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Comuna Voineºti va beneficia de construcþia
unei sãli de sport în campusul preuniversitar
al Grupului Agricol Voineºti
Dragii mei,
De mai multe ori am scris
în Gazeta de Voineºti despre
realizarea investiþiei
“Modernizarea, dotarea spaþiilor de
cazare ºi construirea unei Sãli de
sport în campusul pentru
învãþãmântul profesional ºi tehnic
preuniversitar pentru zona de
nord-vest a judeþului Dâmboviþa, în
comuna Voineºti”.
Este vorba despre un
proiect depus de Consiliul local
Voineºti în anul 2010, proiect
finanþat cu fonduri europene prin
Programul Operaþional Regional
Agenþia 3 Sud Muntenia- Cãlãraºi,
proiect cu cofinanþare 2% din
partea Primãriei Voineºti.
În februarie 2011, Proiectul
a fost aprobat spre finanþare
încheindu-se astfel contractul de
finanþare între Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Primãria
comunei Voineºti. Valoarea totalã
a proiectului este de 6.907.094,12
lei , din care contribuþia europeanã
eligibilã este de 5.346.527 lei, iar
contribuþia Consiliului local
Voineºti este de 403.865,32 lei,
reprezentând cheltuieli eligibile
(2,08%) din valoarea proiectului ºi
cheltuieli neeligibile rezultate din
activitãþile proiectului.
În cursul lunii mai, anul
curent, au fost demarate proce-

durile de achiziþie publicã de
lucrãri pentru adjudecarea contractului cu operatorul economic care
va realiza aceastã investiþie.
Procedura fiind foarte
greoaie, cu licitaþie electronicã pe
S.E.A.P., va pot spune cã, în
perioada imediat urmãtoare va fi
semnat contractul de execuþie cu
firma câºtigãtore a selecþiei de
oferte, dupã care, Primãria
Voineºti va emite ordinul de
începere al lucrãrilor.
Dar, sã vã prezint succint
în ce constã acest proiect:
Sala de sport proiectatã
va fi o construcþie din cãrãmidã, cu
învelitoare din þiglã ceramicã. Va fi
amplasatã în partea de nord-vest a
terenului campusului pentru
învãþãmânt tehnic ºi preuniversitar,
va avea suprafaþa construitã de
290,33 mp, suprafaþã utilã de
364,07 mp, regim de înãlþime P+1
La parter, sala de sport va
fi compusã din: salã sport- 163,29
mp, grup sanitar fete- 4,13 mp,
vestiar fete -22,06 mp, vestiar
bãieþi- 22,06 mp, grup sanitar
bãieþi- 4,13 mp, depozit materiale
de curãþenie -11,70 mp ºi hol
acces-35,59 mp.
La etaj se va construi sala
de echipament tehnic- 27,85 mp,
depozit materiale didactice- 9,46
mp, birou profesor sport- 22,49
mp, grup sanitar profesor- 3,62 mp

ºi hol acces 37,69 mp.
Internatul pentru elevireabilitarea se va face la toate cele
3 nivele existente ale clãdirii.
La parter se vor compartimenta ºi amenaja birourile necesare activitãþii unui internat pentru
elevi
La etajul I ºi al II-lea vor fi
amenajate spaþii de locuit tip garsonierã ( 26 buc), în suprafaþã de
aproximativ 40 mp fiecare, plus
sãli de lecturã, laborator informaticã, salã bibliotecã.
Cantina va fi modernizatã
ºi reabilitatã, cea existentã, printr-o
compartimentare mult mai eficientã, ce va cuprinde: sala de mese,
bucãtarie, vestiare, depozite,
birouri, grupuri sanitare. Proiectul
se va desfãºura pe durata a 36
luni.
Avem promisiuni cã, în
perioada imediat urmãtoare vor
continua lucrãrile ºi la reabilitarea
ºi modernizarea clãdirii principale
a Grupului ªcolar Agricol
(investiþie finanþatã de Guvernul
României prin Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii), sperând astfel cã, la
începutul anului ºcolar 2012-2013,
liceenii sã fie primiþi în casã nouã.
Aºa sã ne ajute
Dumnezeu!

Primarul dumneavoastrã,
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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CONDIÞIILE PENTRU SCUTIREA DE LA
PLATA MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE
În scopul stimulãrii
încasãrii veniturilor la bugetul
local al comunei Voineºti ºi
þinând cont de dispoziþiile art.
125 alin. 2 lit. d din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedurã Fiscalã,
actualizatã ºi republicatã, care
prevãd faptul cã “La cererea
temeinic justificatã a debitorilor
persoane fizice sau juridice,
creditorii bugetari locali, prin
autoritãþile administraþiei publice
locale, care administreazã aceste
bugete, pot acorda, pentru obligaþiile bugetare restante, pe care
le administreazã, înlesniri la platã
constând în amânãri/ scutiri/
reduceri de majorari sau
penalitãþi de întârziere, cu
excepþia majorãrilor datorate pe
perioada de amânare”, executivul
Primãriei Comunei Voineºti, a
iniþiat un proiect de hotãrare în
acest sens, pe care l-a supus

spre aprobare Consiliului Local
Voineºti.
Astfel, a fost adoptatã
Hotãrârea nr 82/2011, prin care
vor fi scutiþi de la plata
majorãrilor de întârziere,
contribuabilii persoane fizice ºi
juridice, care îºi vor achita toate
obligaþiile fiscale principale
restante cãtre Consiliul Local
Voineºti, pânã la data de
28.12.2011 inclusiv.
Scutirea majorãrilor de
întârziere se va acorda contribuabililor pe bazã de cerere, la
care se va anexa înºtiinþarea de
platã (document informativ),
emisa de Serviciul de Impozite ºi
Taxe Locale, care va cuprinde
toate obligaþiile fiscale principale
ºi accesoriile acestora (majorãrile
de întârziere), calculate pânã la
data cererii.
Scutirea se va acorda
numai dacã contribuabilul îºi

achitã integral toate obligaþiile
fiscale principale datorate ºi
evidenþiate în înºtiinþarea de
platã, pânã la data de
28.12.2011 inclusiv.
Cererea de scutire ce
poate fi procuratã de la Ghiºeul
Unic al Primãriei Comunei
Voineºti -va cuprinde elementele
de identificare ale contribuabilului
precum ºi natura obligaþiei
bugetare pentru care se solicitã
scutirea.
În vederea evitãrii
acþiunilor de executare silitã,
pentru recuperarea creanþelor
datorate, îi îndemnãm pe toþi
contribuabilii ce se afla în
aceastã situaþie, sã profite de
hotãrârea adoptatã prin care sunt
scutiþi de la plata majorãrilor de
întârziere ºi sã îºi achite
obligaþiile fiscale restante pînã la
data de 28.12.2011.

Suc de mere dupã tehnologie nemþeascã
SC BABAY COM SRL, cu sediul în comuna
Voineºti, strada Principalã, nr 145, (în spatele
Primãriei) produce ºi comercializeazã, la standarde
europene, suc natural din mere.
Sucul este produs dupa o înaltã tehnologie
germanã, fiind obþinut din fructe sãnãtoase ºi de cea
mai buna calitate, care îºi pãstreazã calitãþile
organoleptice pe toata perioada de pãstrare pânã la
consum. Datoritã procesului de pasteurizare, termenul de valabilitate al sucului este de 12 luni de la data
fabricaþiei. Modul de prezentare ºi livrare se face în
ambalaje din sticlã de 1 litru cu capac twist-off.
Pentru relaþii, vã rugãm sunaþi la numãrul de
telefon 0723 631 080.

ing Daniel Comãnescu
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MÃSURA 1.1.2 - “INSTALAREA
TINERILOR FERMIERI”
Datoritã faptului cã în
perioada 28 noiembrie 2011- 13
ianuarie 2012 se desfãºoarã o nouã
sesiune de depunere proiecte pentru
accesare fonduri europene pe
Mãsura 1.1.2- ,,Instalarea tinerilor
fermieri”, venim în întâmpinarea
dumneavoastrã cu câteva precizãri,
care, cu siguranþã vã vor fi de folos
în buna defãºurare ºi reuºita demersurilor de accesare a fondurilor
europene sub aceastã formã.
Solicitanþii eligibili pentru
sprijinul nerambursabil acordat prin
aceastã mãsurã sunt fermierii în
vârstã de pânã la 40 de ani
(neîmpliniþi la data depunerii cererii
de finanþare), persoane fizice sau
juridice care practica in principal
activitãþi agricole ºi a cãror
exploataþie agricolã are o dimensiune economicã cuprinsã între 6 si
40 UDE (Unitate de Dimensiune
Economicã). Exploataþia agricolã
poate cuprinde atât culturi vegetale
cât ºi efective de animale care se
calculeazã în UDE, ºi însumate
aduc eligibilitatea. În aceastã
sesiune, pentru o exploataþie agricolã de 6 UDE sprijinul financiar
este de 12.000 euro ºi creºte
progresiv, în funcþie de mãrimea
acesteia, pânã la 40.000 euro.
Exemple de structuri
agricole sau zootehnice:
Fructe, pomi (mãr, pãr, piersic, cireº,
cais) – 1,169 UDE/Ha;
Legume proaspete în câmp deschis
– 3,940 UDE/Ha;
Flori în câmp – 14,828 UDE/Ha;
Bovine sub 1 an – 0,201 UDE/cap;
Bovine peste 2 ani (masculi) –
0,362UDE/cap;
Vaci pentru lapte – 0,881 UDE/cap;
Pui pentru carne (100 capete) –
0,301UDE;

Gãini ouãtoare (100 capete) – 0,352
UDE;
Pentru mai multe detalii consultaþi
Anexa 1- Cererea de finanþare
pentru mãsura 112 - noiembrie
2011.(A.P.D.R.P)
Documente n ecesare p entru
accesarea a cestei m ãsuri s unt:
Pentru persoana fizicã:
* Documente care atestã dreptul
de proprietate asupra terenului
agricol ;
* Contract de arenda ºi Tabel
centralizator- cu sumarul
contractelor de arendã conþinând
suprafeþele pe categorii de folosinþã
ºi perioadã de arendare ;
* Copie dupã paginile din registrul
agricol care sã confirme dreptul de
proprietate/folosinþã asupra terenului
menþionat ,,Conform cu originalul’’
pe fiecare paginã ;
* Extras din Registrul Exploataþiei
emis de ANSVSA/DSVSA/
Circumscripþia veterinarã din care sã
rezulte efectivul de animale deþinut,
al pãsãrilor ºi al familiilor de albine ºi
data primei înscrieri a solicitantului
în Registrul exploataþiei ;
* Extras din registrul fermelor în
care obligatoriu scrie data în care a
primit codul de exploataþie ºi print
screen dupã istoricul exploataþiei ;
* Certificat fiscal eliberat de
primãria de domiciliu care sã ateste
lipsa datoriilor la bugetul local ;
* Cazier judiciar eliberat de poliþia
judeþeanã ;
* Copie diplomã de studii:
liceu/ºcoalã profesionalã/ºcoalã de
arte ºi meserii în domeniul agricol
sau liceu/ºcoalã profesionalã/ºcoalã
de arte ºi meserii (altul decât cel cu

profil agricol) însoþit de Certificatul
de calificare în domeniul agricol sau
pentru cei care nu au certificat de
calificare în domeniul agricol,
adeverinþã cã urmeazã un curs de
calificare în domeniul agricol ;
* Document justificativ de înregistrare într-o formã asociativã ;
* Angajament de agro-mediu pe o
perioadã de 5 ani ;
* Copie B.I./C.I., soþ/soþie (dupa
caz).
Pentru persoana fizicã autorizatã:
Toate documentele menþionate mai
sus la care se adaugã:
* certificat de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comerþului’
* certificat constatator de la Oficiul
Registrului ºi Comerþului ;
* certificat fiscal care sã ateste
lipsa datoriilor restante fiscale
eliberat de Direcþia Generalã a
Finanþelor Publice ºi de primãriile pe
raza cãrora îºi au sediu social ºi
punctele de lucru
* document de la banca cu datele
de identificare ale bãncii sau
contului
În speranþa cã veþi putea
accesa cât mai mulþi aceste fonduri
nerambursabile, care vor duce la
dezvoltarea economicã atât a
gospodãriilor individuale cât ºi a
comunei ºi a zonei, nu-mi rãmâne
decât sã vã mulþumesc pentru
atenþia acordatã ºi vã doresc mult
succes !

Cu deosebitã consid
deraþie,
Vicep
primar
Pop
pa Claud
diu
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RECENSÃMÂNTUL POPULAÞIEI ªI
LOCUINÞELOR ÎN COMUNA VOINEªTI
În perioada 20-31. 10. 2011, în România s-a
desfãºurat Recensãmântul populaþiei ºi al locuinþelor,
acþiune de mare importanþã naþionalã cu scop major în
contextul European.
Asfel, ºi în comuna Voineºti, urmare a

bunãvoinþei ºi a simþului civic al cetãþenilor comunei
noastre, aceastã acþiune s-a desfãºurat în condiþii
optime, iar datele preliminare, înregistrate pe teren,
comparativ cu datele înregistrate la recensãmântul din
2002, se prezintã astfel:

Conform actelor normative în domeniu, cifrele
oficiale ale înregistrãrilor acestui recensãmânt, la
nivelul comunei Voineºti, vor fi publicate anul viitor, în

urma prelucrãrilor datelor efectuate la nivel naþional, de
cãtre Institutul Naþional de Statisticã.
Recenzor coord
donator R.P.L., secretar Pop
pescu Otilia

D`ale gemenenilor…
Societatea contemporanã
promoveazã altfel de “valori”. Indivizi
de tot felul, ambiþioºi, energici,
dornici de afirmare îºi perfecþioneazã abilitatea de “a se
descurca“ având ca scop
bunãstarea ºi realizãrile personale.
Nu conteaza mijloacele atât timp cât
îºi ating scopul.
De fapt, “sã te descurci“
înseamnã sã minþi, sã furi, sã înºeli,
sã trãdezi fãrã a putea fi acuzat de
acestea . Dacã se întâmplã sã fi
descoperit trebuie sã ai tupeul de
“a convinge “ pe cei din jur de
“adevãrul, valorile ºi demnitatea ta “,
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sã vorbeºti despre “lucrurile superioare “ pe care le cultivi, despre
“principiile sãnãtoase“ dupã care
trãieºti ºi care sunt greu de înþeles
pentru mulþi. Tu devii astfel un individ neînþeles, superior, “un martir “ al
unei societãþi “prea mici“ ca sã te
cuprindã .Odatã realizate aceste
lucruri devii liber, poþi face orice,
oriunde ºi oricând, pentru cã nimeni
nu te mai poate acuza de ceva, nu
mai are importanþã nimic din ceea
ce faci sau spui ; þi-e permis totul ;
nu mai are importanþã nimic din
ceea ce spun cei din jur fiindcã tu
eºti “ neînþelesul“ ºi în acelaºi timp

te consideri superior. De fapt, ai
ajuns “ºmecherul“ perfect ºi cum
astãzi asta e o demnitate, eºti
împlinit. Ce urmeazã pentru tine nu
mai conteazã, dar abia acum “cei
mulþi, mici ºi neînsemnaþi “ conºtientizeazã consecinþa faptului cã te-au
crezut pentru cã suportã rezultatele faptelor tale .
Prin urmare, dacã sunteþi
mici, mulþi ºi neînsemnaþi, fiþi vigilenþi ºi nu credeþi în “martiri“, iar cei
“neînþeleºi “ nu vã credeþi vulturi
atât timp cât sunteþi decât biete ciori.

Prof . Mãnescu Elena

Nr. 32 ̈ noiembrie 2011

Gazeta de Voineºti

Revelion 2012
Primãria Voineºti organizeazã la Centrul Cultural
Voineºti ,,Revelion 2012”.
Sunteþi asteptaþi sã petreceþi momente
deosebite, la trecerea dintre ani, într-un cadru festiv,
alãturi de rude, prieteni, sau colegi.
Un meniu deosebit vã va fi pregãtit ºi servit de
cãtre o echipã de bucãtari ºi ospãtari profesioniºti, iar
atmosfera va fi întreþinutã de orchestra condusã de
cunoscutul Nae Cãlugãrescu.
Nu vor lipsi, focul de artificii de la cumpãna
dintre ani precum ºi multe alte surprize.
Preþul este de 280 lei de familie(doua persoane)
sau 140 lei de
persoanã. Înscrierile se fac la Belbe Alexandru, telefon
0733 913 694, pânã la data de 15 decembrie 2011.
Din dorinþa de a se crea o atmosfera familiarã,
numãrul de locuri este limitat la 250 de persoane.
Cei interesaþi sunt rugaþi sã se înscrie, pînã la

data limitã, ulterioare solicitari nemaiputând fi onorate.
Vã aºteptãm pentru a pãºi împreunã în anul
2012, cu încredere ºi speranþã cã va fi un an mai bun
pentru noi toþi.

Reorganizarea Poliþiei de ordine
publicã din mediul rural
Începând cu luna august
2011 sistemul de ordine publicã
din mediul rural s-a reorganizat
în sensul cã s-au înfiinþat secþii
de poliþie ruralã care coordoneazã aceastã activitate pe
raza mai multor localitãþi.
Astfel, in localitatea
Voineºti îºi are sediul Secþia 5 de
Poliþie Ruralã Voinesti care
functioneaza in fostul sediu al
Politiei Comunale Voineºti. Noua
structurã de poliþie înfiinþatã
rãspunde de asigurarea ordinii ºi
liniºtii publice pe raza a localitãþilor Voineºti, Cândeºti, Malu cu
Flori, Vãleni Dâmboviþa, Pucheni,
Pietrari, Bãrbuleþu ºi Râu Alb.
La nivelul secþiei,
funcþioneazã permanent patrule

de poliþie care intervin la
solicitãrile cetãþenilor, iar la
posturile de poliþie comunale îºi
desfãºoarã activitatea câte un
poliþist .
Atât la sediul Secþiei din
localitatea Voineºti cât ºi la sediile posturilor de poliþie comunale,
de regulã, în intervalul orar
08-16, se aflã un poliþist care vã
stã la dispoziþie pentru consiliere,
pentru preluarea sesizãrilor ºi
soluþionarea problemelor cu care
vã confruntaþi .
În afarã acestui interval
orar, pentru soluþionarea unor
sesizãri urgente ce nu suferã
amânare, pentru urmãtoarea zi
lucrãtoare vã puteþi adresa la
numãrul de telefon 0754201853

la care vã rãspunde un poliþist ce
se aflã în serviciu de patrulare pe
raza secþiei, care va interveni în
cel mai scurt timp posibil. De
asemenea, puteþi apela acest
numar ºi pentru solicitarea unor
informaþii de interes pentru
dumneavoastrã.
În speranþa cã nu veþi avea
nevoie de intervenþia poliþiei, vã
doresc sã fiþi
sãnãtoºi.

Cu
u stimã,,
ªefu
ul Secþþiei 5 Poliþþie Ruralã
Voineºti,,
Inspector Uþã Nicolae Gabriel
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Medierea, alternativã
la p rocesul î n j ustiþie
Viaþa fiecãruia dintre noi
depinde, în bunã mãsurã, de
modul cum ºtim sã comunicãm
cu cei din jurul nostru, cum ºtim
sã ne „negociem” rolul în
familie, la locul de muncã ºi în
societate. Adeseori suntem
puºi, cu sau fãrã voia noastrã,
în situaþii neplãcute ºi chiar în
faþa unor conflicte greu de
rezolvat. Ce este de fãcut? Sã
apelãm la instanþa de judecatã
sau sã ne lãsãm pãgubaºi?
Oricare din cele douã variante
înseamnã pierdere: de timp, de
bani, de imagine, etc..
ªi totuºi mai existã o soluþie –
MEDIEREA!
Medierea este o alternativã ieftinã, rapidã ºi eficientã.
Pãrþile participã de bunã voie,
iar rezolvarea conflictului se
face prin negociere, asistatã de
o persoanã specializatã –
mediatorul. Costurile sunt minime, iar dacã litigiul soluþionat
prin mediere se aflã pe rolul
unei instanþe, la cererea pãrþii
interesate se restituie taxa de
timbru. Soluþionarea cauzei se
face într-un timp record (în
câteva zile sau sãptãmâni),
într-un cadru confidenþial ºi
elegant. Pãrþile pot fi însoþite de
rude, prieteni ºi specialiºti
(avocaþi, consilieri, experþi.
etc.). La mediere nu este
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nevoie de martori, expertize
sau alte probe. ªedinþele pot fi
stabilite la orice orã, în orice zi
ºi în orice loc, inclusiv la sediul,
reºedinþa sau domiciliul pãrþii
interesate (cu acordul tuturor
participanþilor la mediere).
Prin mediere se poate
rezolva orice conflict: civil (în
speþã: partaje, promisiuni de
vânzare-cumpãrare neonorate,
ieºiri din indiviziune, obligaþii
neîndeplinite, grãniþuire, revendicãri, divorþ, stabilire domiciliu
minor ºi obligaþii de întreþinere
minori, º.a.), comercial (litigii
între asociaþi, nerespectare
prevederi contracte comerciale,
desfiinþãri/ sciziuni/ fuziuni
societãþi comerciale, somaþii de
platã), de muncã (drepturi
bãneºti, decizii de impunere,
desfacere contract de muncã,
majorãri salariale), bancar
(rediscutare contracte de credit,
reeºalonare rate, etc.) ºi din
domeniul protecþiei consumatorului. De asemenea, pot fi
soluþionate contravenþiile,
cauzele penale la care
împãcarea pãrþilor înlãturã
caracterul penal al faptei (lovire
ºi alte violenþe, vãtãmare corporalã, violare de domiciliu,
distrugere în paguba avutului
personal), precum ºi latura
civilã din orice dosar penal.

Datele de contact ale mediatorilor pot fi accesate consultând
Tabloul mediatorilor (postat pe
site-urile asociaþiilor profesionale ale mediatorilor, Consiliului
de Mediere ºi Ministerului
Justiþiei, precum ºi la sediul
instanþelor judecãtoreºti). În
judeþul Dâmboviþa mediatorii
sunt reuniþi în Asociaþia
Birourilor de Mediere din
Dâmboviþa (cu sediul în
Târgoviºte, bl. Independenþei,
Bl. 74, IUP, parter, ap. 54;
e-mail:
office.abmd@yahoo.com) sau
sunt înscriºi în filialele unor uniuni sau federaþii naþionale, cum
ar fi: Uniunea Naþionalã a
Mediatorilor din România
(Bucureºti, sector 1, B-dul.
Dacia nr. 29, ap.2, e-mail:
office@unmr.ro), Asociaþia
Profesionalã a Mediatorilor din
România (Bucureºti, str. Prof.
Dr. Ion Atanasiu nr. 8, sector 5,
e-mail: apmr@mediatorapmr.ro).
Indiferent de biroul de
mediator la care apelaþi, trebuie
sã ºtiþi cã informarea privind
medierea este gratuitã.

Mediator,
Vlaicu Rodica
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POVESTI DESPRE NOI S T A R E
CIVILÃ
SI VOI (NESTI)
Respectati cititori,

au fost numeroase, dar s-au
inregistrat si cateva aspecte
Incep cu o explicatie
negative.
necesara, referitoare la
Oricum, aceasta
articolul trecut, in care s-a
evaluare este valabila 5 ani
strecurat o greseala de
si a fost gratuita. Urmatoarea
ortografie chiar in primul
va trebui platita si …nu este
rand: aceasta eroare nu-mi
ieftina!
apartine, nu stiu cine e
In noiembrie, in scoala
autorul, stiu doar ca, in
noastra au avut loc o serie
lungul drum parcurs de acest de activitati metodice: cercul
articol de la mine la dvs., mai profesorilor de geografie, al
multe persoane sunt
invatatorilor, al profesorilor
implicate. Nu acuz,
de educatie fizica si sport.
atentionez doar colaboratorii
In continuare, urmeaza
si ii rog sa fie mai vigilenti.
tezele.
Cat despre povestile
Semestrul I se va
noastre “scolaresti”, acestea sfarsi chiar inainte de
s-au succedat rapid in ultima Craciun. Aceasta structura a
vreme si ne-au tinut “in
anului scolar, in care semespriza” tot timpul.
trul I are mult mai putine
O experienta unica,
saptamani decat semestrul
exigenta si ampla, in care au al II-lea ne nemultumeste pe
fost evaluate toate scolile
toti. Dezechilibrele, expericomunei cu dascalii si elevii
mentele, schimbarile ii
lor a avut loc luna trecuta, in bulverseaza mai ales pe
zilele de 19 si 20 octombrie. copii.
Se numeste A.R.A.C.I.P
Cat vor mai dura
(Agentia Regionala de
oare?
Asigurare a Calitatii in
Astazi ne pleaca
Invatamantul Preuniversitar). doctorii, maine cine va
Au fost vertificate
urma?
imobilele si documentele
In incheiere urez
scolare, au fost intervievati
succes copiilor si sanatate
elevii si parintii, cadrele
tuturor.
didactice.
Finalul a fost oarecum Prof.
Elena Padure
previzibil: aspectele positive

19.10.2011 - 18.11.2011

NÃSCUÞI
1. DIACONU

ANDREEA MARIA
Îi urãm viaþã lungã
ºi fericitã!

CÃSÃTORII
1. NEGOIÞÃ MARIAN
ªI MITRESCU MARIA
2. ANGHELOIU CRISTINEL
GEORGIAN ªI ISTRATE
ELENA ADELINA
3. IVAªCU IONUÞ CRISTIAN
ªI TÃNASE MIOARA ELENA
4. ILINCA ªTEFAN AUREL
ªI MARIN SIMONA
Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. PÂRVU MARIA
2. TÃNASE MARIA
3. DUMITRU
OCTAVIAN
4. BUCUR IOAN
Dumnezeu s ã-ii o dii hneascã!
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LÃMURIRI DESPRE AJUTORUL
PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI
ªI AJUTOARELE COMUNITARE
ÎN ALIMENTE
În acest an campania de
preluare a dosarelor pentru
încãlzirea locuinþei a început pe
data de 17.10.2011, condiþiile
legale de acordare a sprijinului
fiind cu totul altele decât cele
din anii trecuþi întrucât au fost
modificate de OUG 70/2011 ºi
HG 920/2011. Aºa se face cã la
aceeaºi datã a anului 2010
erau depuse ºi aprobate spre a
fi puse în platã un numãr de
887 de dosare pentru încãlzirea
locuinþei faþã de acest an când
au fost depuse ºi aprobate spre
platã 441 de dosare.
Pentru cetãþenii care se
încadreazã în condiþiile legale
de acordare a sprijinului facem
cunoscut cã vom primi în continuare dosare dar pe mãsurã
ce se depãºeºte data de 20 a
fiecãrei luni pânã la data de
20.02.2012 se pierd câte o
lunã, douã, trei respectiv patru

luni din perioada sezonului
rece pentru care se primeºte
sprijinul financiar.
În ceea ce priveºte
acordarea ajutoarelor în
alimente de la comunitatea
europeanã, vã aducem la
cunoºtinþã cã de acestea
beneficiazã urmãtoarele
categorii sociale:
- Persoanele cu handicap grav
ºi accentuat;
- Pensionarii cu pensii sub 400
de lei;
- ªomerii aflaþi în platã;
- Beneficiarii de ajutor social
conform Legii 416/2001.
Este bine de ºtiut cã
listele cu beneficiarii de sprijin
în alimente sunt întocmite de
cãtre urmãtoarele instituþii de la
nivel judeþean:
- Inspectoratul pentru Persoane
cu Handicap Dâmboviþa;

- Casa Judeþeanã de Pensii
Dâmboviþa;
- Agenþia de ªomaj Dâmboviþa;
- Agenþia Judeþeanã de
Prestaþii Sociale Dâmboviþa,
Primãria Voineºti are decât
obligaþia de a distribui alimentele conform listelor
întocmite de instituþiile mai sus
menþionate.
De asemenea, este bine
sã ºtiþi cã la data când vom fi
aprovizionaþi cu toate stocurile
de alimente necesare distribuirii
ne vom folosi de toate
mijloacele pentru a vã anunþa
când va începe distribuirea
acestor alimente conform
listelor care vor fi afiºate în
toate satele comunei.

Asistenþi sociali,
Monica Liþescu
Titi Oprea

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!

