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Achitarea taxelor ºi impozitelor
înseamnã proiecte finalizate
Dragii mei,
Mai sunt aproximativ 60 de
zile ºi putem vorbi la trecut despre
anul 2011. Trebuie sã vã amintesc cã
aveþi obligaþia de a achita taxele ºi
impozitele locale, evitând astfel
penalitãþile de întârziere ºi contribuind
efectiv la finalizarea tuturor proiectelor
aflate în derulare în comuna noastrã.
Cu toþii vorbim de crizã;
fructele nu au preþ ºi nu au cãutare.
Este adevãrat cã traversãm o perioadã
dificilã, cea mai dificilã perioadã de la
1989 încoace, deºi foarte mulþi dintre
noi simþim cã am trãit numai în
perioade de crizã.
Niciodatã nu am fost mulþumiþi, dar parcã acum este cel mai greu.
Începând cu perioada imediat urmãtoare, echipe mixte de salariaþi din
cadrul Primãriei Voineºti se vor
deplasa la domiciliul dumneavoastrã
pentru a colecta sumele de bani
datorate la bugetul local.
La întocmirea bugetului pe
anul 2011 în luna ianuarie, dupã
stabilirea taxelor ºi impozitelor locale în
ºedinþa de consiliu local, în unanimitate a fost stabilit ºi bugetul local în
sumã totalã de 1.064.726 lei. În
rândurile urmatoare vã voi prezenta
situaþia încasãrii bugetului local pânã
la data de 25 octombrie 2011.
Pentru plata taxelor ºi
impozitelor locale, cetãþenii comunei
noastre au fost repartizaþi cãtre trei
compartimente de încasare:
 Compartimentul 1- cuprinde satele
Onceºti ºi Gemenea- Brãtuleºti-consilier încasare dl. Sasu Nicolae;
 Compartimentul 2- cuprinde satele
Voineºti ºi Lunca- consilier de încasare

dl. Avram Simona;
 Compartimentul 3 - cuprinde satele
Izvoarele, Suduleni, Mînjina ºi Manga
– consilier de încasare d-na Oprea
Elena.
• Pentru satele Onceºti ºi GemeneaBrãtuleºti, dintr-un debit total de
430.933 lei, reprezentand taxe ºi
impozite locale pe anul 2011, a fost
încasatã suma de 252.058 lei adica
58,49%. În anul 2010 în aceeaºi
perioadã procentul de încasare era de
66,08%
• Pentru sataele Voineºti ºi Lunca,
dintr-un debit de 364.521 lei reprezentând taxe ºi impozite locale pe anul
2011 a fost încasatã suma de 267.254
lei, adicã 73,31 lei. În aceeaºi perioadã
a anului 2010 procentul de încasare
era de 73,14%.
• Pentru satele Izvoarele, Suduleni,
Mânjina ºi Manga, dintr-un debit de
269.272 lei, reprezentand taxe ºi
impozite locale pe anul 2011, a fost
încasatã suma de 159.686 lei, adica
59,30%. În aceeaºi perioadã a
anului 2010 procentul de încasare era
63,58%.
La nivelul comunei, media de
colectare a taxelor ºi impozitelor locale
pe anul 2011, pânã la data de 25
octombrie, este de 63,70% (67,58%
anul trecut aceeaºi perioadã) nemulþumitoare în raport cu trimestrializarea
privind încasãrile stabilite la începutul
anului bugetar 2011.
ATENÞIE, ATENÞIE LA AMENZI!
Dintr-un total de 309.747 lei,
debit amenzi înregistrate la Primãria
Voineºti, pânã în aceasta perioadã a

fost achitatã suma de 72.262 lei, ceea
ce reprezintã un procent de 23,32%.
În perioada urmãtoare vom
proceda la popriri pe salarii ºi pensii
pentru recuperarea acestor sume,
fiindcã, potivit Codului Fiscal suntem
obligaþi sã recuperãm toate creditele
restante.
Pe aceastã cale vã
reamintesc faptul cã primarul nu poate
anula sau prescrie nicio amendã.
Acestea pot fi anulate numai în baza
unei hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi
irevocabile, pronunþate în urma
contestãrii în instanþele de judecatã
a procesului verbal de contravenþie.
De asemenea, menþionez cã
sunt scutiþi de la plata taxelor ºi
impozitelor locale, conform Codului
Fiscal, urmãtoarele persoane:
- Veteranii de rãzboi ºi vãduvele
veteranilor de rãzboi;
- Persoanele cu handicap de gradul I;
- Luptãtori ai revoluþiei din decembrie
1989;
Apelez pe aceasta cale la
înþelepciunea, înþelegerea ºi
bunãvoinþa dumneavoastrã, pentru a
face un efort ºi a achita taxele ºi
impozitele locale în perioada imediat
urmãtoare, putând astfel încheia ºi noi
anul bugetar 2011 fãrã datorii.
În speranþa unei colaborari
ireproºabile, vã mulþumesc anticipat.

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastrã
Sandu Gabriel Dãnuþ
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RUBRICA MEDICULUI VETERINAR
A venit momentul unui nou articol despre sãnãtatea animalelor din
gospodãriile comunei noastre. Aº dori
mai întâi sã aduc la cunoºtinþa
dumneavoastrã, ceea ce se mai executa
în aceastã perioadã de cãtre Cabinetul
Medical Veterinar Voineºti.
În lunile octombrie-noiembrie se
efectueazã pe teritoriul comunei
noastre, ca dealtfel pe tot teritoriul
naþional, imunizarea prin vaccinare a
câinilor ºi pisicilor din curþile dumneavoastrã. Nu cred cã trebuie sã vã mai
spun, din nou, ce importanþã are
aceastã acþiune, dat fiind faptul cã
(RABIA) turbarea este o boalã contagioasã, o boalã ce se transmite de la
animale la OM (o zoonozã) ºi la OM
evolueazã mortal. Se transmite prin
muºcãtura câinelui ºi, tocmai de aceea,
o putem preveni prin vaccinare, care se
executã o datã pe an, în lunile ctombrie,
noiembrie, decembrie, la toþi câinii ºi la
toate pisicile (animalele carnivore) din
gospodãriile populaþiei cu vârstã de
peste 3 luni.
Trebuie sã cunoaºtem cu toþii
cã „Vaccinarea contra rabiei a câinilor ºi
a pisicilor în vârstã de peste 3 luni în
ROMÂNIA este obligatorie”. Vaccinarea
contra rabiei este gratuitã ºi suportatã
de la bugetul de stat în cadrul
„Programului Strategic Naþional de
prevenire ºi combatere a bolilor la animale”, atunci când acþiunea aceasta
este efectuatã de cãtre medicii veterinari
care deþin contracte de concesiune /
prestãri servicii cu statul.
Trebuie sã mai reþinem ce
obligaþii au deþinãtorii de câini ºi
pisici ºi anume:
- Sã prezinte la medicul veterinar în a
cãror razã îºi au domiciliul, în vederea
luãrii in evidenþã.
- Sã anunþe în termen de 7 zile orice
modificare produsã prin cumpãrare,
pierdere, moarte, înstrãinare, sau
naºtere, de la ultima declaraþie.
- Sã deparaziteze perioadic animalele
(trimestial) este ideal ºi (bianual) este
minim.
- Sã prezinte animalele pentru
efectuarea vaccinarii antirabice.
- Sã deþinã un carnet de sãnãtate al
animalului în care sã fie evidenþiate
acþiunile imunoprofilactice ºi
tratamentele antiparazitare efectuate pe
animal.
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- Sã respecte dispoziþiile Direcþiei
Sanitar Veterinare ªi Pentru Siguranþa
Alimentelor privind interdicþiile de
miºcare în afara curþilor.
- Sã anunþe imediat medicului veterinar
orice muºcãturã produsã la om de cãtre
câinii aflaþi în proprietatea sau îngrijirea
lor ºi orice modificare a comportamentului acestora.
- Sã asigure condiþiile optime de
adãpostire, îngrijire ºi hrãnire a acestor
animale.
Deci, se cere din partea
dumneavoastrã, sã fiþi prezenþi la domiciliu când auziþi cã sunt în zonã cei care
vaccineazã ºi, aºa cum spune Legea
Sanitar Veterinarã, chiar dumneavoastrã
gospodarii ºi proprietarii acestor animale
aveþi obligaþia sã-i imobilizaþi, sã
contenþionaþi animalele (câini ºi
pisici) în vederea efectuãrii mano-perei
de vaccinare.
Vã solicit, de aceea, sã
colaboraþi cu echipa de vaccinare ºi aº
dori sã nu mai aud aspecte de genul
„uite, câinele ãla este, vaccineazã-l” sau
„nu pun eu mâna pe el cã mã muºcã ºi
pe mine” sau „ãla nu este al meu, e al
nu ºtiu cui”. Reþineþi cã tot ce aveþi în
curte se vaccineazã. Tocmai pentru cã
este o acþiune gratuitã nu puteþi sã
refuzaþi vaccinarea, ea este obligatorie,
iar unde o sã fie cazul se va aplica legea
ºi ea spune cã refuzul se sancþioneazã
contravenþional.
Anul acesta, ca o noutate, în
momentul vaccinãrii veþi primi pentru
fiecare animal (câine sau pisicã) pe care
le deþineþi un carnet de sãnãtate de la
medicul veterinar, cel care deþine ºi
manipuleazã acele carnete.
Carnetele sunt inseriate,
dumneavoastrã veþi semna într-un tabel
de vaccinare ºi aveþi obligaþia sã pãstraþi
aceste carnete pe tot parcursul vieþii
respectivului animal (câine sau pisicã).
Pe acest carnet se vor trece toate
datele de identificare ale animalului ºi în
el se vor consemna toate acþiunile sanitar veterinare efectuate asupra acelui
animal.
Trecând în alt plan, aº dori sã
reamintesc câteva aspecte legate de
perioada în care ne aflãm, cu referire la
celelalte specii de animale pe care le
detineþi în gospodarie.
La toate rumegatoarele din
gospodãrie (bovine, ovine, caprine),

trebuie efectuat un tratament antiparzitar
intern, cu substanþe ce conþin albendazol, fenbendazol, în funcþie de greutatea
animalului ºi de concentraþia substanþei
folosite.
Se vor aplica tratamente
antiparazitare ºi de cãtre Cabinetul
Medical Veterinar Voineºti în perioada
urmãtoare avand în vedere cã animalele
au venit de la pãºunat ºi acum le aveþi
în gospodãriile dumneavoastrã.
Nu uitaþi de identificarea prin
crotaliere la tineretul fãtat în gospodãria
dumneavoastrã ºi la perioada când
trebuie fãcutã: 21 zile bovine/60 zile
porcine ºi pânã la 9 luni ovine/caprine.
Atunci când nu se respectã aceste
perioade, costul acestor acþiuni va fi unul
mult mai mare ºi dumneavoastrã îl veþi
suporta în totalitate.
La sediul Cabinetului Medical
Veterinar este deschis un „Registru de
notificãri evenimente” cu privire la:
cumpãrãri; înstrãinãri; fãtãri; donaþii ºi
alte evenimente privind înregistrarea
ºi identificarea animalelor
dumneavoastrã.
Numai aspectele notificate de
dumneavoastrã în timp util ºi legal vor fi
soluþionate de cãtre medicul veterinar ºi
astfel ºi costurile diferitelor acþiuni ºi
activitãþi efectuate vor fi cât mai mici sau
chiar gratuit pentru dumneavoastrã.
Aveþi mare grijã, toþi cei ce aveþi în
derulare proiecte cu bani europeni sau
cei ce solicitaþi subvenþii pe cap de
animal. , orice problemã cu privire la
animalele dumneavoastrã (exploataþii;
proprietate schimbatã; fãtãri; înstrãinãri,
donaþii, etc.), trebuie sã notificaþi în
acest registru în scris.
Nu va mai rãspunde nimeni de
aceste aspecte pe care noi nu le
cunoaºtem, doar dumneavoastrã
rãmâneþi direct rãspunzãtori.
În speranþa unei bune
desfãºurãri a acþiunii de vaccinare
contra rabiei la câini ºi pisici ºi a unei
colaborari exemplare din partea dumneavoastra la restul problemelor
privitoare la animale, vã urez toate cele
bune.
Cu consideraþie,

Dr. Mîndroiu Nicolae
Medic Veterinar
CMV Voineºti
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ACTUL DE CÃSÃTORIE
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþa
Persoanelor Voineºti vã aduce la cunoºtinþa modificãrile
intervenite cu privire la întocmirea actului de cãsãtorie o datã
cu intrarea în vigoare de la 01.10.2011 a Legii nr. 287/2009
privind Codul Civil, republicatã, precum ºi Legii nr. 71/2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul
Civil:
- Declaraþia de cãsãtorie, se face personal, de cãtre viitorii
soþi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, la primãria locului
de domiciliu ori de reºedinþã al unuia dintre ei ºi se publicã în
ziua în care a fost primitã, prin afiºare, în extras, la sediul
primãriei ºi pe pagina de internet a acesteia ºi, dupã caz, la
sediul primãriei unde celãlalt soþ are domiciliul sau reºedinþa.
- În cazul în care unul dintre viitorii soþi nu se aflã în
unitatea administrativ-teritorialã unde urmeazã a se încheia
cãsãtoria, aceºtia pot face declaraþia de cãsãtorie la
S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, la primãria din cadrul unitãþii
administrativ-teritoriale pe raza cãreia îºi au domiciliul sau
reºedinþa, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la
S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, la primãria din cadrul unitãþii
administrativ-teritoriale unde urmeazã a se încheia cãsãtoria.
- Declaraþia de cãsãtorie ºi încheierea acesteia se poate face
în afara sediului S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, al primãriei pentru
persoanele care din motive medicale, se aflã în imposibilitatea
de a se deplasa, sau sunt arestate ori-condamnate, în baza
unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei
privative de libertate, cu aprobarea primarului ºi respectarea
prevederilor legale.
- În declaraþia de cãsãtorie, viitorii soþi vor arãta cã nu existã
nici un impediment legal la cãsãtorie ºi vor menþiona numele
de familie pe care îl vor purta în timpul cãsãtoriei, precum ºi
regimul matrimonial ales.
- Dacã de la data depunerii declaraþiei de cãsãtorie au
trecut 30 de zile ºi cãsãtoria nu a fost încheiatã, ori dacã
viitorii soþi doresc sã modifice declaraþia iniþialã, aceºtia vor
face o nouã declaraþie de cãsãtorie.
Ofiþerul de stare civilã care primeºte declaraþia de
cãsãtorie solicitã viitorilor soþi documentele necesare,
cu urmãtoare precizãri:
a) în cazul existenþei unor impedimente rezultate din condiþiile
de rudenie fireascã sau adopþie, este necesar sã se prezinte
autorizarea instanþei de tutelã în a cãrei circumscripþie îºi are
domiciliul cel care cere încuviinþarea pentru încheierea
cãsãtoriei;
b) în cazul existenþei unor impedimente legate de vârsta matrimonialã este necesar avizul medical, dovada încuviinþãrii
pãrinþilor ori, dupã caz, a tutorelui ºi autorizarea instanþei de
tutelã în a cãrei circumscripþie îºi are domiciliul minorul care
solicitã încheierea cãsãtoriei;
c) pentru încheierea cãsãtoriei în afara sediului primãriei, la
cererea persoanelor care din motive medicale, se aflã în
imposibilitatea de a se deplasa, sau sunt arestate ori
condamnate, în baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei privative de libertate, pe timpul mãsurii

arestãrii ºi executãrii pedepsei, este necesarã aprobarea primarului, prezentându-se documente justificative în susþinerea
cererii;
d) aprobarea primarului pentru încheierea cãsãtoriei între
persoane care nu au domiciliul sau reºedinþa pe raza de
competenþã a unitãþii administrativ - teritoriale;
e) în situaþia în care viitorii soþi stabilesc un alt regim
matrimonial decât cel al comuntãþii legale aceºtia vor prezenta
convenþia matrimonialã autentificatã de cãtre notarul public;
f) în cazul existenþei unor impedimente rezultate din condiþiile
de vârstã, minorul care doreºte sã se cãsãtoreascã face o
cerere la instanþa de tutelã de la locul de domiciliu,
competentã în vederea obþinerii autorizãrii
-încuviinþarea cãsãtoriei minorilor de cãtre pãrinþi ori, dupã caz,
de cãtre tutore se face printr-o declaraþie datã la S.P.C.L.E.P.
sau primãria competentã odatã cu declaraþia de cãsãtorie;
dacã pãrinþii ori, dupã caz, tutorele locuiesc/locuieºte în altã
localitate decât cea în care se încheie cãsãtoria, încuviinþarea
se dã la S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, la primãria din localitatea
de domiciliu sau de reºedinþã a acestora, care o înainteazã în
termen de 48 de ore la S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, primãriei
competente pentru încheierea cãsãtoriei ori se poate prezenta
o declaraþie pe proprie rãspundere, autentificatã, din care sã
rezulte cã pãrintele este de acord cu încheierea cãsãtoriei de
cãtre copilul sãu minor, care a împlinit vârsta de 16 ani.
-În situaþia în care numai unul dintre pãrinþi încuviinþeazã
cãsãtoria minorului, iar celãlalt refuzã, instanþa competentã
decide þinând seama de interesul superior al copilului.
-Dacã unul dintre pãrinþi este decedat sau se aflã în imposibilitate de a-ºi manifesta voinþa, încuviinþarea celuilalt pãrinte
este suficientã.
-în cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi, pentru încheierea
cãsãtoriei este necesar consimþãmântul ambilor pãrinþi.
-în cazul în care numai unul dintre pãrinþi exercitã autoritatea
pãrinteascã, în conformitate cu dispoziþiile art. 398 din Legea
nr. 287/2009 privind Codul Civil este suficientã încuviinþarea
pãrintelui care exercitã autoritatea pãrinteascã.
-Dacã nu existã nici pãrinþi, nici tutore care sã poatã încuviinþa
cãsãtoria, este necesarã încuviinþarea persoanei sau a
autoritãþii care a fost abilitatã sã exercite drepturile pãrinteºti.
-Oficierea cãsãtoriei se face în limba românã.
-Persoanele care aparþin minoritãþilor naþionale pot solicita,
prin cerere scrisã, celebrarea cãsãtoriei în limba lor maternã,
cu condiþia ca ofiþerul de stare civilã sau cel care oficiazã
cãsãtoria sã cunoascã aceastã limbã; pe verso-ul cererii
solicitantului ofiþerul de stare civilã declarã cã este cunoscãtor
al limbii în care se solicitã oficierea cãsãtoriei.
-Nu pot fi martori la încheierea cãsãtoriei incapabilii, precum ºi
cei care din cauza unei deficienþe psihice sau fizice nu sunt
apþi sã ateste faptul cã soþii ºi-au exprimat consimþãmântul.
-în cazul refuzului ofiþerului de stare civilã de a încheia
cãsãtoria, persoana nemulþumitã poate sesiza instanþa
competentã în raza cãreia domiciliazã.

Inspector, Ing.Pavelescu Alin
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NICOLAE ANDREESCU,

o m u l c a r e º i -a
a pus amprenta asupra pomiculturii dâmboviþene
ANDREESCU NICOLAE
(1878-1966), nãscut în satul
Gemenea, com. Voineºti, jud.
Dâmboviþa, a urmat 4 ani Seminarul
Teologic Bucureºti dar s-a retras,
continuând ªcoala Specialã de
Silviculturã din com. Brãneºti, jud.Ilfov,
unde a obþinut în anul 1900 diploma
de brigadier silvic. A profesat la Ocolul
Silvic Voineºti ºi mai târziu la Direcþia
Silvicã Târgoviºte jud.Dâmboviþa. La
iniþiativa ºi cu profesionalismul sãu, în
Târgoviºte s-a realizat plantarea de
castani pe bulevardul ce leagã oraºul
de gara CFR Targoviºte, în prezent
Bulevardul Carol I.
Pânã în Primul Rãzboi
Mondial, Valea Dâmboviþei era
presãratã cu pruni crescuþi pe rãzoare,
iar Nicolae Andreescu s-a gândit sã
înfiinþeze în satul natal, în gospodãria
sa, o micã pepinierã cu puieþi portaltoi
de mãr ºi pãr sãlbatic, recoltaþi din
pãdurea Priseaca.
A plecat pe front însã, a avut
bucuria ca la întoarcere, sã gãseascã
pepiniera tocmai bunã de altoit.A
urmat o colaborare cu Pepiniera de
Stat Crevedia-Buftea ºi Pepiniera

Domeniului Coroanei, de unde a
achiziþionat diferite soiuri de mãr ºi pãr
nobil. Primele soiuri de mãr altoite au
fost atât cele tradiþionale-Codoºele
roºioare, Creþesti ºi Domneºti, cât ºi
cele strãine Renet ºi Parmen auriu
.Mai târziu , a resuºit sã aducã ºi sã
altoiascã în pepinierã, dupã un catalog
din Franþa , soiurile:Wagner premiat
,Winter banana, Belle Fleure ºi altele,
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însã soiul Jonathan, s-a
adaptat cel mai bine climei
ºi terenurilor de pe Valea
Dâmboviþei . La specia pãr
a avut mai mult de lucru .
Soiurile nobile primite la
început nu s-au adaptat
condiþiilor locale sau
fructele lor nu aveau calitãþile organoleptice dorite.
Rezultate mai bune a
obþinut dupã mai mulþi ani,
cu soiurile de pãr
Hardenpont, Josephine,
Madamme Levaseur º.a.
Din pomii produºi în mica
sa pepinierã, a oferit concetãþenilor
din Gemenea, prietenilor din localitãþile învecinate, precum ºi bisericilor
din jur, mult material sãditor din cele
mai valoroase soiuri româneºti ºi
strãine .
În toamna anului 1928 , la
Expoziþia de Horticulturã organizatã în
Parcul Central din Bucureºti de cãtre
Societatea de Horticulturã din
România, sub patronajul Reginei
Maria, a participat ºi Andreescu
Nicolae cu o colecþie de mere ºi pere
din gospodãria sa.
Supriza a fost pe
mãsura aºteptãrilor,
colecþia lui de mere ºi
pere a primit Medalia
de Aur ºi o diplomã
semnatã de preºedintele Comisiei de
apreciere Charles
Faraudo , preºedintele
SHR.Vestea ca un om
de la þarã, cu pasiune
ºi preocupari de cercetare în cultura pomilor
roditori, s-a rãspândit
repede, iar o echipã de radio-difuziune
l-a vizitat ºi i-a cerut sã vorbeascã
despre, munca ºi realizãrile sale în
domeniul rãspândirii culturii pomilor
roditori pe terenurile Vãii Dâmboviþei.
Meritã amintit cã soiul de pere de
iarnã Madamme Levaseur, dupã
introducerea sa în culturã pe Valea
Dâmbovitei , se regãseºte si acum în
gospodãria nepotului sãu, preotul Ion

Doru Andreescu, de la care obþine
anual recolte ecologice sãnãtoase,
nemaivorbind de soiul de mãr
Jonathan care si acum deþine în zonã
un loc de frunte.
O mare bucurie a avut
pomicultorul Andreescu Nicolae când
în comuna sa natalã Voineºti, s-a
înfiinþat de cãtre ICAR în anul 1950,
Staþiunea Experimentalã Pomicolã
Voineºti . El a fost vizitat ºi consultat
de multe ori de cãtre cercetãtorii staþiunii ICAR: Moruju Gheorghe , Cvasnâi
Dumitru , Tudosescu Oprea ,
Mateescu Nicolae ,Isac Ilarie º.a.
Elevii ªcolii Profesionale
Pomicole, înfiinþatã de dr.ing.ªTEFAN
NICOLAE în anul 1955, în cadrul
Staþiunii ICAR Voinesti , au fãcut ani
de-a rândul lucrãri tehnologice ºi de
ameliorare în livezile gospodãriei
moºului Andreescu ºi absolvenþii î-ºi
amintesc cu drag de acele vremuri.
.
Considerat pe merit pionier al
pomiculturii moderne pe Valea
Dâmboviþei, numele lui Andreescu
Nicolae se înscrie, pentru prima datã
cu litere de aur, în aceastã istorie a
horticulturii româneºti ”Horticultura
României de-a lungul timpului” 5 volume lansate sub coordonarea
prof.dr.doc. Nicolae ªtefan.
În calitate de soþie a nepotului
sãu, sunt convinsã cã moºul
Andreescu, a continuat din 1966 sã
vegheze asupra celor ce au trudit
pentru evoluþia pomiculturii ºi
învãþãmântului agricol.
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“Sã nu furi”
Sfânta Scripturã spune cã
Dumnezeu a fãcut pe om dupã chipul ºi
asemãnarea sa- ºi adevarãt este; dar
omul a întors aceastã vorbã ºi a zis cã si
omul face pe Dumnezeu dupã chipul ºi
asemãnarea sa. Da, este adevãrat cã
foarte mulþi oameni îºi plãsmuiesc cu
mintea un Dumnezeu dupã închipuirea
lor. Aºa se face cã mulþi îºi închipuie cã
Dumnezeu este undeva departe,
departe; cã acolo se îndeletniceºte cu
lucruri înalte iar de pãmânt nu-ºi aduce
aminte decât rareori: când îi dã belºug ºi
vremuri bune sau lipsã de nenorociri. Cu
alte cuvinte, Dumnezeu ar fi prea sus ºi
prea mare ºi, de aceea, nu se coboarã
sã vadã tot ce se petrece pe pãmânt ºi
ce face fiecare om în parte. Pe de alta
parte, ei îºi mai închipuie cã dupã cum
omul nu poate sã vadã ºi sã ºtie toate,
tot aºa ºi Dumnezeu n-ar auzi toate sau
mãcar n-ar þine seama de toate.
Luându-se dupã închipuirea lor,
oamenii greºesc. Ca sã fim feriþi de
greºealã, se cade sã cãutam cu
stãruinþã sã dobândim o cunoºtinþã mai
adâncã despre Dumnezeu ºi cu o
încredinþare mai temeinicã. Pentru
aceasta, ne sta la îndemânã mai întâi
natura sau firea înconjurãtoare. Dacã ne
uitãm bine la toate lucrurile ºi la toate
fiinþele de pe pãmânt, la întocmirea ºi la
rostul fiecãruia în parte ºi al tuturor
laolaltã, vom înþelege cã Fiinþa care le-a
fãcut pe toate ºi care le poartã de grijã
are o înþelepciune o putere ºi o bunãtate
nemarginitã.
Într-un loc din Sfânta Scripturã
unde se vorbeºte acelora care pãcãtuiesc, dar se amãgesc cu gândul cã
Dumnezeu nu-i vede ºi nu ia aminte la
pãcatele lor, citim aceste cuvinte:
“Nebunilor! Cel ce a sãdit urechea, s-are
putea oare sã nu audã? Cel care a
întocmit ochiul s-ar putea oare sã nu
vadã? Cel care pedepseºte neamurile,
s-ar putea sã nu pedepseascã , El, care
a dat omului pricepere? (psalmul 94-9,
10).
Aceste cuvinte ne spun lãmurit
ca Dumnezeu vede toate, aude toate,
judeca toate. Intr-adevar, daca omul,
care este marginit, vede atât cât poate
sã vadã aude cât poate sã audã ºi
judecã atât cât poate sã audã ºi judecã
atât cât poate sã judece, cu atât mai

mult Dumnezeu care este nemãrginit
aude, vede ºi judecã toate.
Eºti încredinþat ºi tu de
aceastã iubite cititor? Cu alte cuvinte
spui tu cu toatã puterea:,,Dumnezeu mã
vede, mã aude, mã judecã; nimic din tot
ce fac, din tot ce vorbesc ºi gândesc nu
este ascuns de El; iar când mã va judeca îi voi da socotealã de toate?”
Te rog sã nu treci repede peste
acest gând.Opreºte-te asupra lui, ca
sã-ºi facã tot mai mult loc în inima ta!
Atunci întreabã cugetul tãu ºi lasã-l sã-þi
rãspundã cinstit. A vãzut Dumnezeu la
tine numai ce este bine ºi frumos
înaintea Lui? A vãzut El la tine numai
fapte bune? ªi când te va judeca dupã
felul cum ai gândit, ai vorbit ºi ai trãit, vei
fi oare fãrã vina în faþa Lui?
Cugetul a fost numit de unii:
“Glasul lui Dumnezeu în om” însã în
mulþi oameni acest glas este întunecat,
tocit ºi adormit; totuºi poate fi trezit.
Deoarece un cuget întunecat tocit ºi
adormit poate sã dea rãspunsuri amãgitoare, vreau sã ne folosim de un mijloc
care sã ne arate, fãrã greº adevãrata
stare pe care o avem înaintea lui
Dumnezeu.
Ca sã ºtim dacã suntem curaþi
pe faþã sau nu, ne privim în oglindã. Ei
bine dacã vrem sã ºtim în ce stare se
gãseºte sufletul nostru, sã-l lãsãm sã se
priveascã în oglinda lui. Da, da, este o
oglindã ºi pentru suflet. Aceastã oglindã
sunt poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu
a vorbit oamenilor în multe rânduri ºi în
multe chipuri prin prooroci ºi prin
Domnul Iisus Hristos. Ce ne-a vorbit
Dumnezeu ºi a voit sã ºtim ºi noi se
aflã în Sfânta Scripturã, aici se gãsesc
poruncile lui Dumnezeu. Aceste porunci
însã sunt multe ºi n-am putea sã le
amintim aici pe toate. Domnul Hristos
ne-a spus însã cã toate poruncile
Domnului se cuprind în douã: sã iubeºti
pe Dumnezeu mai presus de orice ºi pe
aproapele tãu ca pe tine însuþi. Cine
iubeºte pe aproapele ca pe sine, acela
nu poate fura de la aproapele lui.
Oricine ºtie cã a furã înseamnã
a te face stãpân pe lucrul altuia, fie
mare, fie mic. A fura un leu sau a fura o
mie de lei, înaintea lui Dumnezeu tot furt
se numeºte.
ªi cât se mai furã! Se furã în

afaceri, se furã în negustorie, se furã în
tren, se furã de pe câmp recolta, se furã
din pãdure, se furã în piaþã, pretutindeni
se furã. Sunt jefuite persoane de diferte
vârste, sunt jefuite case, bãnci, ºi chiar
sfinte biserici. Silinþa ce ºi-o dau cei ce
furã este numai sã nu fie prinºi de lege.
Pornirea spre acest pãcat se aratã în om
încã de mic copil. Copii îºi furã jucãriile
unii altora; la ºcoalã furã pixuri, creioane,
caiete. “Nimicuri” va zice cineva. Da,
nimicuri - rãspundem noi - dar de la cele
mici se ajunge la cele mari. Nu valoarea
lucrului furat, ci furtul însuºi este pãcat.
Sã dãm însã unele pilde de furturi, peste
care oamenii trec, de obicei, cu multã
uºurinþã. Când din greºealã þi s-a dat un
rest mai mare ºi tu ai bagat de seamã,
dar nu l-ai înapoiat, ai furat. Când ai
vãzut cã vânzãtorul s-a înºelat la calcul,
ºi tu ai tãcut ca sã plãteºti mai puþin, ai
furat. Când din casa în care ai fãcut
serviciu ai luat lucruri ce þi se par
mãrunte ºi neînsemnate, ai furat. Când
ai cumpãrat ceva de la cineva ºi ai spus
cã ai plãtit mai mult decât ai plãtit, ai
furat. Cine înºalã la cântar, furã. Cine
amestecã marfa sau da o marfã mai
proastã drept una bunã ºi ia preþ ca pentru cea bunã, furã. Cine cumparã lucruri
de furat, furã. Funcþionarul care duce
acasa, de la birou, hartie, creioane, plicuri…fura. Lucratorul care ia de unde
lucreazã, scule sau material, furã. Omul
plãtit cu ziua sau funcþionarul care atunci
când nu este supravegheat, stã degeaba în timpul în care ar trebui sã lucreze,
furã. ªcolarul care copiazã la lucrarea
scrisã înºalã ºi furã. Cine se împrumutã
ºi nu dã înapoi ce a luat, furã. Cine dã
bani cu camãtã, furã. Stãpânul care nu
plãteºte cinstit pe lucrãtori ori opreºte
plata lucrãtorilor, furã. Cine îºi paºte
vitele în iarba altuia, cine intrã cu coasa
în cositura altuia, furã.Cine închide
pasãrea altuia ºi neauzind pe nimeni cã
întreabã de ea o opreºte pentru sine,
furã.
Ah, despre câþi oameni se
poate spune ce zice proorocul Osea:
“Zilnic mãresc minciuna ºi înºelatoria”
(12,1) . “Vai de cel ce strânge câºtiguri
nelegiuite pentru casa lui! Cãci piatra din
mijlocul zidului stricã ºi lemnul care
leagã grinda,îi rãspunde.”
Continuare în pagina 6
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Ziua armatei - 25 octombrie
În mentalul colectiv românesc este imprimatã
conºtiinþa neuitãrii a nemuririi, cinstirii faptelor de reper dãltuite
cu litere de aur în istoria sa multimilenarã. Între acestea se
înscrie ºi ziua armatei- 25 octombrie, zi în care a fost eliberatã
ultima palmã de pãmânt românesc de sub ocupaþia hortistohitleristã.
De fapt, în aceastã zi de 25 octombrie, glorioasa
armatã românã elibera ultima localitate româneascã de sub
ocupaþie strãinã: oraºul Carei. Prin lupte grele, sângeroase, prin
înãlþãtoare fapte de eroism sãvârºite în condiþii inimaginabil de
grele, armata românã a reîntregit Transilvania strãbunã,
leagãnul naþiunii ºi civilizaþiei româneºti, din al cãrei trup fusese
rapitã partea de nord vest prin odiosul dictat de la Viena.
Drumul glorios al armatei române în bãtalia pentru Ardeal s-a
soldat cu un total de peste 50 000 de oameni(morþi ºi rãniþi).
Asemenea pierderi au rezultat în deosebi în operaþiile militare
de la Sf Gheorghe, Târgu Mureº,Oarba de Mureº , Pauliº,
Turda Cluj, Oradea , Satu Mare ºi Carei. În parantezã fie spus,
este poate uºor de imaginat cã desfãºurarea operaþilor militare
ar fi permis ca momentul eliberãrii complete a teritoriului sã
survinã fie pe 24 sau pe 26 octombrie, dar militarii armatei
regale au considerat oportun cã acest gest sã fie unul de
diferenþã faþã de cel ce jucase un rol determinant în actul de la
23 august 1944. Acesta fiind de fapt Regele Mihai, în fond ei
depuseserã jurãmântul faþã de “neam , þarã ºi tron”, iar ziua de
25 octombrie omagia ºi ziua de naºtere a suveranului de atunci.
Propaganda comunistã a ºtiut sã oculteze cu multã
abilitate dubla semnificaþie a zilei de 25 octombrie – ziua
armatei ºi ziua de naºtere a regelui Mihai. Pentru a marca
semnificaþia ºi valoarea istoricã a acestei zile, în deosebi pentru
glorioasa armatã românã s-a realizat impresionantul monument,
de fapt Complexul memorial Carei, realizare a sculptorului Vida
Gheza ºi a arhitectului Anton Dâmboianu; acesta reprezentând

unul dintre cele mai impunatoare monumente ridicate pe
teritoriul þãrii noastre ºi este dedicat în deosebi eroilor români
care ºi-au jertfit viaþa în luptele pentru eliberarea teritoriului mult
încercatului Ardeal.
Complexul a fost dezvelit în anul 1964, cu prilejul
împlinirii a douã decenii de la victoria bãtãliei pentru Ardeal.
Este realizat din piatrã albã ºi întruneºte elementele ºi ambientul transilvan, în special : un cap de þãran care degajã demnitate, dârzenie ºi statornicie ; o poartã cunoscutã ca poarta
jertfelor date pentru biruinþe în lupta ºi care se individualizeazã
prin încrustraþiile inspirate din crestãturile cerdacurilor maramureºene; o þãrancã ce împlantã o floare ºi care simbolizeazã
viaþa nouã care începe; chipul unui ostaº cu trãsãturi aspre,
ferme , dãltuite de luptele purtate ºi care impresioneazã prin
masivitatea sa ; ºi, ca punct culminant, strãjuieºte un obelisc
sau flacãra veºnicã, prefigurat aidoma turlelor bisericilor de lemn
din Maramureº. Pe obelisc este sculptat textul :,,Glorie ostaºilor
armatei române cãzuþi în lupta pentru eliberarea patriei”
Bilanþul participãrii României la la întreaga campanie
din vest o plaseazã pe locul al patrulea în cadrul tuturor naþiunilor implicate iar efortul economic al României la aceasta
campanie a atins fabuloasa suma de 1.120.000.000 dolari, ceea
ce însemna de patru ori bugetul României pe exerciþiul financiar
1937-1938.
Armata românã, prin întreaga sa acþiune, lucru
recunoscut de istoricii, fie români sau strãini, ºi prin actul de la
23 august, în deosebi prin urmãrile sale, a contribuit la scurtarea
cu 6-8 luni a duratei celui de-al doilea rãzboi mondial.
Aºadar, cu prilejul zilei armatei, 25 octombrie, se
cuvine ca tuturor eroilor armatei ºi a veteranilor de rãzboi sã le
aducem un cãlduros ºi pios omagiu.
Col. (r) Aurelian Miriþã,
Profesor de istorie

“Sã n u f uri”
Ce zici tu, iubite cititor, de toate
acestea? Nu ai nimic pe cuget? Averea
pe care ai strâns-o, n-are ea nimic necurat în ea? Nu ai tu nimic de furat în
curtea ta,îin podul casei tale,îin grãdina
ta? Îmbrãcãmintea de pe tine este ea de
drept a ta? Între banii tãi, nu sunt oare ºi
bani de-ai altuia?
Ferice de cel ce poate spune:
“Da, nu am”.
Este de prisos sã tãgãduieºti cu
uºurãtate. Tãgãduirea ta nu va face
nefãcut ceea ce ai fãcut. Este mult mai
cuminte ºi mai normal sã te cercetezi
bine sã-þi recunoºti vina ºi sã nu mai
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sãvârºeºti pãcatul. Omeneºte ar fi sã
avem o conduitã fireascã ºi ceea ce
dorim sã ne facã nouã ceilalþi, sã le
facem noi lor mai întâi. Nu trebuie sã
aducem lezare aproapelui în niciun chip.
Nu ne place sã fim înfruntaþi,
nu ne place sã fim împroºcaþi cu cuvinte
urâte, nu ne place sã fim furaþi, ne place
sã fie ceilalþi amabili cu noi, sã fie buni,
atunci sã fim noi mai întâi amabili ºi buni
cu ei.
Aceasta este legea fireascã pe
care Dumnezeu a sãdit-o în noi. Nu
trebuie sã citeºti undeva despre aceastã
lege ca sã o practici. Ea þine de

respectul omului faþã de Dumnezeu ºi
poruncile Lui. Dacã vrei sã-þi fie bine cu
adevãrat încearcã o conduitã creºtinã ºi
respectã poruncile lui Dumnezeu cãci El
rãsplãteºte toate.
Harul Domnului nostru Isus
Hristos ºi dragostea lui Dumnezeu Tatãl
sã fie cu noi toþi! Amin!

Pr. paroh Savu Ion
Parohia Manga
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STARE
Lecþie pentru pãrinþi C I V I L Ã

D’ale gemenenilor

“...el le-a zis prietenilor cã
face cinste {…}. A încercat sã
pãcãleascã chelnerul, dar nu a reuºit
ºi i-a zis o vorbã urâtã. A fugit într-un
canal ºi apoi chelnerul l-a gãsit ºi l-a
pus la muncã…”
Sunt rândurile unui copil care
a trebuit sã realizeze o compunere
liberã. Am putea spune cã are o imaginaþie bogatã, dar, la fel de bine, ne
putem întreba: care este universul
acestui copil?
Cu siguranþã nu adoarme
vrãjit de poveºtile citite de mama, de
vorbele calde ale bunicilor.
Oare acesta este universul
copiilor de astãzi: chelner, vorbe
urâte, canal, sã pãcãleascã? În ce
lume trãieºte acest copil, ce lume va
crea la rândul sãu? Am putea
continua ºirul întrebãrilor, sau am
putea oferi un exemplu de bunãtate,

decenþã, bunã-creºtere, calitate
umanã – de educaþie. Educaþia nu
înseamnã numai ºcoalã, se face
acasã, în societate, zi de zi ºi la orice
vârstã. Pe cine mai preocupa însã
acest aspect când astãzi trebuie sã
supravieþuim, când trebuie sã ne
îmbracãm copii, sã îi hrãnim ºi asta e
o provocare din ce în ce mai grea.
Cât o sã mai dureze toate
acestea, cât o sã mai tolerãm sã fim
manipulaþi; cât o sã ne mai lãsãm duºi
de nas de tupeul celor care au creat
,,lumea de azi’. Totul depinde de noi ºi
de dorinþa noastrã de a trãi altfel.
Putem începe prin educaþia
noastrã sº a celor de lângã noi, prin a
alege ceea ce ne reprezintã.

Prof. Mãnescu Elena

CÃSÃTORII
1. ENE ION ªI TIÞA VALENTINAELENA

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. ANASTASIU ANUÞA
2. DUMITRESCU BENONE

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
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Cerinþe de toamnã
Dacã tot a venit toamna ºi cu
toþii ne-am strâns recoltele, a sosit ºi
vremea pregãtirilor pentru sezonul
rece care deja bate cu putere la uºã.
Tot în aceastã perioadã, orice gospodar îºi pregãteºte viitoarea recoltã,
fiindcã, dupã cum bine ºtim cu toþii,
anul agricol începe de toamnã.
Drept pentru care o sã vã
supun atenþiei unele mãsuri ce trebui
luate pentru bunul mers al activitãþilor
în gospodãrii ºi evitarea evenimentelor
neplãcute în relaþiile comunitare.
Cum în perioada rece preocuparea de baza este încãlzirea
locuinþelor ºi implicit lucrul cu focul,
trebuie avut în vedere faptul cã toate
coºurile de fum trebuie sã fie curãþate
iar acolo unde ele traverseazã
podurile ºi pãtulele cu materiale vegetale uºor inflamabile (fân, paie, coceni)
acestea nu trebuie sã intre în contact
direct cu sursa de cãldurã. De
asemenea, trebuie avutã mare grijã la
cosurile de fum care ating parti din
acoperis (grinzi de lemn, plastic, folie
etc.).
Cei care au fãcut aprovizionarea cu lemne si, din lipsã de
spaþiu, le-au depozitat în faþa
gospodãriilor, pe domeniul public, sunt
rugaþi ca, în urma tãierii ºi spargerii
acestora, sã-ºi adune resturile
rezultate (rumeguº, surcele, coji )
readucând spaþiul public la starea
iniþialã.
Referitor la lucrãrile agricole
de sezon vã atragem atenþia asupra

arderii
miriºtilor sau
a resturilor
vegetale
rezultate în
urma
strângerii
recoltelor
(paie,
coceni).
În cursul
acestui an, la
Primãria
Voineºti au
fost înregistrate mai
multe reclamaþii privind incendierea
din neatenþie sau cu buna ºtiinþã a
unor proprietãþi private soldate cu
distrugerea culturilor de cereale sau
pomi fructiferi. Atragem atenþia cã
fapta de distrugere intrã sub incidenþã
penalã.
Tot aici vã reamintim faptul cã
este interzisã depozitarea materialelor
vegetale în locuri virane sau în
cursurile apelor (ºanþuri, canale, râuri).
Venim aici cu menþiunea cã Primãria
Voineºti deþine ºi va poate pune la
dispoziþie, contra cost, tocãtoarea de
resturi vegetale care este foarte
eficientã în astfel de cazuri.
Atenþie la ieºirea cu tractoarele ºi utilajele agricole murdare de
noroi, de pe terenuri agricole pe
drumurile publice. Vã facem cunoscut
cã aceste fapte, acolo unde sunt
constatate, atrag dupã sine mãsuri

pecuniare.
Un alt aspect legat de
lucrãrile din sezonul rece este privitor
la construcþia sau refacerea gardurilor
între proprietãþi. Pentru evitarea
oricãror divergente între vecini,
recomandãm prezenþa la faþa locului a
ambilor proprietari ai terenurilor ce
urmeazã a fi grãniþuite, iar acolo unde
sunt divergenþe sau neclaritãþi, se
poate solicita prezenþa unei comisii
competente din cadrul Primãriei.
În speranþa cã veþi lua în
considerare aceste sfaturi, pãstrând
astfel un climat de bunã înþelegere,
atât cu ceilalþi membrii ai comunitãþii
cât ºi cu autoritãþile locale, nu-mi
rãmâne decât sã vã mulþumesc pentru
înþelegere ºi sã vã doresc numai bine.

Viceprimar,
Popa Claudiu

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!

