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A SUNAT PRIMUL CLOPOÞEL
Onorat c orp d id
d actic,
I ubiþi p ãrinþi,
Dragi elevi,
Ca în fiecare an,
începutul ºcolii este o zi deosebitã,
aºteptatã cu bucurie deopotrivã de
elevi, pãrinþi ºi cadre didactice.
Cea mai mare investiþie pe
care o putem face pentru viitor
este educaþia. Învãþãmântul, prin
menirea sa, reprezintã un element
fundamental în evoluþia întregii
societãþi.
Dragi elevi, fiþi dornici de a
învãþa din ºtiinþa profesorilor voºtri
ca sã creºteþi frumoºi ºi înþelepþi.
Fiþi convinºi cã veþi avea cele mai
bune rezultate, cã sunteþi puternici
ºi nimic nu vã poate sta în calea

afirmãrii voastre. Vã doresc un an
bun, plin de succese ºi împliniri.
Iubiþi pãrinþi, chiar dacã
timpurile ne impun sã renunþãm la
multe în favoarea copiilor noºtri, vã
asigur cã eforturile dumneavoastrã
cât ºi eforturile Primãriei ºi al
Consiliului Local Voineºti nu sunt
zadarnice atâta timp cât cu toþii
tindem spre rezultate mai bune.
De asemenea, sperãm cã aveþi
cea mai bunã relaþie cu profesorii
pentru buna desfãºurare a procesului educaþional.
Onorat corp didactic,
munca dumneavoastrã este cea
care influienþeazã destine. Dorim
cu toþii sã avem elevi bine
pregãtiþi, capabili sã rãspundã
noilor provocãrii pe care le va
genera societatea. De aceea,

trebuie sã tratãm cu cea mai mare
responsabilitate aspectul
educaþional. Vã doresc sã aveþi
multã rãbdare ºi sã vã însoþeascã
mereu buna dispozi-þie.
Din partea Primãriei ºi a
Consiliului Local Voineºti vã asigur
de sprijin necondiþionat pentru
desfãºurarea în cele mai bune
condiþii a sistemului educaþional.
Doresc sã ne exercitãm
responsabil ºi în limitele legii,
drepturile ºi libertãþile fundamentale, sã parcurgem acest an ºcolar
cu demnitate, cu verticalitate ºi sã
avem cele mai bune rezultate.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Cu deosebit respect
Primarul dumneavoastrã

Noi reglementãri privind pãstrarea
curãþeniei comunei
În mai multe articole publicate în Gazeta de
Voineºti aduceam în discuþie problemele legate de
salubrizarea comunei ºi mãsurile ce trebuiesc luate
de cãtre toþi cetãþenii comunei în acest sens.
De aceastã datã vã voi prezenta concret atât
atribuþiunile fiecãruia precum ºi sancþiunile aplicate în
caz de neconformare.
În ºedinþa Consiliului local Voineºti din data
de 30 august 2011, a fost aprobat Planul obligaþiilor ºi
responsabilitãþilor ce revin atât instituþiilor publice,
agenþilor economici, persoanelor juridice cât ºi cetãþe-

nilor din comuna Voineºti, privind realizarea ºi
pãstrarea curãþeniei localitãþii.
Potrivit Ordonanþei nr 21/2002, privind
gospodãrirea localitãþilor urbane ºi rurale, modificatã,
consiliile locale adoptã ºi dispun mãsurile ce se
impun pentru asigurarea participãrii cetãþenilor, a
instituþiilor publice ºi agenþilor economici, la realizarea
acþiunilor de înfãptuire ºi pãstrare a curãþeniei în
interiorul localitãþilor ºi în afara acestora.
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Noi reglementãri privind pãstrarea
curãþeniei comunei
Continuare din pagina 1
Obligaþiile ºi rãspunderile
instituþiilor publice, ale agenþilor
economici ºi ale celorlalte
persoane juridice
a. sã întreþinã in stare corespunzãtoare imobilele în care iºi
desfãºoarã activitatea, prin
efectuarea lucrãrilor de reparaþii,
amenajari ºi a altor lucrãri
specifice;
b. sã asigure repararea, spãlarea
geamurilor ºi a vitrinelor, înlocuirea
celor sparte, întreþinerea firmelor ºi
a faþadelor imobilelor în care îºi
desfãºoarã activitatea, inclusiv
spãlarea, curãþarea ºi zugrãvirea
periodicã a acestora;
c. sã asigure curãþenia la locurile
de depozitare a materialelor în
curþile interioare ºi pe celelalte
terenuri pe care le deþin, precum ºi
pe cãile de acces;
d. sã asigure igiena în imobilele ºi
incintele deþinute sub orice formã,
prin activitãþi de curãþare,
dezinsecþie ºi deratizare;
e. sã depoziteze corespunzãtor
reziduurile menajere, industriale,
agricole, precum ºi materialele
refolosibile;
f. sã efectueze ºi sã menþinã
curãþenia trotuarelor, a pãrþii
carosabile a strãzii sau a drumului,
a locurilor de parcare pe care le
folosesc ºi sã îndepãrteze zãpada
ºi gheaþa de pe trotuarele din
dreptul imobilelor ºi incintelor în
care îþi desfãºoarã activitatea,
potrivit normelor stabilite de
consiliile locale;
g. sã respecte mãsurile stabilite de
consiliile locale ºi judeþene pentru
asigurarea igienei publice ºi
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curãþeniei în localitãþi;
h. sã asigure curãþarea mijloacelor
de transport ºi a utilajelor la
intrarea acestora pe drumurile
publice.

Nerespectarea obligaþiilor de
mai sus se sancþioneazã dupã
cum urmeazã:
- Cu amenda de la 500 lei la 1000
de lei contravenþiile prevãzute la
literele a, b, c ºi h.
- Cu amendã de la 1000 lei la
2500 de lei contravenþiile prevãzute la literele d, e, f, g.
Obligaþiile cetãþenilor
a. întreþinerea ºi curãþenia
locuinþelor pe care le deþin în
proprietate sau cu chirie, a
anexelor gospodãreºti, a curþilor
ºi împrejmuirilor acestora;
b. repararea ºi întreþinerea instalaþiilor aferente imobilelor;
c. menþinerea curãþeniei pe trotuare, pe partea carosabilã a strãzii
sau a drumului, pe porþiunea din
dreptul gospodãriei ºi a locurilor de
parcare pe care le folosesc;
d. îndepãrtarea zãpezii ºi a gheþii
de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care
le folosesc în alte scopuri;
e. pãstrarea curãþeniei pe arterele
de circulaþie ºi în locurile publice;
f. respectarea mãsurilor stabilite
de consiliile locale ºi judeþene
pentru asigurarea igienei publice
ºi a curãþeniei în localitãþi;
g. depozitarea reziduurilor
menajere ºi a gunoaielor numai în
locurile special amenajate de
autoritãþile administraþiei publice

locale;
h. curãþarea mijloacelor de
transport la intrarea acestora pe
drumurile publice;
i. curãþarea ºi întreþinerea
ºanþurilor, rigolelor ºi podeþelor
aferente proprietãþii.
j. asociaþiile de proprietari vor
prelua potrivit prevederilor legale
obligaþiile ce revin cetãþenilor,
potrivit prevederilor prezentei
ordonanþe, ºi vor rãspunde pentru
realizarea acestora în faþa
autoritãþilor administraþiei publice
locale.

Nerespectarea obligaþiilor de
mai sus se sancþioneazã dupã
cum urmeazã:
- Cu amenda de la 100 lei la 500
lei contravenþiile prevãzute la litera
a
- Cu amenda de la 500 lei la 1000
lei contravenþiile prevãzute la
literele b, c, d, e, f, h ,j.
- Cu amendã de la 100 lei la 2500
lei contravenþiile prevãzute la
literele g ºi i.
În speranþa cã aceste
obligaþii ºi responsabilitãþi vor fi
tratate cu maximã seriozitate de
cãtre toþi cetãþenii comunei
noastre, spre evitarea aplicãrii
sancþiunilor amintite vã
mulþumesc pentru înþelegere ºi vã
doresc numai bine.

Cu deosebitã consideraþie
Viceprimar
Popa Claudiu
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Binecuvântarea T oamnei
Dupã ce ne-am încãlzit la
propriu ºi la figurat în zilele lunilor
de varã, iatã cã intrãm prin acest
septembrie în anotimpul cel
binecuvântat de Dumnezeu care
este Toamna. Nu întâmplãtor anul
bisericesc începe la 1 septembrie,
urmând ca în aceastã lunã sã ne
bucurãm de sãrbãtoarea Naºterii
Maicii Domnului 8 septembrie, de
Praznicul “înãlþãrii Sfintei Cruci” 14
septembrie cât ºi cu ocazia sãrbãtoririi Sf. Neagoe Basarab
26 septembrie.
Tot în aceastã lunã, începe
noul an ºcolar când pãrinþi ºi copii
cu emoþia fireascã omului, trec
pragul ºcolilor. Alãturi de aceºtia
sunt ºi preoþii care, prin rugãciune
ºi stropire cu aghiasmã, aduc pe
Hristos în mijlocul copiilor. Nu
întâmplator este ºi un preot la
fiecare ºcoalã la începutul anului
ºcolar. Adevãrat este ca sunt ºi
profesorii de religie care cu profesionalism ºi pedagogie insufla
elevilor acea educaþie religioasã
de care tot omul are nevoie. La
începutul cuvântului meu vorbeam

de Praznicul “înãlþãrii Sfintei
Cruci”. Departe de a fi un simplu
obiect, crucea reprezintã un mod
de trãire ºi de gândire. De aceea,
ca reflectare a credinþei drepte,
creºtinul trebuie sã renunþe la
atitudini sau credinþe deºarte care
izvorãsc dintr-o evlavie eronatã.
Crucea se poartã la gât, ca
semn al demnitãþii de creºtin ºi ca
asumare a vieþii, ca urcuº istovitor
dar care aduce satisfacþie ºi
împlinire. Ea nu este o „amuletã”
care þine la distanþã strigoi sau o
podoabã care se poartã la cercei
sau brãþãri. Diavolii se tem în
schimb, de cruce atunci cînd ea
este asumatã ºi trãitã de cel care
o poartã.
Facem cruce la rugãciune,
la masã, la începutul lucrului sau
când plecãm în cãlãtorie.
Facem cruce peste obiecte
sau vietãþi, cu o cruce se însemneazã locul sau persoana bolnavã.
Pe scurt, cu Sfânta Cruce
se însemnazã creºtinul pe sine ºi
pe alþii, lucrurile ºi natura încojurãtoare cãci prin Taina Crucii se

înþelege misterul creaþiei.
De aceea, ºi acele prinoase care se aduc la Bisericã,
fiind ele fructe sau legume, se
binecuvinteazã de cãtre preot spre
sfinþire ºi înmulþire spre a mulþumi
lui Dumnezeu pentru aceste
daruri. Totodatã acestea se împart
celor prezenþi în Bisericã pentru ca
toþi sã se bucure de binecuvântarea lui Dumnezeu. Din
pãcate, astãzi se aduc la Bisericã
produse alimentare frumos ambalate ºi strãlucitoare, uitând cã din
prinosul livezilor ºi grãdinilor
noastre sã dãm un strop ºi pentru
Dumnezeu.
Începe acum culesul
grãdinilor ºi livezilor care au rodit
prin munca gospodarilor ºi cu
ajutorul lui Dumnezeu. Este bine
sã mulþumim Cerului pentru aceste
daruri ºi aceastã Binecuvântare a
Toamnei.

Pr. Ned
delea Alexand
dru
Parohia Izvoare

POVEªTI DESPRE NOI ªI VOI (NEªTI)
“Cu galben ºi roºu î-ºi coase codrul iia”,
spunea poetul Ion Pillat la sosirea celui mai frumos
ºi mai bogat anotimp al anului. Ca de obicei toamna
debuteazã în sunet de clopoþel ºi aduce în ºcoli
veselia ºi larma miilor de copii.
Pentru dascãlii ºcolii româneºti începutul
anului ºcolar înseamnã atât bilanþ cât ºi speranþe.
Bilanþul ar putea fi reprezentat de rezultatele
la examenele naþionale din varã. ªi nu cred cã mai
este nevoie sã le reamnitim; note mici, lacrimi,
regrete…. Copii, pãrinþi ºi profesori necãjiti. Unii din
ei, foarte puþini, au promovat cu note foarte bune,
totuºi.
Speranþele pentru un viitor încununat de
success trebuie dublate de muncã, deoarece soluþia
anterioarã, copiatul, înseamnã eliminare din examen.

De asemenea, pentru ca un copil sã aibã succes
trebuie ca ºi pãrinþii ºi dascãlii sã-ºi execute rolurile
ºi sã colaboreze.
Pãrinþilor le recomand sã-ºi supravegheze
mai atent copii, sã mânuiascã mai bine rãsplata ºi
pedeapsa, sã nu lase pe umerii ºcolii ceea ce
depinde de ei.
Vorbind despre speranþele noastre ale
dascalilor, acestea sunt cam…deºarte. Numai pasiunea, bunul simþ, conºtiinciozitatea ºi competenþa ne
mai ajutã sã mergem înainte. Noi ºtim cã avem o
datorie nobilã: aceea de a construi împreunã cu
pãrinþii un univers minunat, cel al copilãriei
învãþãceilor noºtri.

Continuare în pagina 5
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SÃNÃTATEA NOASTRÃ NU TREBUIE
SÃ AIBÃ CULOARE POLITICÃ
 Nouã comune dâmboviþene, pe dricul „reformei” sanitare
Una dintre unitãþile
sanitare care dãdeau mare
randament – Centrul de Sãnatate
Voineºti - devenitã secþie externã a
Spitalului Judeþean Târgoviºte,
este atât de prost administratã,
încât este la un pas de a fi închisã.
Pentru cã aºa-numita reformã sã
omoare cu zile, laboratorul, farmacia ºi bucãtãria au fost închise,
medicamentele ºi alimentele se
aduc de la Târgoviºte de trei ori pe
zi, bineînþeles cu costuri suplimentare, analizele se recolteazã la
Voineºti, se trimit la Târgoviºte ºi
se întorc prin fax sau e-mail. Un
singur medic, ºi acesta pensionar,
a rãmas sã rãspundã de bolnavii
din nouã comune, revoltaþi peste
mãsurã de absurdul situaþiei.
Revoltatã este ºi administraþia
comunei Voineºti - proprietarã pe
clãdiri ºi teren - care a acþionat în
instanþã hotãrârea de guvern ºi a
refuzat categoric sã voteze în
Consiliul Local trecerea Centrului
Voineºti în ograda Consiliului
Judeþean.
Reorganizarea sistemului
de sãnãtate a creat haos în toatã
þara, inclusiv în judeþul Dâmboviþa,
unde mai multe instituþii spitaliceºti
ºi-au pierdut personalitatea juridicã
ºi au fost transformate forþat în
secþii externe ale Spitalului
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte.
Aceastã aºa-zisã reformã sanitarã
a fost aspru criticatã de pacienþii
dâmboviþeni, dar ºi de numeroase
cadre medicale, care au participat
chiar la proteste spontane ºi au
cerut guvernanþilor sã renunþe la
aceastã idee pãguboasã care, în
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loc sã revigoreze, mai rãu a îmbolnãvit sistemul. Reprezentanþii puterii aproape cã s-au jurat la
începuturile reformei cã spitalele
devenite secþii externe nu vor avea
de suferit, vor fi chiar mai eficiente
ºi vor da mai mult randament
decât o fãceau înainte. Ei bine,
astãzi lucrurile nu stau deloc aºa
de „sãnãtos” cum au dat asigurãri
mai-marii portocalii, sechelele
„marii” reforme se resimt puternic
la nivelul judeþului ºi cauzeazã
mari „dureri” dâmboviþenilor. Un
exemplu elocvent este Centrul de
Sãnãtate de la Voineºti, instituþie
medicalã care dãdea mare randament pe vremea când avea personalitate juridicã ºi se „autogospodãrea”.
Motivaþia perfectã pentru
desfiinþarea Spitalului Voineºti
Dupã ce s-a transformat în secþie
externã a Spitalului Judeþean
Târgoviºte, unitatea ºi-a restrâns
considerabil activitatea, a rãmas
un singur medic pentru a trata bolnavii din toate localitãþile de pe
Valea Dâmboviþei ºi, potrivit
preºedintelui executiv al PSD
Dâmboviþa, senator Adrian
Þuþuianu, este pe punctul de a fi
închisã. Senatorul Adrian Þuþuianu
a precizat: „Spitalul de la Voineºti
este aproape închis, aºa cum vam spus eu în urmã cu un an de
zile. La Voineºti nu mai existã personal medico-sanitar, nu mai
existã personal de deservire
tehnicã ºi la bucãtãrie. A rãmas un
singur medic cãruia i s-a sugerat
sã rãmânã la pensie pentru a gãsi

motivaþia perfectã pentru
închiderea acelei unitãþi sanitare”.
9 comune, 30.000 de
dâmboviþeni - la un singur
medic ºi o fantomã de spital
Revoltaþi de situaþia creatã sunt nu
numai cetãþenii de pe Valea
Dâmboviþei, ci ºi primarul comunei
Voineºti, Sandul Gabriel Dãnuþ,
care ne-a declarat cã de când
Centrul de Sãnãtate din localitate
a devenit secþie externã a
Spitalului Judeþean, s-a pus lacãtul
pe laboratorul de analize, pe farmacie, s-a închis bucãtãria, iar
mâncarea bolnavilor este adusã
de trei ori pe zi de la zeci de kilometri distanþã. Aºa cã unde este
economia?! Mai mult decât atât, la
Centrul de Sãnãtate Voineºti a
rãmas pe „metereze” un singur
doctor, pensionar ºi acesta, dar
care continuã sã îºi desfãºoare
activitatea prin voia Colegiului
Medicilor. Pentru edilul de la
Voineºti, care zeci de ani a lucrat
în sistemul medical, aceastã situaþie este de neacceptat, drept pentru care a atacat în instanþã
Hotãrârea de Guvern prin care
managementul instituþiei
spitaliceºti cu pricina a fost transferat de la Consiliul Local la
Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi
sperã ca judecãtorii Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie sã-i dea un verdict favorabil, iar Centrul de
Sãnãtate sã fie reînfiinþat ºi sã
funcþioneze în aceleaºi condiþii ºi
la aceiaºi parametri de dinainte de
reorganizare. Primarul comunei
Voineºti a declarat pentru „Jurnal
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POVEªTI DESPRE NOI ªI VOI (NEªTI)
Continuare din pagina 3
Iatã cum ºi-l imagineazã o fetiþã, Bianca
Safta, din clasa a V-a a ªcolii generale Voineºti:
Universul copilariei noastre
Copilariã…un trandafir în gradina vieþii, o
perlã ascunsã printre coralii care se miºcã lin, este
cel mai pur ºi mai sincer moment din viaþã noastra.
Fiecare dintre noi ascunde in suflet o farama a
perioadei in care grijile lipseau în totalitate. Cine oare
nu-ºi mai aminteºte de minunatele poezii pe care le
spuneam cu atâta înflãcarare ,,Moºului” la serbarea
de Crãciun sau de bucuria de a ne juca afarã chiar
dacã noaptea ne acoperea cu mantia ei cenuºie?
Surâsul bunicii, dragostea bunicului cu care

colindam pe deal dupã ciuperci, îngrijorarea mamei
când rãceam, micile ºotii fãcute cu fratele meu, mi se
deruleazã în minte dându-mi impresia cã sunt cel mai
bun actor, dar ºi cel mai încantat spectator ce
aplaudã în urma cortinei ce cade lin asemeni unei
ploi de varã.
Copil am fost, copil sunt ºi voi rãmâne indiferent dacã timpul va picura pe umerii mei anii care-mi
vor spune cã sunt adult.
În încheiere, vã urez tuturor succes în
realizarea unui univers fericit pentru toþi copiii
comunitãþii.

Prof. Elena Pad
dure

SÃNÃTATEA NOASTRÃ NU TREBUIE
SÃ AIBÃ CULOARE POLITICÃ
Continuare din pagina 4
Primarul comunei Voineºti a
declarat pentru „Jurnal de
Dâmboviþa”: „Medicul de la
Voineºti este pensionar, dar are
aviz de la Colegiul Medicilor sã-ºi
mai poatã continua activitatea.
Centrul de Sãnãtate Voineºti este
secþie exterioarã a Spitalului
Judeþean Târgoviºte, s-a închis
farmacia, s-a închis bucãtãria,
aprovizionarea cu medicamentele
ºi hrana bolnavilor se face de la
Spitalul Judeþean Târgoviºte. De
asemenea, s-a închis laboratorul,
dar împreunã cu Consiliul Local
am redeschis un laborator privat în
Centrul de Sãnãtate Voineºti care
ºi-a început activitatea în luna
august. Suntem în litigiu la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie cu termen de judecatã în prima decadã
a lunii octombrie. Am atacat
hotãrârea de guvern prin care a

fost transferat managementul
Centrului de Sãnãtate Voineºti de
la Consiliul local la Consiliul
Judeþean (...) Consiliul local este
proprietar pe clãdire ºi pe terenul
aferent clãdirilor de acolo ºi tocmai
de aceea am atacat acea hotãrâre
de guvern, pentru cã eu consider
cã este anormal ca undeva unde
eºti proprietar altcineva sã aibã
managementul în administrare. Noi
nu am dat nici o hotãrâre de
Consiliu local ca Centrul de
Sãnãtate sã treacã în administrarea Consiliului Judeþean ºi de
aceea suntem în litigiu (...) Centrul
de Sãnãtate Voineºti deserveºte 9
localitãþi aferente a tot ce înseamnã Valea Dâmboviþei, mã refer la
Tãtãrani, Cândeºti, Malu cu Flori,
Vãleni, Pucheni, Voineºti, Pietraru,
Bãrbuleþu, Râul Alb (n.n. - aproximativ 30.000 de locuitori).
Activitatea se desfãºoarã mai
greoi de când Centrul a devenit

secþie externã a Spitalului
Judeþean. Centrul de Sãnãtate nu
are personalitate juridicã, deci
toate cheltuielile se desfãºoarã
prin Spitalul Judeþean (...) Nu pot
face o analizã, dar cred cã transportul mâncãrii de la Târgoviºte de
trei ori pe zi, transportul medicamentelor de la Târgoviºte este mai
costisitor decât cum ar fi fost
înainte (...) Cu siguranþã era mai
bine înainte. Oamenii sunt
nemulþumiþi din cauza faptului cã li
se recolteazã analizele medicale la
Spitalul Voineºti, care sunt transportate la Târgoviºte ºi prelucrate
la laboratorul Spitalului Judeþean,
iar rezultatul vine printr-un fax sau
printr-un email”.

Material preluat din Jurnal de
Dambovita
Nr. 4659, marti 6 septembrie 2011
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D’ALE GEMENENILOR…
A început ºcoala, un bun
prilej de a vorbi despre educaþie ºi
de a pune în practicã o nouã fazã a
,,reformei învãþãmântului” – reforma
portocalie care începe de la o ,,
foaie de parcurs”…(oamenii ºcolii
ºtiu despre ce este vorba iar ceilalþi
vor înþelege când vor vedea roadele)
ºi se continuã dupã formula lui
Caragiale ,,…sã se revizuiascã,
primesc dar sã nu se schimbe nimica…”
ªcoala a început în forþã;
douã sãptãmâni de plictisealã pentru
elevi, care teoretic îºi sistematizeazã
cunoºtinþele bine sedimentate în timpul verii, pentru a culmina cu o evaluare iniþialã notatã confidenþial
(profesor-pãrinte-elev) ºi toate astea
pentru cã elevii noºtri nu ºtiu sã
scrie ºi sã citeascã. S-a constatat,

aºadar, cã ºcoala româneascã,,
scoate tâmpiþi” iar noile reforme
îndreaptã lucrurile ºi formeazã
,,ospãtari”, ,, barmani”, ,,coafeze”.
Suntem pe drumul cel bun cãci
aceºtia vor fi ,,meseriaºi” ºi nu au
nevoie de scris ºi citit, au nevoie de
îndemânare, de fler pentru a-ºi
atrage ,,clienþii”. Nu trebuie sã
analizeze sau sã interpreteze
situaþii, informaþii, trebuie sã execute
cu precizie comenzile ,,maiºtrilor”
care la rândul lor au fost ºcoliþi de
un ,,instructor ºef”.
Se clãdeºte o nouã societate în care ,, munca” va fi la loc de
cinste ºi asta datoritã curajului
asumãrii rãspunderii ,,reformatorilor”
pe care ar trebui sã-i preaslãvim
pentru ,,binele” pe care îl trãim.
Traim bine ºi vom trãi ºi mai

bine pentru cã astãzi sunt educaþi,
dupã ,,principii sãnãtoase”, oamenii
de mâine.
Lasând ,,entuziasmul”
pentru alþii avem ºi un real motiv de
bucurie. ªcoala Gemenea-Brãtuleºti
are o faþã nouã dupã ce zeci de ani
a aºteptat bunãvoinþa cuiva. Anul
acesta niºte oameni gospodari care
conduc aceastã localitate au avut
curajul sã-ºi respecte promisiunile ºi
sã ofere copiilor de aici posibilitatea
de a învaþa în condiþii normale,
dotînd ºcoala cu încãlzire centralã
ºi grupuri sanitare moderne.
Atâta vreme cât mai existã
astfel de oameni, ºcoala
româneascã ºi societatea
româneascã mai au o ºansã…

Prof. Manescu Elena

A c e s t a -ii A d e v ã r u l

Dulce Românie, stat mic ºi bogat
Scribii tãi de-a pururi, frumos te-au cântat,
Dar avut-ai ?ºansa de regimuri care
Au furat de-au stins, fãrã ruinare.?

Acum sã slãvesc, satul meu ºi comuna,
Cred cã ea în þarã nu este niciuna,
“Voineºti” se cheamã, oameni muncitori
Cu bazin horticol de pomicultori.

Primii au fost legionarii, apoi comuniºtii,
ªi când au picat, sub o altã formã, au înviat FSN-iºtii
Au urmat migratorii: ?þãrãniºtii, PD-iºti, PC-iºti, PSD-iºti,
Iar acum la cârma sunt, vai mama lor PDL-iºtii.

Noi muncim ca proºtii, dar cu ce te-alegi
Cãci aduc de-afara de toate, dar cu preþuri mai mici
Astãzi doar atât auzi ºi vezi -tãieri nu glumã?
La radio ºi TV ei promit ºi se ceartã, dar lãtrã ca Laica
la lunã.

Sã ne fie clar , þara a picat sub moº Iliescu
Au secãtuit-o apoi cei sub þapu Constantinescu
ªi cu toþii mint, ne bag pumnu-n gurã
Ca a fost revoluþie!, N-a fost lovitura?!...
Azi ºi proºtii cred, chiar ºi orbii vãd
Mii de gãuri negre ºi numai prãpãd.
Cea mai mare mafie la noi e justiþia
Tot pe ei i-auzi, problema-i “corupþia”!
Eu unul aº desfiinþa-o, aº muta-o în Strasbourg,
Cãci mii de procese tot acolo ajung,
De ce nu-i condamna pe cei ce greºesc
Cu buna ºtiinþã? Când se mituiesc de se-mbogãþesc!!
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Mie nici cã îmi pasã, am primar în sat
Pe ce pune mâna , totul s-a schimbat
Este respectuos, are-nþelepciune?Danuþ Sandu Gabriel,
bravo lui, e un domn pe bune!
Este pesedist, nu conteazã ce-i,
Cei ce au fost nainte, au fost vai de ei,
Domnul sã ni-l þinã, sã-l binecuvânte
ªi-i dorim cu toþii, mandate mai multe!
20 iulie 2011
Daniel Popescu
Gemenea-V
Voineºti
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ANUNÞ IMPORTANT S T A R E

Camera Agricolã Judeþeanã
Dâmboviþa ºi Centrul Zonal Integrat
de Consultanþã Agricolã (C.Z.I.C.A.)
Voineºti, anunþã toþi beneficiarii
Mãsurii 1.4.1. ,,Sprijinirea fermelor
de semisubzistenþã” care au depus
proiect în anul 2008, sã se prezinte
la sediul din Voineºti pentru a li se
întocmi dosar pentru platã pe anul
III.
Documente necesare:
- Dosarul pentru mãsura 1.4.1.;
- Adeverinþa asociere (copie C.U.I.);
- Copie din Registrul de încasãri ºi
plãþi;

- Copie din Registrul fermei (A.P.I.A);
În cazul celor care au depus
proiect pentru stupi de albine, este
necesarã ºi adeverinþa de la
Primãrie din care sã reiasã înregistrarea acestora în Registrul agricol.
Pentru mai multe informaþii
vã puteþi adresa C.Z.I.C.A. Voineºti
(în incinta Staþiunii de Cercetare
–Dezvoltare pentru Pomiculturã,
lângã sediul Asociaþiei Pomicultorilor
Dâmboviþeni) sau la telefoanele:
- 0726 482 411- ing. Ionescu Horaþiu
- 0769 485 709- ing. Troneci Dumitru

CENTRUL D E P REGÃTIRE S I P ERFECÞIONARE
A P ERSONALULUI D IN D OMENIUL T RANSPORTURILOR R UTIERE
Desfãºoarã urmãtoarele tipuri
de cursuri:
1. Curs de pregãtire ºi perfecþionare
profesionalã pentru persoanele
desemnate sã conduc permanent ºi
efectiv activitãþi de transport rutier.
2. Curs de pregãtire ºi perfecþionare
profesionalã pentru instructori de
conducere auto.
3. Curs de pregãtire ºi perfecþionare
profesionalã pentru profesori de
legislaþie rutierã.
4. Curs de pregãtire ºi perfecþionare
profesionalã pentru consilieri de
siguranþã pentru transportul rutier al
mãrfurilor periculoase.
5. Curs de pregãtire ºi perfecþionare
profesionalã pentru conducãtorii auto
care efectueazã transporturi rutiere
de mãrfuri periculoase.
6. Curs de pregãtire pentru conducãtorii auto care efectueazã transport
rutier public de persoane.
7. Curs de pregãtire pentru conducãtorii auto care efectueazã transport
rutier de mãrfuri cu vehicule a cãror

masa maximã autorizatã este mai
mare de 7,5 tone.
8. Curs de pregãtire pentru conducãtorii auto care efectueazã transport
rutier cu vehicule având mase ºi/sau
dimensiuni de gabarit depãºite.
9. Curs de pregãtire pentru conducãtorii auto care efectueazã transport
rutier în regim de taxi.
ªCOALÃ DE ªOFERI CATEGORIA B
SC NORD TRANS SA oferã
servicii competitive, promovarea unor
preþuri care sã atenueze senzaþia de
crizã, desfãºurate de personal
calificat, cu experienþa ºi seriozitate.
În speranþa cã ofertele
noastre vin în întâmpinarea nevoilor
dvs. vã rugãm sã ne contactaþi la
telefon 0245232321; 0722464401 ºi
e-mail :contact@nord-trans.ro;
transnordpucioasa@vahoo. com sau
în comuna Voineºti 0767 558 881Instructor auto - Vlad Mirela

CIVILÃ

În perioada 20.08. 2011 - 19.09. 2011,
la Primãria Voineºti au fost
înregistrate 15 acte ºi fapte de stare
civilã, dupã cum urmeazã:

CÃSÃTORII
1. RÃDULESCU ION MANUEL ºi
NECULA CATÃLINA FLORENTINA
2. ROªU ALIN ºi PÃTRU
LÃCRÃMIOARA MIHAELA
3. ªERBAN ADRIAN ºi OANA
MELANIA ELENA
4. ZÃVOIANU ANDREI IONUÞ ºi
PÂRVU ELENA LOREDANA
5. COTORONÞU ION ºi OLARU
DANA
6. DIDOACÃ-DOJANÃ VALENTIN
ºi TIÞA-CONSTANTIN ALINAMARIA
7. ªERBAN IONUÞ MIHAI ºi
NISTOR ANDREEA

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. GRIGORE VICTORIA
2. GÃIÞOIU VASILE
3. BALDEª SOFRONIA
4. COCA ION
5. PÂRVAN MIHAI
6. RÃDULESCU POLINA
7. COTEA TOMA
8. IVAR ILEANA

Dumnezeu s ã-ii o dii hneascã!
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RECENSÃMÂNTUL POPULAÞIEI ªI AL LOCUINÞELOR
20 octombrie- 30 octombrie 2011
Pentru cunoaºterea cât mai
exactã a numãrului ºi distribuþiei teritoriale a populaþiei, a structurilor sale
demografice, social- culturale ºi economice, precum ºi a fondului locativ,
a condiþiilor de locuit ale populaþiei, în
perioada 20 octombrie – 30
octombrie 2011, în România se va
desfãºura recensãmântul populaþiei
ºi al locuinþelor, în baza HG
1502/2009 cu modificarile ºi
completãrile ulterioare din 2010.
“Înregistrarea se face, de
regulã, la domiciliul/reºedinþa persoanelor de cãtre recenzori, pe baza
declaraþiei pe propria rãspundere a
persoanelor recenzate, sau de cãtre
un membru al gospodãriei, cu capacitate deplinã de exerciþiu.”[art 2 alin
(1) ]
“Pentru înregistrarea corectã
a datelor de identificare a persoanelor, acestea vor prezenta, dupã
caz, pentru cetãþenii români – actul
de identitate, certificatul de naºtere în
cazul minorilor, iar pentru persoanele
de altã cetãþenie ori fãrã cetãþenie,
documente de trecere a frontierei sau
documente eliberate de autoritãþile
române care atestã dreptul de ºedere
pe teritoriul României.” [art 2 alin (2)].
“Alte acte legale, cu excepþia
celor prevãzute la alin (2), care
atestã validitatea informaþiilor referitoare la persoane ºi locuinþe sunt
consultate numai cu acordul persoanelor recenzate “[art 2 alin (6) ]
“Persoanele absente tempo-

rar din gospodãrie sunt înregistrate la
domiciliul lor, pe baza informaþiilor
furnizate de celelalte persoane din
gospodãrie sau a informaþiilor din
evidenþele oficiale existente pe plan
local”. [art 2 alin (6)]
“Persoanele care datoritã
unor situaþii deosebite nu au fost
recenzate se prezintã, pânã în ultima
zi a perioadei de înregistrare, la
comisia de recensãmânt din localitatea în care se aflã, pentru înregistrare”. [art 2 alin (8)]
Astfel, la recensãmânt vor fi
prelucrate codul numeric personal,
precum ºi etnia, religia ºi limba
maternã, cu respectarea prevederilor
Legii nr 677/2001, pentru protecþia
persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal ºi libera
circulaþie a acestor date, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, iar
declaraþiile înregistrate la recensãmânt nu vor fi utilizate pentru stabilirea unor drepturi ºi obligaþii pentru
persoanele recenzate.
Având în vedere caracterul
de interes public, de importanþã
naþionalã al acestei acþiuni, actul
normativ mai sus menþionat, stipuleazã de asemenea, condiþiile rãspunderii juridice precum ºi faptele ce
constituie contravenþii, dupã cum
urmeazã:
1. împiedicarea persoanelor
implicate în acþiunea de recensãmânt
pentru efectuarea înregistrãrilor ºi
controlul datelor ce fac obiectul

recensãmântului sau a desfãºurarii,
în orice mod, a lucrãrilor recensãmântului;
2. refuzul furnizãrii personalului de recensãmânt a informaþiilor
prevãzute în programul de înregistrare sau furnizarea de date eronate
sau incomplete;
3. nerespectarea de cãtre
personalul de recensãmâþnt a caracterului confidenþial al datelor personale declarate de cetaþeni;
4. utilizarea de cãtre personalul de recensãmânt a datelor
obþinute în alte scopuri decât cele
statistice;
Având în vedere cã perioada
de recenzare se suprapune cu
perioada în care în comuna noastrã
se recolteazã fructele din livezi,
rugãm cetãþenii de a fi cooperanþi ºi
de a furniza personalului de recensãmânt informaþiile necesare pentru
o bunã desfãºurare a acestei acþiuni.
Pentru orice nelãmuriri sau
aspecte legate de aceastã operaþiune vã rugãm sã contactaþi
PREªEDINTELE COMISIEI DE
RECENSÃMÂNT al comunei
Voineºti, primar SANDU GABRIEL
DANUÞ.
În speranþa unei bune
colaborãri, vã mulþumim ºi vã dorim o
recoltã bogatã!

Secretar
Pop
pescu Otilia Lid
dia

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!

