboluri ale credinþei în Dumnezeu.
Þinând cont de faptul cã toate acestea s-au
întâmplat chiar în ziua marii sãrbãtori religioase de

“Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” este evidentã prezenþa
divinã, care încã o datã ne confirmã faptul cã omul nu
este cel mai puternic pe pãmânt ...
Vicep
primar,
Pop
pa Claud
diu

D’ale g emenenilor

În ultima vreme am fost
martorii unor evenimente semnificative pentru societetea româneascã,
în ceea ce priveºte educaþia:
Examenul naþional, Bacalaureatul,
Titularizarea, Admiterea la facultate.
Cu mici excepþii, rezultatele au fost
slabe sau foarte slabe ºi ar fi
momentul sã ne punem niºte întrebãri, sã tragem niºte concluzii.
Asumându-mi realitatea
evenimentelor ºi fãrã a da dovadã
de ipocrizie conºtientizez, ca ºi
dumneavoastrã, situaþia ºi încerc sã
gãsesc o explicaþie. S-a perpetuat o
mentalitate care porneºte de la
ideea - sã ai o diplomã cã nu se ºtie
când îþi va folosi - dar nu conteazã
cum ai obþinut-o. Nu ai obþinut nota
de trecere la examenul naþional, nu
conteazã, mergi mai departe oricum.
În sistemul nostru educaþional sunt licee care au avut
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media de admitere sub 4 (patru),
aºadar, ,,repetenþii” merg la liceu.
Aceºtia promoveazã, obþin o notã la
fel de ,,bunã” la Bac ºi se înscriu ºi
la facultate ºi dupã aceasta, în urma
unui ,,examen costisitor”, ocupã un
loc de muncã formând
“profesioniºtii” societãþii româneºti.
Pentru aceºtia drumul e
simplu, ºtiu exact ce au de fãcut
pentru a reuºi, dar ce fac ceilalþi, cei
care, ascultatori, au urmat sfaturile
profesorilor ºi ale pãrinþilor, au luat
în serios rolul de elev ºi au avut
rezultate bune, foarte bune sau
excelente? Ei ce fac?
Merg la aceleaºi licee sau
facultãþi cu ceilalþi, dau acelaºi
examen pentru un loc de muncã ºi,
de cele mai multe ori, constatã cã
nu au îndeplinit “criteriile” pentru a fi
profesioniºti. Au considerat cã prin
muncã ºi responsabilitate trec orice

“examen”, dar se pare cã s-au
înºelat.
Aceasta este societatea
româneascã ºi fiecare dintre noi,
ajunºi în astfel de situaþii ne dorim
sã reuºim ºi, orbiþi de egoism,
acþionam pentru a ne atinge scopul.
E vina noastrã ºi/sau a sistemului
care ne permite acest lucru?
Un lucru este sigur - ceea
ce se întâmplã astãzi nu este bine ºi
se va întoarce mîine împotriva
noastrã, a tuturor.
Într-un mod sau altul
contribuim cu toþii la aceastã
situaþie, fie activ, fie ca simpli
privitori.

Prof. Mãnescu Elena
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Reevaluarea dosarelor
de a jutor s ocial
În luna Decembrie 2010
au fost emise douã legi care
privesc prestaþiile sociale, respectiv Legea 276 care modifica Legea
416 /2001 ºi Legea 277 care
reglementeazã Alocaþia pentru
susþinerea familiei.

ajutor social care au obligaþia de a
efectua muncã în folosul comunitãþii avem rugãmintea ca, atunci
când sunt solicitaþi sã efectueze
aceste ore, sã se prezinte la data
ºi ora fixate de conducerea
Primãriei sau de asistentul social.

Dintre modificãrile aduse
de Legea 276 în ceea ce priveºte
ajutorul social vã aducem la
cunoºtinþã cã adeverinþa de la
Agenþia de ªomaj Dâmboviþa va fi
depusã la dosar lunar ºi nu la trei
luni ca pânã acum.

Neprezentarea atrage
dupã sine suspendarea dosarului.

De asemenea, din trei în
trei luni, se face reevaluarea
dosarelor de ajutor social ºi în
acest sens vã aducem la
cunoºtinþã cã pentru acest lucru
trebuie sã prezentaþi de fiecare
datã documentele de identitate
pentru toþi membrii familiei,
adeverinþã de venit de la registrul
agricol, adeverinþe de elev pentru
copiii care urmeazã cursurile
ºcolare, generale, liceale sau
universitare, cupoanele pentru
alocaþia de stat ºi alocaþie de
susþinere a familiei, adeverinþã de
salariat dacã este cazul, cupoane
de pensie, cupoane pentru
alocaþie de plasament.
De asemenea, veþi
declara orice schimbare în ceea
ce priveºte veniturile ºi componenþa familiei.
Atenþie, în luna august se
va face reevaluarea dosarelor de
ajutor social ºi vã rugãm sã vã
prezentaþi la Primãrie cu documentele menþionate mai sus. În
caz de neprezentare, dosarele se
suspendã.
Tot pentru beneficiarii de

În ceea ce priveºte
Alocaþia pentru Susþinerea Familiei
reglementatã de Legea 277, vã
aducem la cunoºtinþã cã din 6 în 6
luni se face reevaluarea dosarelor.
În acest sens, titularul alocaþiei
pentru susþinerea familiei are
obligaþia de a completa o
declaraþie pe propria rãspundere
privind componenþa ºi veniturile
familiei.
De asemenea, în dosare
vor fi depuse documente care sã
ateste veniturile familiei (cupoane
de alocatie, de pensie, de alocaþie
de plasament) mandate poºtale
privind pensia de întreþinere, adeverinþe de elev, adeverinþã din registrul agricol, adeverinþã de salariat, adeverinþã de la Administraþia
Financiarã Dâmboviþa. Alãturi de
acestea, în dosar vor fi depuse
actele de identitate pentru toþi
membrii familiei ºi livretul de
familie.
Neprezentarea pentru
reevaluare atrage dupã sine
suspendarea plãþii alocaþiei de
susþinere a familiei.

Asistenþi s ociali,
Titi Oprea
M onica L iþescu

ATENÞIE!
CE FACI?
Ne vãicãrim, ne plângem cã e rãu
Cã totul s-a schimbat, cã nu ne merge
bine
Cã cei ce ne conduc, ne duc ºi în mai
rãu,
Dar, nu-i adevãrat, de vina-i ochiul tãu
Cãci ai uitat pe Dumnezeu…pãgâne!
ªi Biblia ne-nvaþã cã sã-i respectãm:
Pe ºefi, pe stãpâniri, cârmuitori
Sã fim supuºi ºi pentru ei sã ne rugãm
ªi sã-i iubim ºi ba mai mult sã le-arãtãm
Cã suntem ai Domnului copii ascultãtori.
Nu ºtim decât tot timpul ca sã-i criticãm
Ne-am învãþat sã pãcãlim, sã stãm mai
mult degeaba
Tot timpul în câinie ne mâncãm
De s-ar putera atâta doar- ca sã furãm
ªi bani sã luãm cu toþii, chiar cu lada.
N-auzi pe nimeni ca sã se dea lui
Dumnezeu
ªi toþi se bat în piept cã au a lor credinþã
Se jurã, se bleastãmã, se dã în mâna
celui rãu
Nu s-or gândi la viitorul sau
Cã-n primul rând ºi ne-apãrat le trebuie
pocãinþa.
E-adevãrat satana a întors totul pe dos
A dispãrut: respect, bun-simþ, ruºine,
Pe nimeni nu-i intereseazã de Hristos
Cã a murit ºi pentru El, un pãcãtos
ªi nimeni nu aleargã dupã Mântuire.
Cu Dumnezeu n-ai terminat când ai
murit
Prin moarte treci ca printr-o poartã,
Ai sã culegi tot ce ai semãnat,
c-ai fost un ticãlos ºi-un orb stricat
din iadul veºnic, cine-o sã te scape?!
E timpul harului acum
Ca locul veºnic sã-þi alegi
Sã-L iei de astãzi pe Hristos pe al tãu
drum
Ca-n veºnicie ca judecãtor îl vei întâlni
oricum
Dã-i inima acum ºi-aici ºi-n cer vei fi cu
el în veci de veci.

Daniel Popescu,
Voineºti- Gemenea
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CUVÂNT DUHOVNICESC
“Adu-þþi aminte în toate zilele, fiule,
de Domnul Dumnezeul nostru, ºi
sã nu doreºti a greºi ºi a cãlca
poruncile Lui. Sã faci fapte bune în
toate zilele vieþii taleºsi sã nu
umblii pe cãile nedreptãþii.’’
(Tobit 4,5).
De-a lungul veacurilor,
oamenii au cunoscut ºi s-au folosit de
multe puteri pentru dobândirea unui
trai mai bun ºi mai fericit pe pãmânt.
Între acestea, uimitoare este puterea
minþii, ispititoare este puterea banilor,
vrednicã de toate cinstea este munca
ºi câte alte lucruri pe care le-a încercat omenirea în dorul de a realiza un
trai mai fericit, o lume mai bunã ºi mai
dreaptã, lipsitã de griji ºi rãutãþi. Toate
aceste puteri, au adus ºi aduc un plus
de bine sau de rãu omului, determinat
de modul folosirii lor.
Peste toate acestea, învãþãtura creºtinã înfãþiºeazã o altã putere:
puterea credinþei – prin care se poate
dobândi adevãrata liniºte ºi fericire, pe
care le cautã omul atât de mult.
Mântuitorul Hristos cunoscând alergarea omenirii dupã fericire, precum ºi
ajutorul pe care il dã sufletului omenesc credinþa în El, a vorbit adese ori
despre credinþã, despre necesitatea ºi
binefacerile ei, despre fericirea pe
care o poate da ea vieþii. De multe ori,
Domnul Hristos, a fãcut minuni, a
alinat suferinþe mari ºi a vindecat pe
bolnavi pentru credinþa ce o aveau.
Adevãrata credinþã este fãclia
noastrã, care ne duce în împãrãþia
cerurilor, luminând fiecare pas al vieþii
noastre ºi învãþându-ne cum sã
ajungem creºtini vrednici ºi moºtenitori
ai bucuriei veºnice. Credinþa aceasta
adevãratã aprinde în noi setea ca prin
faptele bune pe care le sãvarºim, sã
ne agonisim dreptul sfant de a ne
numi fii ai Tatãlui Ceresc. Astfel,
credinþa ne aduce alinare ºi vindecare,
dar ea ne oferã ºi rãspuns la marile
întrebãri ale vieþii. Prin ea cunoaºtem
mai bine lumea în care trãim, ne ajutã
sã cunoaºtem valoarea ºi rostul vieþii.
Trecutul, prezentul ºi viitorul capãtã
noi dimensiuni in inima ºi mintea celui
credincios. Credinþa ne obligã la o
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deosebitã preþuire ºi mare preþ de
rãspundere în faþa oamenilor ºi a lui
Dumnezeu. Credinþa este un dar de la
Dumnezeu dar ºi o lucrare omeneascã. Dumnezeu a dat fiecãrui om
sâmburele credinþei, dar dacã el nu
încolþeºte ºi nu aduce roade, vina o
purtãm noi, fiecare în parte, pentru cã
suntem datori s-o pãstrãm, s-o cultivãm ºi s-o facem aducãtoare de
roade.
Ca sã putem avea o credinþã
vie trebuie sã avem curajul sã o mãrturisim, sã o îngrijim ºi sã o dovedim
printr-o viaþã demnã, curatã ºi plinã de
fapte plãcute lui Dumnezeu.
Toate aceste lucruri sunt posibile numai având o strânsã legaturã
cu Dumnezeu; pentru cã atunci când
omul nu-L are alãturi pe Dumnezeu,
sau nu este împreuna cu El, nu este
altceva decât o jucãrie a diavolului, iar
diavolul se distreazã cu el: fie îi umple
sufletul cu gânduri necurate, fie îi
aºeazã în inimã dorinþe rele, fie îi
aprinde limba de vorbe murdare, fie îl
predispune spre clevetire, bârfe,
tâlhãrie, desfrânare ºi orice altã faptã
rea. ªi aºa se continuã pânã când
omul îºi va aminti de Dumnezeu, va
veni la El ºi va cãdea înaintea Lui
rugându-l sã îl ajute.
Creºtinul adevãrat este omul
a cãrui credinþã stã la temelia tuturor
faptelor, purtãrilor, dorinþelor ºi
cugetãrilor lui. Creºtinul adevãrat este
acela a cãrui credinþã este întãritã de
faptele bune ale vieþii lui. O astfel de
credinþã este credinþa cea adevãratã
pentru cã dã mãrturie viaþa; este
credinþa cea vie, pentru cã din ea
creºte pomul cel sãnãtos, al vieþii
plãcute Lui Dumnezeu, este credinþa
cea mântuitoare pentru cã ne face
moºtenitori ai vieþii veºnice. Adevãrata
credinþã se dovedeºte prin faptele
bune din viaþa noastrã. Trebuie ca
viaþa sã fie luminatã de faptele bune
ale credinþei noastre, trebuie ca
lumina credinþei sã strãluceascã
înaintea oamenilor dupã cum ne
spune Domnul: “Aºa sã lumineze
lumina voastrã înaintea oamenilor, aºa
încât sã vadã faptele voastre cele
bune ºi sã mãreascã pe Tatãl vostru

cel din ceruri’’. (Matei 5-16). Iar atunci
când Domnul va gãsi de cuviinþã sã
ne trimitã necazuri ºi dureri, aceastã
sfântã credinþã ne va fi sprijin fiecãruia
dintre noi.
Putem trãi prin simþuri ºi
pentru simþuri, dar cel ce trãieºte aºa,
nu vrea sã ºtie nimic decât de lumea
simþurilor. Putem sã ne trãim viaþa
luând drept cãlãuzã mintea sau
cugetul nostru. Putem sã trãim însã
cãlãuziþi de credinþã. Cine a trãit
cãlãuzit de credinþã n-a rãmas în urmã
cu progresul sau cultura, viaþa ºi
activitatea lui nu s-a micºorat în putere
ºi înþelepciune. Dimpotrivã, adevãrurile credinþei au adus un plus de
înãlþare demnitãþii umane, dar precum
suntem datori sã ne îngrijim simþurile
ºi mintea ca sã cunoaºtem ºi sã
putem stãpânii natura înconjuratoare,
tot aºa suntem datori sã ne îngrijim
credinþa, s-o facem sã ardã necontenit
ca o flacãrã vie în adâncul sufletului
nostru. Cum putem îngrijii credinþa?
Printr-o viaþã curatã, fãrã patimi,
încãlzitã la focul dragostei creºtineºti
ºi al rugãciunii, ºtiind cã rugãciunea
este ºi hrana, dar ºi rod al credinþei.
Sã smulgem din suflet ura, duºmãnia
ºi rãutatea pentru ca sã se
sãlãsluiaºcã în noi roadele Duhului
Sfânt: dragostea, bucuria, pacea,
îndelunga rãbdare, bunatatea, facerea
de bine, blândeþea ºi înfrânarea.
Viaþa însãºi este o mare
încercare nu numai a credinþei ci ºi a
nãdejdii, a rãbdãrii ºi a dragostei, a
darurilor cu care suntem înzestraþi, a
puterilor noastre de a lucra ºi a zidi,
de a îmbogãþi cu bine aceastã viaþã.
Sã rãmânem tari în credinþã,
sã o pãstrãm ºi sã o cultivãm, chiar
dacã uneori apar clipe de îndoialã sau
clipe de încercare. Sã nu ne pierdem
în nimicuri sau în lucruri fãrã nici un
rost, ci sã ne rugãm lui Dumnezeu
zicând: ,,Doamne dã-ne mai multã
credinþã!’’

Preot paroh - SAVU ION
Parohia Manga
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SFATUL MEDICULUI!
Insolaþia este o arsurã de
gradul I ca urmare a expunerii la
soare perioadã îndelungatã a tegumentelor ºi extremitãþilor neprotejate
de îmbrãcãminte.
Obiectiv-arsura este eritematoasã, superficialã cu congestie
puternicã a tegumentelor, usturime
dureroasã urmatã de producerea
unui edem al pielii ºi de pigmentaþie
trecãtoare.
Dacã expunerea la radiaþii
solare este prelungitã, apar simptome de suferinþã sistemicã caracterizate prin: cefalee, vãrsãturi, stare
de rãu care poate merge la lipotimie
ºi colaps vascular.
Originea acestor tulburãri
este datã de congestia vaselor
meningeene produsã ca urmare a
preluãrii unei cantitãþi mari de cãldurã la nivelul capului.
Toate aceste modificãri sunt
cuprinse în categoria clinicã “insolaþie sau heliozã”.
Prevenirea apariþiei insolaþiei se face prin evitarea expunerii
la soare, expunerea gradatã la radiaþii solare, acoperirea tegumentelor
ºi capului cu îmbrãcãminte subþire
de culoare albã pentru respingerea
radiaþiilor solare, consum de lichide:
apã, ceai, supã, sucuri, fructe ºi
legume bogate în apã (pepene,
castraveþi, pere), pentru a contracara pierderile prin transpiraþie.

În caz de apariþie a febrei,
frisoanelor, cefaleei se vor administra medicamente simptomatice ca:
Paracetamol 1-2 cpr/zi, Nurofen,
Algocalmin,precum ºi plasarea
bolnavului în camerã umbroasã cu
aer umidifucat ºi temperaturã de
18-20 grade.
În cazul apariþiei vomei,
lipotimiei sau colapsului, conduita
terapeuticã constã în administrarea
de substanþe intravenos(perfuzie)
pentru menþinerea presiunii arteriale
în patul vascular ºi anume: perfuzie
endovenoasã cu glucoza 5%, ser
fiziologic, soluþie Ringer, metoclopramid, dexametazona sau hidrocortizon hemisuscinat pânaãla
restabilirea tensiunii arteriale.
Este contraindicat consumul
de bãuturi alcoolice, acestea producând vasodilataþie ºi scãderea
tensiunii arteriale în cazul expunerii
la radiaþii solare.
Pe toatã aceastã perioadã,
bolnavul va fi monitorizat urmãrind
tensiunea arterialã, alura ventricularã ºi echilibrul hidroelectrolitic
(Ca, Na, K, Cl).

Mediic speciialiist bolii interne
Dr. Stancescu Vasiile
Mediicala III - Voiineºtii
Spiitalul Judetean de Urg
genþã
goviiºte
Târg

În perioada 20.06. 2011 - 15.07. 2011,
la Primãria Voineºti au fost
înregistrate nouã acte ºi fapte de stare
civilã, dupã cum urmeazã:

NÃSCUÞI
1. Vintilã Maria
Carmen

Îi urãm viaþã lungã
ºi fericitã!

CÃSÃTORII
1. Popa Ionuþ ºi Nedelcu Andreea
Roxana
2. Cocoº Nicolae Georgian ºi
Dumitrescu Florina Roxana

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. Vlãdurcã Stelian
2. Savu Marin
3. Panã Silvia
4. Porojan Maria
5. Tiþa Rodica
6. Miu Elena

Dumnezeu s ã-ii o dii hneascã!

CENTRUL MEDICAL CAROL DAVILA
Vã anunþã inaugurarea Laboratorului de
Analize Medicale din Punctul de Lucru
Voineºti, amplasat în incinta Centrului de
Sãnãtate Voineºti începând cu a doua
decadã a lunii august.
Centrul Medical Carol Davila pune la dispoziþia dvs. efectuarea unor paneluri complete de analize medicale de laborator din
domeniile:
- Microbiologie (Bacteriologie,
Parazitologie, Culturi microbiene)
- Hematologie
- Hemostazã – Coagulometrie

- Biochimie:
- Determinãri biochimice în ser ºi urinã.
- Exam. biochimic urinã ºi sediment urinar
- Electroforeza proteinelor serice
- Imunocromatografie
- Imunologie prin chemiluminiscenþã
(Determinare hormoni, markeri tumorali ºi
virali)
Programãri se pot face la telefoanele: 0245/210523; 0728.305156;
0728305154.
Program recoltare: de luni pana
vineri, în intervalul 07.30-10.00.
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Fericiþi… cei sãraci…
Taina fericirii in Romania
postrevolutionara nu a fost
descoperita nici de oamenii de rand,
nici de cei intelectuali, nici de cei
saraci… cu duhul, poate numai de
cei cu puterea in maini, cei care sunt
acolo sus si bine demarcati printr-un
geam de sticla fumurie, prin care
abia intrezaresti castelele,
limuzinele, frumusetile gradinilor
pline de verdeata, de flori cu
miresme de belsug. In timp ce noi,
oamenii de rand, saraciti, nu putem
gandi la aceste frumuseti sau poate
ni le imaginam, convinsi fiind ca frumusetile noastre sunt mult sub
fagaduinta fericirii...
Nu suntem un popor de lenesi, care contempla viata, dorind-o
plina de placere si huzur, dar
nenorocirile care s-au abatut asupra
noastra mai pot fi suportabile? NU…
Ca vin din afara, ca sunt dinauntru…
dar nu se mai duc de unde au venit!
Incercam din rasputeri sa
luptam impotriva lor, dar nu mai
avem nici o arma, nici a nadejdii si
nici macar pe cea a resemnarii.
Urzelile lor ascunse si intunecate
nu se mai destrama, iar noi ne-am
pierdut orice nadejde a schimbarii,
indulcindu-ne raul prin familiarizare
si resemnare.

Dansam dupa o melodie
sumbra, iar dirijorii nostri nu ne pot
arata unde sta secretul fericirii, pentru ca nici ei nu stiu sa ne indrume,
ba, din contra, bajbaie in ceata, atragandu-ne atentia ca nu trebuie sa
nadajduim a gasi fericirea, iar daca
le nesocotim recomandarile este
numai vina noastra.
Ne recomanda sa fim
chibzuiti, doar suntem in criza, ne
recomanda sa suportam taxe noi,
doar asa se mai poate pune ceva
deoparte pentru tara, ne recomanda
sa fim rabdatori, caci asa ne povatuieste Sfanta Scriptura, ne recomanda sa nu fim lacomi, sa ne
multumim cu putin… ca ne este de
ajuns, ne recomanda sa nu gandim
peste ei, ca ne incurcam in socoteli.
Ne recomanda sa mancam
putin si scump, sa ne imbracam mai
rar si mai ieftin, sa ne plimbam mai
putin, dar pe bani mai multi, sa
muncim mai mult si mai eficient, sa
ne scolim pe banii nostri, sa ne
imbolnavim tot pe banii nostri. În
concluzie, ne recomanda sa fim
saraci si cu duhul si cu banul...
Noi, eroii dramei, cadem
odata cu nazuinta cea mai inalta si,
daca este adevarat asa cum am
presupus, nu vom putea sa

incercam o asezare confortabila a
lucrurilor nici pe pamantul patriei si
nici pe cel de afara.
Devenim sceptici sa mai
incercam o noua experienta,
devenim prea discreti ca sa
recurgem la bravada stoicului, insa
ne ramane deocamdata putinta
meditatiei. Si meditam...
Meditam la formule noi, dar
neevaluabile, meditam la cum sa ne
zbatem sau macar sa plutim,
jertfindu-ne sa ajungem la suprafata.
Meditam la ceea ce am
fost, la ceea ce suntem si ce vom fi.
Meditam la scopul nostru suprem,
pe care ni l-a oranduit Creatorul si
care se desira cu viteza luminii ca
apoi sa se risipeasca precum fumul
spulberat de vant.
Dar suntem crestini, iar
crestinismul a vazut in lume caderea
si pacatul, pe care le-a rascumparat
Iisus prin jertfa sa, dar nu toti putem
fi ca Iisus si incercam totusi sa nu
uitam ca aceasta lume este obiectul
unui act de dragoste, actul creatiunii
vii si ca este totusi plina de semne
minunate care ne vorbesc de copii,
de traditii, de valori, care duc macar
spre o farama de fericire…

Secretar
Popescu Otiiliia Lidiia

e-m
mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web: www.primarievoinesti.ro
INFORMAÞII UTILE
telefoane:
0723 142 661 – Primar
0723 142 662 – Viceprimar
0245 679 324 – Primãrie-rrelaþii cu publicul
0245 679 450 – Fax
Adresa: Voineºti, str.Principalã, nr.145
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Nu ezitati sã ne contactaþi pentru rezolvarea
oricãrei probleme legate de administraþia localã.
Pentru anunþuri publicitare gratuite în Gazeta de
Voineºti ne puteþi contacta la unul din numerele de
telefon de mai sus.

Suntem aici pentru dumneavoastrã!

