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BILANÞUL ANULUI TREI DE MANDAT
Dragii mei,
Consider cã este normal sã-mi
pãstrez obiceiul ºi sã prezint în
“Gazeta de Voineºti” investiþiile
realizate în comuna noastrã de când
m-aþi ales sã vã conduc destinele,
ca primar al localitãþii Voineºti.
Dacã în numãrul din august 2009 al
acestui buletin informativ vã prezentam bilanþul primului an de mandat,
iulie 2008-iulie 2009, iar în numãrul
17, din august 2010, vã prezentam
bilanþul anului doi de mandat, iulie
2009-iulie 2010, acum a venit
vremea sã vã expun realizãrile
Executivului Primãriei Voineºti,
materializate cu sprijinul nemijlocit
al Consiliului Local Voineºti
în perioada iulie 2010-iulie 2011.
SCHIMBÃRI MAJORE LA
CAPITOLUL INFRASTRUCTURÃ
ªI MODERNIZAREA COMUNEI
1. În contract de asociere cu
Consiliul Judeþean Dâmboviþa am
realizat proiectul “Reabilitare ºi
modernizare prin asfaltare a DC121”
drumul Voineºti-Manga, pe o lungime
de 1.380 m.
2. Sub îndrumare personalã ºi cu
avizul Consiliului Local am modernizat centrul civic al Comunei Voineºti
proiect ce a constat în:
- Iluminat ambiental pe o distanþã de
620 m cu 27 stâlpi
- Trotuar pe aceeaºi distanþã
(suprafaþa de 1.000 mp)
- ªanþuri betonate pe o lungime de
620 m.
3. Am iniþiat ºi am finanþat cu fonduri
de la bugetul local montarea unui a
13 poduri tubulare, dupã cum

urmeazã:
- Pod tubular la intrare pe strada
Poienii, satul Manga
- Pod tubular vizavi de biserica
Adventistã în satul Manga
- Montat douã tuburi (x 6m) strada
Gogeºti, satul Voineºti
- Un tub pe strada Bisericii, satul
Voineºti
- Pod acces proprietãþi Valea
Teodoreºtilor, punctul “La Troiþa”,
satul Brãtuleºti.
- Poduri tubulare, 2 buc, Valea
Teodoreºtilor, punct Erculeºti
- Pod tubular la intrare pe strada
Valea lui Muºat, satul Brãtuleºti.
- Pod tubular strada Bãrbilor, satul
Onceºti
- Pod tubular strada Valea Rea, satul
Suduleni
- Pod tubular strada Pragurilor, satul
Suduleni
- Pod tubular strada Valea Mare,
vizavi de biserica din satul Brãtuleºti.
4. Am curãþat, degresat ºi vopsit
balustradele ºi parapeþii podurilor de
pe râul Dâmboviþa (VoineºtiCândeºti), pârâul Râul Alb , DC 121
(Voineºti-Manga), Valea Scheii
(Manga) ºi Valea Mânjinii (Minjina).

5. Am reuºit în aceastã primãvarã
sã realizãm modernizarea prin
balastare ºi compactare a drumurilor
de pe strada Iuguleºti, strada Valea
Teodoreºtilor ºi strada Valea Mare,
toate din satul Brãtuleºti.
6. Cu 2.000 de tone de piatrã de
calcar am reuºit pietruirea, nivelarea,
profilarea ºi compactarea aproape în
totalitate a drumurilor sãteºti.
7. Cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului, dar ºi cu ajutorul
cetãþenilor, am intervenit ori de câte
ori a fost nevoie pentru reprofilarea
drumurilor distruse de torenºi în
urma ploilor ce au cãzut în aceastã
primãvarã.
8. Pe perioada de iarnã am participat
împreunã cu salariaþii din Primãrie,
atât cât a fost nevoie, la
deszãpezirea tuturor strãzilor
blocate.
9. Au fost montate încã 25 de lãmpi
pentru iluminatul public, repartizate
în funcþie de necesitaþi în toate
satele componente ale comunei
noastre. S-a ajuns astfel la
aproximativ 1.000 de lãmpi montate.

Continuare în pagina 2
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Contiinuare din pag
gina 1
ÎNVÃÞÃMÂNTUL, PRIORITATE
PENTRU CONSILIUL LOCAL
VOINEªTI
10. Cu fonduri de la bugetul local
a fost realizatã investiþia
„Modernizarea ºi reabilitarea
ªcolii Gemenea Brãtuleºti,
clasele V-VIII” constând în
urmãtoarele:
- Schimbat tâmplãria existentã cu
tâmplãrie PVC, geam termopan.
- Realizarea încãlzirii centrale pe
combustibil solid.
- Grupuri sanitare moderne cu
apã curentã, gresie ºi faianþã.
11. Pentru Grupul ªcolar Agricol
Voineºti a fost semnat contractul
de finanþare pe P.O.R. cu fonduri
europene pentru realizarea
obiectivului “Reabilitarea ºi
modernizarea campusului
preuniversitar din zona de N-V a
judeþului ºi construirea unei Sãli
de sport“, proiect în valoare de
1.500.000 de euro, pentru care
vom începe lucrãrile în aceastã
toamnã.
CÃMINELE CULTURALE AU
FOST REABILITATE
12. Dacã anul trecut am finalizat
lucrãrile de igienizare ºi modernizare la Cãminul Cultural
Gemenea Brãtuleºti, în luna
februarie a acestui an, pentru
desfãºurarea în condiþii optime a
diverselor activitãþi: Cãminul
Cultural a fost dotat cu 400 de
scaune, 40 de mese, 1.200 de
farfurii, 1.200 de pahare, 400 de
tacâmuri, apã curentã, grupuri
sanitare, fosã septicã.
13. Am iniþiat ºi finalizat lucrãrile
de modernizare ºi igienizare la
Cãminul Cultural Suduleni, cãmin
lãsat în paraginã de peste 25 de
ani, cãmin distrus fizic ºi moral.
Invit pe aceastã cale pe toþi
izvoranii sã viziteze acest cãmin
cultural.
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BISERICI MODERNE PENTRU
DUMNEAVOASTRÃ
14. La biserica din satul Brãtuleºti a
fost montatã pardosealã din stejar pe

încã cinci lãmpi.
20. Permanent, prin grija administratorului, în târgul sãptãmânal au fost
executate lucrãri de igienizare ºi a
fost vopsit în totalitate gardul împrejmuitor.
CURÃÞENIA
LOCALITÃÞII

strat de OSB.
15. Pentru biserica din satul Onceºti
pardoseala a fost realizatã dintr-o
combinaþie de gresie ºi granit iar în
faþa bisericii a fost betonat ºanþul.
16. Am modernizat clopotniþa de la
biserica micã din satul Voineºti ºi, tot
aici, am construit o capelã ºi o salã
de mese.
17. Cu enoriaºii din satul Manga am
reuºit ca în aceastã primãvarã sã
turnãm o ºapã de beton în jurul bisericii.
Mulþumesc pe aceastã cale tuturor
preoþilor din comuna noastrã pentru
insistenþa doveditã în modernizarea
lãcaºelor de cult.
TÂRGUL SÃPTÃMÂNAL,
SINGURUL AUTORIZAT DIN JUDEÞ
18. Am iniþiat ºi
realizat singurul
obor de animale vii
din judeþul
Dâmboviþa care
respectã absolut
toate cerinþele
impuse de Uniunea
Europeanã.
19. Am extins iluminatul public în
Târgul sãptãmânal
prin montarea a

21. Lunar, cu ajutorul beneficiarilor Legii 416/2001,
dupã un program bine stabilit, au fost efectuate
lucrãri de igienizare la
capetele de pod pe albiile
râului Dâmboviþa ºi a
pârâului Râul Alb. Au fost
asanate toate depozitele de
gunoaie necontrolate.
22. A fost igienizatã periodic Staþia de
epurare ºi a fost vopsit gardul împrejmuitor..
23. Am realizat programul sãptãmânal de igienizare ºi întreþinere a spaþiilor de joacã ºi a staþiilor de autobuz.
24. Prin programul ,,Let’s do it” în
luna septembrie a anului 2010 am
reuºit sã ne calificãm între comunele
fruntaºe ale judeþului la acþiunea de
igienizare a comunei.
25. Prin programul I.S.P.A. al
Asociaþiei de dezvoltare intercomunitarã în fiecare zi de joi în localitatea
noastrã se ridica gunoiul menajer.
26. În primãvara acestui an am igienizat Canalul „Valea lui Mihai” în satul
Suduleni.
Contiinuare în pag
gina 3
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IMPORTANT PENTRU SÃNÃTATEA DUMNEAVOASTRÃ

CENTRUL MEDICAL CAROL DAVILA

În data de 23.08.2011 a fost inaugurat
Laboratorul de Analize Medicale din
punctul de lucru Voineºti, amplasat în
incinta Centrului de Sãnãtate Voineºti.
Aici pot fi efectuate paneluri complete
de analize medicale de laborator din
domeniile microbiologie (bacteriologie,
parazitologie, culturi microbiene)
hematologie, hemostazã, coagulometrie, biochimie. Analizele medicale pot fi

efectuate în baza biletului de trimitere,
emis de medicul de familie, sau la
cerere.
Nu uitaþi sã apelaþi la serviciile celui
mai performant laborator privat din
judeþul Dâmboviþa!
Programul de recoltare este de luni
pânã vineri 7.30-10.30. Programãrile
se pot face la telefoanele: 0245210523;
0728305156; 0728305154.

BILANÞUL ANULUI TREI DE MANDAT
Contiinuare din pag
gina 2
27. Tot în primavara acestui an am
igienizat izlazurile comunale Ruda ºi
Glodu (pe o suprafaþã de 50 ha) la
standarde europene.
DREPTURILE SOCIALE PRIMITE
LUNAR
28. Au fost reevaluate ºi întocmite
dosare de ajutor social conform
Legii 416/2001 tuturor persoanelor
îndreptãþite legal sã beneficieze de
acest ajutor, fãrã a þine cont de
afinitãþi politice sau sfere de
influenþã. Plata ajutorului social se
face de cãtre Direcþia de Prestaþii
Sociale Dâmboviþa, iar la nivelul
comunei Voineºti avem 130 de
beneficiari ai acestui ajutor social.
29. Am reuºit plata la zi a tuturor
indemnizaþiilor persoanelor cu
handicap grav (36 de beneficiari)
precum ºi plata tuturor asistenþilor
personali ai persoanelor cu
handicap grav (31 de beneficiari).
Aduc mulþumiri pe aceastã cale
tuturor asistenþilor personali ai
persoanelor cu handicap grav pentru
înþelegerea de care au dat dovadã.
PESTE 600 PROIECTE PENTRU
ACCESAREA MÃSURILOR 141
ªI 112
30. Întreg personalul de specialitate

din Primãria Voineºti a rãspuns
prompt la solicitãrile dumneavoastrã
privind întocmirea documentaþiei
necesare pentru accesarea
fondurilor europene pe mãsura 141
si 112. Vã aduc la cunoºtinþã cã la
accesarea acestor fonduri suntem
între primele localitãþi din judeþ.
ANSAMBLUL FOLCLORIC
„DATINA VOINEªTEANÃ”,
MEREU PREMIATÃ
31. Dupã o munca de doi ani
ansamblul folcloric „Datina
Voineºteanã” format din patru suite,
ocupã la toate concursurile la care
participa totdeauna unul din locurile
fruntaºe, fiind invitaþi de trei ori
pânã acum la emisiuni televizate.
Mulþumesc pe aceastã cale copiilor
care fac parte din acest ansamblu
folcloric, pãrinþilor ºi, nu în ultimul
rând, coregrafului Vasile
Trandafirescu ºi doamnei bibliotecar
Belbe Florentina.
PROIECTE CE AªTEAPTÃ
FINANÞARE
32. Continuarea lucrãrilor de
extindere ºi modernizare la Grupul
ªcolar Agricol Voineºti prin finanþare
de la Guvernul României prin
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.
33. Continuarea lucrãrilor de
extindere ºi modernizare la ªcoala

Generalã Voineºti, clasele I-VIII cu
aceleaºi surse de finanþare.
34. Semnarea contractului de
finanþare pe P.O.R. fonduri europene
(a fost depus Proiectul tehnic)
pentru realizarea investiþiei
„Restaurare monument istoric
categoria A ºi modernizare prin
asfaltare cãi acces în satul Onceºti”.
35. Modernizarea prin asfaltare
„Strada Iuguleºti” satul Brãtuleºti, în
asociere cu Consiliul Judeþean
Dâmboviþa.
36. Modernizare prin asfaltare a
6300 m drumuri comunale În satele
Izvoarele, Suduleni, Lunca ºi
Voineºti prin programul P.N.D.I.,
proiect În fazã de licitaþie-execuþie.
37. Realizarea obiectivului
“Canalizare ºi Staþie de epurare” în
satul Voineºti, proiect depus la
Agenþia Naþionalã de Mediu în
stadiul de S.F.
Închei acest articol prin a
preciza cã, ºi în al treilea an de
crizã, la nivelul localitãþii noastre pot
fi realizate lucruri mãreþe.
Cu ajutorul bunului
Dumnezeu ne propunem ca în
ultimul an al acestui mandat sã
puteþi beneficia de cel puþin tot
atâtea realizãri ca în perioada ce a
trecut de la preluarea mandatului.

Cu deosebiit respect,
Priimarul dumneavoastrã
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AMÃGIRI ªI SPERANÞE
DE PENSIONAR
Dintotdeauna, oamenii au
cãutat în fel ºi chip metode de a trãi
mai bine, de a asigura pentru ei ºi
familia lor un trai cât de cât decent
ºi fãrã griji chiar la vremuri de
restriºte.
Singura metodã viabilã a
fost ºi va rãmâne cu certitudine
munca… Munca cinstitã prin care
omul s-a format, s-a educat ºi ºi-a
asigurat existenþa din cele mai vechi
timpuri.
Conºtient fiind cã va veni o
vreme când nu va mai putea munci
la capacitate pentru a se întreþine,
el... mãria sa Omul a contribuit în
epoca modernã prin sistemul organizat al societãþii, prin a depune lunã
de lunã la fondul de pensii bani,
care, în mod normal ºi corect va
trebui sã-i revinã dupã vârsta de
pensionare.
Toate bune ºi frumoase,
cum s-ar spune “ai muncit la
tinereþe, ai la bãtrâneþe”, ai contribuit
mai mult, primeºti mai mult, numai
cã celor care au ajuns sus, oameni
politici ºi conducãtori ai destinelor
noastre, le este departe gândul de o
guvernare cu dreptate, de a ne trata
pe noi, muncitorii de rând, ca pe
egali ai lor, aºa cum prevãd legile
creºtine ºi constituþionale.
Din puþinul nostru, au cãutat
prin diverse motive ºi legi date de ei
sã ne mai ia, iar pentru dumnealor
nu s-au sfiit ºi nu s-au gândit
niciodatã cã este nedrept sã-ºi
însuºeascã venituri cu mult peste
limita chiar a bunului simþ.
De 20 de ani toþi au ajuns la
guvernare, au ticluit pentru ei ºi
apropiaþii lor fel de fel de legi - aºa
zisele legi de cumetrie – care le-au
adus multe ºi nedrepte venituri ce
au destabilizat inclusiv fondul de
pensii acumulat cu sudoare de
milioane de oameni cinstiþi.
Practic, au dat multe legi
prin care sã poatã fura în mod legal.
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Spuneam din puþinul nostru
pentru cã ne opresc în continuare
bani pentru Casa de Sãnãtate ºi ce
oferã în schimb, cã la doctor dacã te
duci plãteºti? Medicamentele s-au
scumpit peste poate ºi, pentru a le
avea, trebuie sã le cumperi.
Proasta guvernare ºi jaful
au fãcut sã disparã multe locuri de
muncã, mari obiective industriale
realizate prin munca ºi sudoarea in
majoritate a actualilor pensionari, au
ajuns la strãini sau sã fie vândute la
fier vechi. Condiþiile de viaþã au
devenit precare, nesigure, tineretul
nostru care este mai curajos ºi cu
pretenþii de a trãi mai bine a plecat
prin strãinãtãþuri, lãsând în urmã
localitãþi fãrã forþa de muncã necesarã unei dezvoltãri eficiente.
Rãmâne ca tot pensionarii
sã continue munca în treburile
gospodãreºti, cã doar asta au
învãþat ºi au fãcut toata viaþa.
Dar, iatã cã a apãrut o
“speranþã”- în nemãrginita lor grijã
de pensionari, guvernanþii actuali
vin cu o iniþiativã, practic un fel de
pãcãlealã, o amãgire prin înfiinþarea
aºa-ziselor magazine economate
unde doar pensionarii pot sã-ºi
cumpere odatã pe lunã câteva produse la un preþ ce se zice cã ar fi
mai mic. Au mai funcþionat astfel de
economate acum vreo 10 ani, dar
nu au mers ºi nu pentru ca au vândut la pensionari mai ieftin, ci pentru cã lãcomia ºi hoþia celor care
le-au organizat ºi coordonat au dus
inevitabil la falimentul acestora.
Acum, astfel de iniþiative nu
credem cã ajutã cu ceva pe cei care
au nevoie de ieftinirea unor produse, ajutã, cel mult, tot pe cei care
dirijeazã aceste acþiuni, considerate
de ei ca binevenite, doar de ochii
lumii, ºi, poate de a încerca sã mai
câºtige ceva capital electoral.
Oricum, nu ne punem mari
speranþe în acest demers, singura

noastrã dorinþã este sã fim sãnãtoºi,
sã putem muncii în gospodãriile
noastre.
Avem avantajul ºi de ce sã
nu recunoaºtem, cã la nivelul
comunei noastre în doar câþiva ani
s-au realizat multe lucrãri ºi obiective care ne îmbunãtãþesc viaþa,
dacã nu material mãcar afectiv.
Executivul Primãriei, cu
aprobarea Consiliului Local ºi în
primul rând cu o foarte bunã organizare, cu multã muncã ºi cu o bunã
chibzuialã în folosirea puþinelor
resurse financiare, a reuºit sã
reabiliteze uliþele satelor ºi chiar
drumurile la proprietãþi pentru a ne
deplasa mai uºor.
ªcolile au fost reabilitate ºi
modernizate pentru ca viitorii
cetãþeni ai comunei, actualii copii sã
înveþe, sã se pregãteascã pentru a
reuºi mai bine sã întâmpine ºi sã
treacã mai uºor peste greutãþile
vieþii, tot pentru copii ºi tineri s-au
fãcut moderne terenuri de joacã ºi
de sport.
S-au investit multã muncã ºi
bani în punerea în funcþiune a
cãminelor culturale.
Un lucru lãudabil este cã s-a
reuºit menþinerea ºi dotarea
Centrului de Sãnãtate Voineºti cu
cabinete medicale moderne ºi diversificate, pentru a veni în sprijinul
sãnãtãþii noastre, aici, lângã casa
noastrã.
Nu a fost neglijatã nici
partea spiritualã, toate bisericile au o
înfãþiºare nouã, prin diverse lucrãri
de înfrumuseþare, întreþinere ºi
dotãri, s-a îmbunãtãþit patrimoniul
acestora, chemându-ne în zi de sãrbãtoare sã aducem o rugã
Domnului pentru sãnãtate, pace ºi
speranþã de mai bine.

Cu stimã ºi resp
pect,
Consilier local
Petrescu Gheorghe
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RUBRICA MEDICULUI VETERINAR
Înainte de toate, vã reamintesc cã la Voineºti s-a deschis de
aproximativ trei luni de zile “Târgul de
animale vii” (Obor de animale), de
unde vã puteþi achiziþiona animale din
toate speciile (bovine, cabaline,
ovine, caprine, porci, pasãri, iepuri ºi
chiar animale de companie), în
fiecare miercuri, între orele 6.0010.00, vara ºi 7.00-11.00, iarna. Nu
trebuie sã uitaþi faptul cã, în conformitate cu legea, orice miºcare de animale pe teritoriul naþional din speciile
(bovine, ovine, caprine, porci) ºi în
curând ºi câinii se poate face numai
ºi numai dacã animalele respective
sunt identificate ºi înregistrate în
B.N.D., prin aplicarea crotaliilor
auriculare. Deci, ca sã se înþeleagã
foarte exact, animalele din speciile
amintite nu au voie sã pãrãseascã
exploataþia de origine, decât dacã au
mãrci auriculare (crotalii) ºi sunt
înregistrate în Registrul Naþional al
Exploataþiilor. Aceasta activitate se
executã de cãtre medicul veterinar,
concesionar al activitãþilor sanitarveterinare de pe teritoriul fiecãrei
comune în parte. În Voineºti, se
executã de cãtre “Cabinet Medical
Veterinar-Voineºti’’, condus de
medicul veterinar semnatar al acestui
articol. Trebuie sã ºtiþi cã, începând
cu anul 2011, mãrcile auriculare
(crotaliile) se procurã de cãtre proprietarii exploataþiilor nonprofesionale
(adicã gospodãriile-populaþiei) contra
cost (conf. Art. 20/2010), de la firmele
care sunt autorizate. Tot începând cu
acest an, manopera pentru aplicarea
crotaliilor de cãtre prestatorul
acestui serviciu se încaseazã ºi se
achitã de cãtre ANSVSA, doar dacã
aplicarea crotaliilor se face în intervalele stabilite de lege ºi anume:
- bovine, pânã la 21 zile de la fãtare.
- ovine/caprine, pânã la vârsta de 9
luni de la fãtare.
- porcine, pânã la vârsta de 60 de
zile de la fãtare.
Dupã aceste termene
(ca vârstã ale animalelor noi fãtate în
gospodãria dumneavoastrã),

manopera pentru aplicarea crotaliilor
se achitã de cãtre proprietar. De
asemenea, exploataþiile comerciale
de tip A –(P.F.A., Întreprinderi individuale, S.R.L., S.A.) ce deþin animale
în proprietate achitã contravaloarea
manoperei de aplicare a mãrcilor
auriculare. De astfel, aceste unitãþi
sunt obligate prin lege sã încheie
contracte de servicii cu medicii
veterinari autorizaþi conform legii.
Celelalte categorii de vârstã ale
animalelor deja trebuie sã fie înregistrate ºi crotaliate la origine. În acest
sens, nu mai achiziþionaþi animale
necrotaliate ºi neînregistrate. Sunteþi
în afara legii ºi aceste animale vor fi
faptic în curtea dumneavoastrã, dar
nu vor putea fi niciodatã înregistrate
în exploataþia dumneavoastrã ºi nici
nu se vor putea executa acþiuni
sanitar-veterinare de prevenire ºi
combatere a bolilor, gospodãria
dumneavoastrã devenind astfel
suspectã de contaminare,
necunoscându-se starea de sãnãtate
ºi statusul imun al animalelor dumneavoastrã. Aº vrea sã conºtientizaþi
riscurile la care vã expuneþi ºi la care
expuneþi satele în care locuiþi, atunci
când vã cumpãraþi animale ca
bovine; cabaline; ovine; caprine ºi
porci fãrã documente sanitarveterinare ºi fãrã a fi crotaliate.
Revenind la târgul de animale vii, vã reamintesc cã este
autorizat sanitar-veterinar, are medic
veterinar permanent, are niºte tarife
aplicabile din partea administratorului
târgului ºi nu se vor vinde ºi
cumpãra de acolo decât animale crotaliate, înregistrate ºi în stare „clinic
sãnãtoase”. Se pot vinde tot timpul
anului animale din toate speciile, cu
excepþia porcinelor, care se pot vinde
ºi cumpãra doar în perioada calendaristicã cuprinsã între 15 noiembrie
-15 mai, a anului urmãtor (adicã 6
luni în total), ºi în aceastã perioadã
numai ºi numai dacã sunt înregistrate
ºi crotaliate ºi sunt însoþite de documente sanitar-veterinare (Certificat de
sãnãtate-formular de miºcare).

Rezumând toate aceste aspecte, nu
uitaþi:
- sã solicitaþi (în scris-existã registru
de notificãri) la C.M.V. Voineºti în
termenul stabilit crotalierea noilor
produºi obþinuþi prin fãtare în
gospodãria dumneavoastrã.
- sã vã achiziþionaþi numai animale
crotaliate ºi înregistrate ºi cu documente (Formular de Miºcare ºi
Certificat de sãnãtate) – lucru fãcut în
exploataþiile de origine.
- sã vindeþi numai animale crotaliate
ºi înregistrate ºi cu documente
(Formular de Miºcare ºi Certificat de
sãnãtate ºi în cazul BOVINELOR,
paºaportul bovinei)
- Sã anunþaþi medicul veterinar în
termen de 7 zile orice modificare –
eveniment din exploataþie; sacrificare;
fãtare; vânzare; cumpãrare; moarte;
dispariþie a animalelor (numai în
scris) prin notificare înregistratã la
C.M.V., în registrul de notificãri
evenimente.
- sã acceptaþi ºi sã cereþi sã vi se
efectueze toate acþiunile sanitarveterinare de prevenire ºi combatere
ce sunt cuprinse în Programul
Naþional în funcþie de ce specii de
animale deþineþi. La acest punct, vã
reamintesc cã sunteþi obligaþi,
conform Legii sanitar-veterinare, sã
vã supuneþi acþiunii sanitar veterinare
obligatorii ce se executã la animale,
sã colaboraþi, sã sprijiniþi ºi sã vã
contenþionaþi animalele atunci când le
prezentaþi la acþiuni.
- sã solicitaþi ºi sã vã adresaþi C.M.V.
Voineºti pentru orice situaþie referitoare la starea animalelor dumneavoastrã: stare de boalã, fãtare,
moarte, eliberare de documente ºi sã
nu mai apelaþi la tot felul de asistenþi;
felceri; empirici ºi tot ce vreþi dumneavoastrã, care nu sunt autorizaþi ºi
apoi sã vã plângeþi pentru rezultate
defectuoase sau chiar moartea
animalelor.

Continuare în pagina 6
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GRIJA PENTRU MORMINTELE RÃPOSAÞILOR
Dintotdeauna creºtinul ortodox ºi-a manifestat
dragostea ºi preþuirea sa faþã de cei adormiþi întru
Domnul, pãstrându-le vie amintirea, pentru a o transmite
generaþiilor viitoare ca pildã autenticã de vieþuire. Stau
mãrturie în acest sens atât rânduielile dinaintea înmormântãrii cât ºi cele de dupã slujba înmormântãrii, rânduieli ce conferã frumuseþe ºi bogãþie cultului morþilor.
Astfel, pe lângã datoria de a împlini toate rânduielile ºi
slujbele spre pomenirea celor adormiþi, noi creºtinii,
avem datoria de a ne îngriji ºi de mormintele acestora,
ca semn al cinstirii lor. Întâi de toate trebuie sã veghem
sã nu lipseascã de la cãpãtâiul lor Sfânta Cruce, ca
semn al biruinþei morþii prin Înviere ºi ca mãrturie a faptului cã cel adormit nãdãjduieºte în învierea de apoi.
Crucea prevesteste ºi anticipeazã Învierea, cãci prin
cruce a venit Învierea Domnului ºi de aceea nu poate fi
înlocuitã cu nimic altceva: fie statuie, fie stea, fie semilunã.
Mormântul poate fi îngrãdit cu un gãrduþ discret
ºi semãnat pe el iarba ºi flori, iar lângã cruce aºezatã o
candelã pe care sã o aprindem cât mai des cu putinþã,
mai ales în zilele de sãrbãtoare când, credincioºii vin
pe la mormintele rãposaþilor pentru a aprinde lumânãri,
a aduce flori, a tãmâia ºi a face milostenie spre
pomenirea sufletelor lor.
De asemenea, trebuie evitate pe cât cu putinþã

exagerarile de orice fel, care din pãcate se încetãþenesc în sânul unor comunitãþi de credincioºi: fie construirea pe morminte a unor mici palate, fie obiceiul de a
petrece cu fast în cimitir, sfârºindu-se astfel atmosfera
de sobrietate specificã cimitirului la care Sfântul Ioan
Gura de Aur se referea atunci când zice: „vederea
mormintelor îmboldeºte pe fiecare dintre noi sã cugete
asupra sfârºitului sãu propriu, iar cine a luat aceastã
încredinþare nu se va lãsa pe sine în mrejele pãcatului”
Unul dintre aspectele esenþiale la îngrijirea
mormintelor ºi fãrã de care sufletele celor adormiþi nu
au nici un folos este chemarea preotului la mormânt
pentru a tãmâia, a stropi cu vin mormântul ºi a rosti
rugãciunile prevãzute de rânduielile bisericeºti,
rânduielile ce se sãvârºesc cu precãdere în perioadele
de timp prevãzute de Bisericã.
Atât excentrismul cât ºi indeferenþa sau uitarea
sunt extreme ce trebuie evitate atunci când vine vorba
de mormintele celor rãposaþi: nici edificii impozante ºi
sfidãtoare, dar nici morminte uitate ºi pãrãsite, ci
morminte îngrijite cu modestie, discreþie ºi bun simþ spre
cinstirea ºi spre pomenirea celor adormiþi.

Preot Stroe Mihail Alin,
Parohia Gemenea Onceºti

RUBRICA MEDICULUI VETERINAR
Continuare din pagina 5
Un aspect deosebit de important
pentru dumneavoastrã se referã la
cererile pentru a accesa fondurile
europene nerambursabile. Sunt
foarte multe persoane care nu
întrunesc condiþiile solicitate de
autoritati în ghidurile solicitantului ºi
care totuºi vor sã solicite subvenþii
(mã refer pentru animale-domeniu
ce ne intereseazã). Probabil, pe
principiul „lasã, la noi merge” sau
„am eu pe cineva acolo”. Trebuie sã
ºtiþi cã vã veþi lovi de un zid de
netrecut, atunci când vreþi subvenþii
europene ºi dumneavoastrã nu vã
calificaþi pentru asta: nu aveþi
animale identificate, nu rãspundeþi la
acþiunile sanitar-veterinare, nu aveþi
clarificatã proprietatea animalelor,
deþineþi animale achiziþionate fãrã
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documente ºi sunt neînregistrate în
Registrul Naþional al Exploataþiilor ºi
alte aspecte, cum ar fi sã nici nu
mai deþineþi animale în gospodãrie ºi
totuþi sã încasaþi subvenþie. Aºadar,
în acest sens, sã vã calificaþi pentru
accesarea de fonduri de câte ori veþi
solicita o adeverinþã care atestã un
fapt, existenta sau sãnãtatea animalelor dumneavoastrã, acea adeverinþã sau document se va elibera
numai ºi numai dacã cel ce o solicitã
întruneºte cumulat urmãtoarele
condiþii esenþiale:
1. Depune o cerere sau solicitare în
scris datatã ºi semnatã.
2. Animalele pentru care solicitã o
adeverire a unui fapt sau un document ce trebuie sã ateste existenþa
sau starea de sãnãtate - animalele
respective sunt “EFECTIV EXISTENTE ªI SUNT VII” ºi se poate

face aceastã dovadã.
3. Pentru animalele respective se
poate face dovadã cã au fost efectuate asupra lor toate acþiunile sanitar
veterinare de depistare, profilaxie ºi
combatere; control al bolilor aferente
fiecãrei specii, de cãtre C.M.V.
Voineºti (unicã dovadã în acest sens
sunt tabele de semnãturi ale proprietarilor – care se întocmesc ori de
câte ori se executã câte o acþiune
sanitar veterinarã asupra animalelor
dumneavoastrã)
4. Achitã taxele impuse de cabinetul
veterinar pentru eliberare documente ºi pentru serviciile prestate.
5. Animalele sunt înregistrate în
Registrul agricol la Primãrie.

C.M
M.V.-V
VOINEªTI
Dr. MÎNDROIU NICOLAE
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Am p rimit a mendã d e c irculaþie.
Ce fac?
ªoferii sancþionaþi în lipsã
sunt în realã dificultate dacã vor sã
conteste procesul verbal, întrucât nu
cunosc procedura. Nu este suficient
doar sã faceti menþiuni în procesul
verbal de constatare. Dacã vã
consideraþi nedreptãþiþi, formulaþi ºi
depuneþi contestaþie în scris.
Completarea datelor alandala,
înscrierea în procesul-verbal a unor
texte de lege care nu au legãturã cu
contravenþia sãvârºitã ºi calitatea
incertã sau slabã a pozelor ºi
imaginilor surprinse de camerele de
supraveghere constituie motive
temeinice pentru anularea amenzilor.
Motive legale de anulare a
amenzii
În momentul în care aþi primit acasã
un proces-verbal de contravenþie,
primul lucru pe care trebuie sã-i
faceþi este sã vã asiguraþi cã toate
datele dumneavoastrã - nume,
prenume, CI, numãr de înmatriculare
- sunt completate cu exactitate.
Dacã sunt incomplete sau incorecte,
acestea constituie motiv de anulare
a amenzii aplicate, conform art. 16 ºi
17 din OG 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor. Al doilea pas
presupune sã verificaþi dacã procesul verbal de contravenþie v-a fost
comunicat în termenul de maxim 30
de zile de la data întocmirii. Conform
art. 25, alin. 2 din OG 2/2001, dacã
Poliþia l-a trimis cu depãºirea acestui
termen, amenda este lovitã de nulitate ºi este desfiinþabilã în faþa
judecãtorilor.
ªoferii care au contestat
procesul-verbal de contravenþie
trebuie sã ºtie cã din acel moment
se suspendã de drept, pânã la
finalizarea procesului, aplicarea
sancþiunilor pecuniare, dar ºi a celor
adiacente, precum penalizarea cu
puncte. Cei care s-au decis sã
conteste amenda primitã trebuie sã
ia în calcul cã au la dispoziþie doar
15 zile de la data când au primit
acasã procesul-verbal de contravenþie.

Contestarea suspendã
sancþiunea
Iatã ce puncte trebuie atinse în plângerea contravenþionalã când contestaþi amenda de circulaþie primitã prin
intermediul camerelor de supraveghere rutierã: amenzile aplicate sunt
ilegale ºi procesele-verbale de
amendã lovite de nulitate absolutã,
pentru cã încalcã dreptul contravenientului de a înscrie obiecþiuni
conform art. 16, alineatul (7) din OG
2 /2001 privind regimul contravenþiilor; instanþa de judecatã sã oblige
Poliþia sã spunã care este numele
firmei care a instalat camerele de
supraveghere; instanþa de judecatã
sã oblige Poliþia sã spunã când au
fost ultima datã verificate metrologic
aceste camere; instanþa de judecatã
sã cearã introducerea în cauzã a
firmei care a montat camerele ºi sã
o oblige în solidar cu Poliþia sã
depunã la dosarul cauzei dovada
existenþei autorizaþiei de construcþie
ºi amplasare a camerei; cereþi ca
Poliþia ºi firma care a montat
camera respectivã sã depunã în
instanþã copia autorizaþiei primitã
conform Legii 677/ 2001 de la
Autoritatea pentru Supravegherea
Datelor cu Caracter Personal, referitor la camera de supraveghere în
cauzã.
Hibele aparatelor radar
De reþinut cã nici mãsurãtorile cu
aparatele radar nu sunt totdeauna
de neatacat. Ele nu pot fi folosite ca
probã în instanþã dacã fotografiile au
fost fãcute în condiþii de ceaþã,
ploaie, ninsoare sau furtunã ºi, ca
urmare, culoarea maºinii, numãrul
sau ºoferul acesteia nu pot fi
determinate fãrã dubiu. Acelaºi lucru
dacã aparatul este unul de tip
staþionar.
Material preluat din ziarul ADS
Târgoviºte, nr. 5
(28 iulie-3
3 august 2011)

STARE
CIVILÃ
În perioada 15.07. 2011 - 20.00. 2011,
la Primãria Voineºti au fost
înregistrate 12 acte ºi fapte de stare
civilã, dupã cum urmeazã:

NÃSCUÞI
1. Toma Eduard
Gabriel

Îi urãm viaþã lungã
ºi fericitã!

CÃSÃTORII
1. Nedelea Andrei-Alexandru ºi
Drãgan Andreea-Florentina
2. Opricã Marius Romeo ºi Nica
Elena
3. Tiþa Ion ºi Ganici Maria
4. Vintilã Constantin ºi Damian
Cornelia
5. Miriþã ªtefan ºi Oprea Petruþa
6. Stãnicã Cosmin-Mihail ºi Bãdic
Eugenia Mãdãlina

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1.
2.
3.
4.
5.

Tincescu Niculina
Prodan Dumitru
Tomescu Constantin
Caibãr Petre
Ionaº Vergina

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
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Precizãri. S curt º i l a o biect
Stimaþi locuitori ai comunei Voineºti,
datoritã numãrului mare de solicitãri
legate de anumite probleme de
interes local, am sã fac câteva
precizãri pentru buna desfãºurare ºi
bunul mers al activitãþilor în comuna
noastrã:
TAXA DE HABITAT. Pentru
reducerea /scutirea taxei de habitat
cei interesaþi sunt rugaþi sã depunã
cerere scrisã însoþitã de copie dupã
actul identitate ºi copie dupã ultima
facturã/facturi Electrica la registratura Primãriei Voineºti. Menþionãm
cã beneficiarii acestor reduceri/scutiri pot fi persoane sau familii în
urmãtoarele situaþii: persoane singure în gospodãrie, veterani de
rãzboi, persoane absente de la
domiciliu mai mult de 60 de zile consecutive, rezidenþi cu domiciliul în
altã localitate a judeþului sau în alt
judeþ, familii componente ale
aceleiaºi gospodãrii unde existã mai
multe contoare electrice. Cererile
dumneavoastrã vor fi prelucrate de
cãtre lucrãtorii Primãriei Voineºti ºi
înaintate cãtre SC Electrica SA.
Pentru cei care au depus deja documentaþia ºi nu beneficiazã încã de
reducere/scutire, facem cunoscut
faptul cã întârzierea poate surveni
ca urmare a prelucrãrii datelor de
cãtre SC Electrica.
PUBELE. Pentru cetãþenii comunei
care nu au primit încã pubele pentru
gunoiul menajer facem precizarea

cã este depusã deja o cerere la
Supercom SA pentru suplimentarea
cu 200 de pubele, iar în momentul în
care le vom primi ele vor fi distribuite
tuturor celor care plãtesc taxa de
habitat ºi nu au primit pubelã.
Menþionãm faptul cã, momentan, nu
mai deþinem nicio pubelã pe stoc.
RIDICAREA GUNOIULUI
MENAJER. Dacã în ziua stabilitã
pentru ridicarea gunoiului menajer
observaþi cã operatorul nu a intrat
pe strada dumneavoastrã sau a
trecut fãrã sã vã goleascã pubela,
vã rugãm sã vã adresaþi imediat
Primãriei Voineºti pentru reglementarea situaþiei. Veþi preciza satul,
strada ºi numãrul gospodãriei în
cauzã. Operatorul îºi rezervã dreptul
de a refuza sã ridice gunoiul altul
decât cel menajer (pietre, pãmânt,
materiale de construcþii, paie,
dejecþii animale etc).
ILUMINAT PUBLIC. Sistemul de
iluminat public stradal funcþioneazã
în toate satele comunei dupã programul 21.00-05.00. Dacã observaþi
abateri de la acest program vã
rugãm sã anunþaþi imediat acest
lucru la Primãria Voineºti. De
asemenea, lãmpile cu întrerupãtoare manuale care vor fi depistate
funcþionând în timpul zilei vor fi ridicate.
BULDOEXCAVATORUL. Acest

utilaj din dotarea Primãriei Voineºti
poate fi închiriat, contra cost, de
orice cetãþean al comunei sau al
comunelor vecine. Închirierea se
face prin cerere scrisã la Primarie ºi
achitarea contravalorii pentru
numãrul de ore solicitat. Costul este
de 100 lei/ora, pentru locuitorii
comunei Voineºti ºi 150 lei /ora
pentru locuitorii altor comune.
TOCATOAREA DE RESTURI
VEGETALE. Poate fi închiriatã
contra cost de orice cetãþean al
comunei sau comunelor învecinate.
Închirierea se face prin cerere scrisã
la Primãrie ºi achitarea contravalorii
pentru suprafaþa de teren solicitatã.
Costul este de 7 lei/prãjina (200 mp)
pentru toþi solicitanþii.
Datele de contact ale
Primãriei Voineºti le gãsiþi în fiecare
lunã în caseta de pe ultima paginã a
Gazetei de Voineºti.
În speranþa cã am reuºit sã
vã rãspund la cele mai frecvente
întrebãri ºi nu veþi fi nevoiþi sã vã
mai deplasaþi pânã la sediul
Primãriei Voineºti pentru lãmuriri ºi
în speranþa unei bune colaborãri, vã
mulþumesc pentru înþelegere.

Cu deosebitã consid
deraþie,
Vicep
primar
Pop
pa Claud
diu

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!

