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CAMPANIA ELECTORALÃ
Cel mai important pentru
dumneavoastrã ºi pentru comuna
Voineºti este alegerea
candidatului potivit...
Dragii mei,
Ne îndreptam cu paºi
repezi spre campania electoralã
pentru alegerile locale din 10 iunie
2012.
Atunci se vor organiza
alegeri pentrui primar, consilieri
locali, preºedinte al Consiliului

Judeþean Dâmboviþa ºi consilieri
judeþeni.
În luna mai va debuta
campania electoralã pentru aceste
alegeri locale. Vor avea drept de vot
toþi locuitorii comunei Voineºti, cu
domiciliul stabil în localitate ºi cu
vârsta peste 18 ani.
Cu toþii ne întrebãm ce
înseamnã o campanie electoralã?
O campanie electoralã este
o formã instituitã democratic, prin
care partide ºi oameni încearcã
sã ajungã la putere, sã câºtige

încrederea electoratului, sã arate cã
programele lor electorale sunt cele
mai bune ºi, în final, sã câºtige
alegerile.
Sunt câteva caracteristici ale
campaniilor electorale care trebuie
sã vã atragã atenþia:
- Prin natura lor campaniile electorale produc mai mulþi învinºi decât
învingãtori, ceea ce poate antrena o
disputã ,,la baionetã”, disperatã,
care nu mai þine cont de reguli, de
un minim de civilizaþie;
Continuare în pagina 2
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CAMPANIA ELECTORALÃ
Continuare d in p agina1
- Campaniile au ºi ele regulile lor.
Este esenþial ca partidele ºi candidaþii sã cunoascã, sã respecte ºi sã
stãpâneascã mecanismele unei
campanii electorale, în felul acesta
asigurându-se un fel de ,,egalitate a
ºanselor” care sã permitã candidaþilor cei mai buni sã câºtige. Fãrã
respectarea acestor mecanisme sau
în condiþiille unei mite electorale
care încã persista în România poate
câºtiga demagogia ºi fariseismul.- La capãtul unei campanii se alege
puterea, putere atât de mult râvnitã
de cãtre partide ºi candidaþi. O campanie normalã poate adauga, poate
construi dacã ceea ce existã, ca
realizare, ca prestigiu, ca imagine,
permit acest lucru. Dar, o campanie
nu va putea transforma niciodatã un
candidat fãrã notorietate, credit ºi

prestigiu într-unul competitiv. Tocmai
pentru cã la capãtul cursei electorale
se aflã puterea, campaniile aduc la
suprafaþã ceea ce este mai rãu în
oameni. Ele pot fi prilej bun de
derulare a unor proiecte dar pot fi ºi
o formã de a vinde iluzii (cum s-a
mai întâmplat cu diverse promisiuni
neoanorate nici pânã astãzi), o
modalitate de a transforma spaþiul
public într-o scenã a invectivei, a
acuzei, a scenariilor murdare.
- În sfârºit, competiþia politicã este o
formã de înfruntare durã. Conteaza
ºi comportamentul propriu-zis al
candidaþilor, capacitatea lor de a
rezista, de a convinge, de a se
stãpâni, de a da replici tãioase, de a
da tot atâtea lovituri câte primesc.
Viaþa politicã nu este doar
ceea ce se vede: priviri, recepþii,
zâmbete... Omului politic i se cere o
tãrie specialã, o capacitate de

stãpânire aparte. Adesea, alegatorul
voteaza ºi omul, iar campania
trebuie sã evidenþieze ºi calitãþile
individuale ale candidaþilor. Iatã doar
câteva motive care ne aratã cât de
important este sã ºtim ce este o
campanie, sã ºtim sã o organizãm
bine, sã definitivãm din vreme o
strategie care sã poatã convinge
electoratul ºi care sã ducã la victoria
partidului sau a candidaþilor care
meritã.
Cât mã priveºte pe mine,
doresc sã continuãm împreunã toate
proiectele în derulare la nivelul
comunei Voineºti ºi, sã vã anunþ pe
aceastã cale, cã voi fi candidatul
U.S.L.(P.S.D+P.N.L.), la funcþia de
primar al comunei noastre.

Cu d eosebit r esp
p ect,
Primarul d umneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ

S.A.P.S. 2012

SUBVENÞIA PE SUPRAFAÞÃ
Pentru fermierii care au beneficiat ºi beneficiazã
în continuare de sprijinul financiar conform Schemei de
platã unicã pe suprafaþã agricolã (S.A.P.S.) venim din
nou cu o veste bunã.
Aºa cum s-a întâmplat ºi anul trecut, nu veþi mai
fi nevoiþi sã vã deplasaþi la sediul APIA din Târgoviºte
pentru a depune dosarele, deoarece acest lucru va fi
posibil chiar la Primãria Voineºti.
În perioada 27 aprilie - 15 mai 2012 reprezentanþii APIA se vor deplasa la noi în comunã pentru a
veni în întâmpinarea dumneavoastrã, a cetãþenilor ºi
pentru a vã scuti de drumuri costisitoare la Târgoviºte.
Cu siguranþã toþi aþi primit sau veþi primi acasã
invitaþii cu data ºi ora la care sunteþi asteptaþi pentru
completarea cererii precum ºi cu documentele necesare
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accesãrii acestei mãsuri de sprijin.
Având experienþa anilor trecuþi când s-au
constatat neconcordanþe între suprafeþele pe care le
deþineþi, categoriile de folosinþã ale acestor terenuri ºi
evidenþele din documentele Primãriei, venim cu
rugãmintea de a vã clarifica din timp situaþia pentru a
vã încadra în termen evitând astfel eventuale penalizãri.
Tot din experienþa anului trecut, când nu toþi
fermierii au dat curs acestei acþiuni la termenul stabilit,
venim cu rugãmintea la dumneavoastrã sã daþi dovadã
de maximã seriozitate ºi sã vã prezentaþi conform
programãrii ºi cu documentele solicitate.

Vicep
p rimar
Pop
p a C laud
d iu
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De ce un grup de producãtori?
Comercializarea producþiei obþinute este una
dintre cele mai mari probleme cu care se confruntã
producãtorii de fructe din comuna Voineºti ºi nu numai
ei. O soluþie la aceastã problemã ar putea fi înfiinþarea
de grupuri de producãtori.
Fie cã le numim societãþi comerciale, cooperative agricole ori asociaþii agricole, grupurile de producãtori conferã o serie de avantaje membrilor asociaþi,
avantaje acordate atât prin lege, cât ºi prin funcþionarea
într-un astfel de cadru. latã o parte din ele:
- Diminuarea costurilor de producþie;
- Creºterea ºanselor de a contracta un credit bancar;
- Creºterea sanselor de a obþine o finanþare nerambursabila din fonduri europene;
- Creºterea competitivitãþii propriu-zise prin aplicarea
tehnologiilor avansate;
- Dozarea corespunzãtoare a producþiei în funcþie de
cerere;
- Creºterea gradului de comunicare atât între fermieri,
membri ai asociaþiei, cât ºi între fermieri ºi terþi;

- Creºterea capacitãþii de negociere atât la achiziþii de
bunuri ori servicii, cât ºi la valorificarea produselor;
- Creºterea capacitãþii de promovare a produselor.
Deºi avantajele existenþei formelor asociative
sunt incontestabile în întreaga lume, fermierii români
ezitã atunci când vine vorba sã se uneascã într-o asociaþie agricolã. Explicaþia pare sã fie una singurã: cei mai
mulþi fermieri asociazã imediat asociaþia agricolã cu
fostele cooperative agricole de producþie. Nu este
adevãrat deoarece baza de producþie (pãmântul) ºi
mijloacele de producþie (utilajele), dar ºi decizia, rãmân
la fermier. În Voineºti funcþioneazã din 2006 o cooperativã agricolã, «Frutis» Voineºti, recunoscutã de
Ministerul Agriculturii cu avizul nr. 25/05.01.2007, care
are în prezent 25 de membri ºi care urmeazã sã depunã
dosarul pentru a obþine recunoaºterea ca grup de
producãtori recunoscut preliminar

Ing
g. Horaþiiu Ionescu

RUBRICA MEDICULUI VETERINAR
Continuare din nr. 35
ªi acum precizãri foarte
importante pentru dumneavoastrã,
stimaþi gospodari, cu privire la
identificarea ºi înregistrarea
animalelor ºi anume:
- Se identificã prin crotaliere numai
tineretul speciilor interesate
cai/bovine/porcine/ovine/caprine.
De ce? Pentru celelate categorii de
vîrstã ale animalelor deja trebuie sã
fie înregistrate ºi crotaliate la origine.
- Nu mai achiziþionaþi; schimbaþi
animale necrotaliate ºi neînregistrate. De ce? Pentru cã sunteþi în
afara legii ºi aceste animale vor fi
faptic în curtea dumneavoastrã, dar
nu vor putea fi înregistrate în
exploataþia dumneavoastrã ºi nici nu
se vor putea executa acþiuni sanitare
veterinare de prevenire ºi combatere
a bolilor – cu manopera gratuitã,
decontate ºi susþinute de stat.
- Achiziþionaþi animale numai cu

documente ºi anume: certificate de
miºcare (formular special F2);
certificat sanitar veterinar de
sãnãtate, ambele eliberate de
medicul veterinar de la localitatea de
origine a animalelor. În cazul
bovinelor (vaci/viþei/tauri ºi boi) se
cere ºi paºaportul bovinei (ca un fel
de carte de identitate de la maºinã)
eliberat de la originea animalelor.
Aceste documente trebuie sã le
prezentaþi la medicul veterinar în cel
mai scurt timp posibil (max 48 h.
Pentru toþi cei care se
hotãrasc sã acceseze orice fel de
mãsurã pentru a primi fonduri
europene nerambursabile ºi care
privesc animalele din gospodãrie,
iatã pas cu pas ce trebuie sã faceþi:
- Pasul 1: stabilirea persoanei care
face mãsura ºi rezolvarea dreptului
de proprietate al animalelor
(contracte de arendare, de
cumpãrare, de donaþie, etc)
- Pasul 2: vizita la CMV; la medicul

veterinar care deþine BND a
animalelor pentru a reglementa pe
numele proprietarului proiectului
toate aspectele privitoare la identificarea ºi înregistrarea animalelor.
- Pasul 3: întocmirea actelor
generale necesare mãsurii: copie CI
sau BI/ acte de proprietate/contracte/acte de la medicul veterinar/
copie extras cont bancare/dosare.
- Pasul 4: întocmirea proiectelor
(ului) de cãtre un consultant –
manager de proiect pe fonduri
structurale – autorizat sau o firma cu
aceeaºi autorizaþie.
- Pasul 5: depunerea dosarului la
Agenþia Naþionalã de Dezvoltare
Ruralã ºi Pescuit – Sucursala
Dâmboviþa.

Cu consiideraþiie,
CMV Voiineºtii
Dr. Mîndroiiu Nicolae
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Senatorul Adrian Þuþuianu, despre protestul USL:

România trebuie sã aleagã între democraþia
parlamentarã ºi Roberta Anastase.
PDL a ales-o
o pe Anastase
Uniunea Social Liberalã a iniþiat un
protest parlamentar în semn de revoltã
faþã de abuzurile sãvârºite de Partidul
Democrat Liberal în cadrul
Parlamentului, de la celebrul furt pe
Legea Pensiilor pânã la impunerea cu
forþa a trãdãtorilor din UNPR în conducerea celor douã Camere. Despre
cauzele ºi scopul acestui protest, a
oferit rãspunsuri senatorul PSD
Dâmboviþa, Adrian Þuþuianu.
De ce acest protest?
Pentru cã lucrurile au depãºit orice
imaginaþie privind lupta politicã ºi
asistãm de trei ani de zile la
transformarea Parlamentului României
într-un ghiºeu unde, din când în când,
Guvernul vine ºi-ºi angajeazã
rãspunderea. Am fãcut o analizã ºi
vreau sã vã spun cã peste 85% din
proiectele de lege adoptate în
Parlamentul României sunt, de fapt,
angajãri de rãspundere, ordonanþe
simple ºi ordonanþe de urgenþã, ceea
ce aratã cã instituþia este doar una
decorativã. Niciodatã în ultimii 22 de ani
Parlamentul nu a fost atât de terfelit
cum este acum de cãtre PDL.
În ce constã protestul?
Trebuie sã facem câteva precizãri pentru cã am vãzut multe minciuni din
partea PDL spuse pe tema asta.
Acþiunea noastrã vizeazã doar ºedinþele
de plen ºi din comisiile de specialitate.
Atât. În rest, vom fi prezenþi la
Parlament în toate zilele ºi ne vom
desfãºura mai departe activitatea parlamentarã. Ce înseamnã asta? Înseamnã
cã vom participa la întâlnirile grupurilor
noastre politice, vom depune întrebãri,
interpelãri cãtre Guvern, vom redacta
declaraþii politice. ªi, cel mai important,
vom fi prezenþi în teritoriu, aºa cum
orice deputat sau senator trebuie sã fie.
Eu însumi am mers ºi voi merge în
toate oraºele ºi satele din Dâmboviþa,
fãrã nicio reþinere. Sunt senator,
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oamenii m-au ales ca sã-i reprezint ºi e
datoria mea sã le explic cum fac asta.
În fond ºi la urma urmei, ei,
dâmboviþenii sunt „stãpânii” mei ºi doar
lor le dau socotealã.
Ce se întâmplã cu indemnizaþiile de
ºedinþe?
O spun foarte clar: acolo unde nu vom
participa, nu vom primi sumele de bani.
ªtiu cã propaganda pedelistã încearcã
sã mintã pe toate posturile, dar ei
rãmân cu minciunile, noi cu dovezile.
Dacã mã întrebaþi ce voi face eu cu
banii respectivi, vã voi spune cã-i voi
dona unui proiect cultural de care se
vor bucura sute de mii de dâmboviþeni.
La momentul în care voi demara acest
proiect, toate minciunile aruncate de
PDL vor fi spulberate. ªi dâmboviþenii
vor decide dacã m-am þinut sau nu de
cuvânt.
Ce trebuie sã se întâmple ca sã
renunþaþi la protest?
Am ridicat patru condiþii de bun simþ, cu
care majoritatea oamenilor sunt de
acord:
1. sanctionarea presedintelui Camerei
Deputatilor, Roberta Anastase si a
deputatului Sever Voinescu;
2. libera exprimare a parlamentarilor
opozitiei prin vot in cazul unei
eventuale motiuni de cenzurã;
3. angajamentul public al primuluiministru cã nu va mai folosi asumarea
rãspunderii si ordonanþele de urgenþã;
4. rediscutarea situatiei prin care un
partid ce nu a participat la alegeri
(UNPR) este recunoscut in structurile
de conducere ale Parlamentului.
Din informaþiile pe care le am, din
discuþiile cu mai mulþi reprezentanþi ai
PDL, ar fi fost dispuºi sã accepte toate
condiþiile, mai puþin sancþionarea
Robertei Anastase. „Cu Voinescu nu e
problemã, l-am scoate imediat, dar cu
ºefa nu ne permitem”, mi-a zis un
deputat PDL. De aceea, trebuie spus

rãspicat cã Partidul Democrat Liberal se
aliniazã în spatele Robertei Anastase,
personajul care a furat voturile pe
Legea Pensiilor.
De ce nu reuºeºte PDL sã asigure
cvorumul la Parlament?
Foarte bunã întrebarea. Rãspunsul e
simplu: pentru cã sunt incapabili
sã-ºi adune parlamentarii. În momentul
în care am anunþat decizia noastrã de a
protesta, toþi aroganþii din PDL s-au
grãbit sã ne explice cum va funcþiona
Parlamentul fãrã probleme în absenþa
Opoziþiei, cã ei au majoritate, cã ei se
mobilizeazã etc. Realitatea este însã
aceea cã Parlamentul nu funcþioneazã
de la începutul sesiunii. ªi dacã noi
ne-am asumat public protestul
parlamentar, cei de la PDL-UNPR
absenteazã nemotivat de la lucrãri.
Acum nu mai apare celebrul Ioan
Olteansã se laude cu harnicii pedeliºti?
Cum explicaþi atacul lansat de PDL
împotriva dumneavoastrã?
E simplu. Pentru a masca neputinþa,
PDL a trecut la ce ºtie mai bine sã facã:
propagandã electoralã penibilã. Pe
sume enorme, câteva milioane de euro
(nimeni nu ºtie de unde are un partid
atâþia bani doar pentru aºa ceva), au
lansat o imensã propagandã mizerabilã.
S-a întâmplat ºi la noi, graþie baronului
Florin Popescu. Vreau sã fac câteva
precizãri necesare cu privire la
activitatea mea parlamentarã, ca sã
judece dâmboviþenii singuri dacã eu
sunt chiulangiu sau unul care-ºi face
datoria. ªi ca sã fie un tablou complet,
o sã pun cifrele mele faþã în faþã cu cele
de când era Florin Popescu deputat,
ca oamenii sã poatã face singuri
comparaþia.
Continuare în pagina 5
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Nu vã jucaþi cu focul!

Dupã o iarnã grea, care s-a
prelungit pânã în martie, treburile
gospodãreºti ºi lucrãrile agricole s-au
amânat iar acum trebuie recuperat
timpul pierdut. Printre lucrãrile specifice
începutului de an agricol se numãrã
tãierile de rodire la pomii fructiferi,
distrugerea ramurilor rezultate, precum
ºi eliberarea terenurilor cultivate de
resturile vegetale rãmase din sezonul
trecut. Vã atragem atenþia, însã, asupra
modului de executare a acestor lucrãri
fiindcã nici nu a venit bine primãvara ºi
au ºi început problemele legate de lucrul
necontrolat cu focul. Numai în perioada
01-20 martie 2012, au avut loc 14 intervenþii ale pompierilor subunitãþii Voineºti,
dar ºi ale S.V.S.U Voineºti, pentru a
stinge incendiile provocate de arderea la
întâmplare a resturilor vegetale ºi
incendierea miriºtilor.
Conform Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã, arderea miriºtilor ºi a
resturilor vegetale se face cu Respectarea urmatoarelor prevederi generale:
- condiþii meteorologice fãrã vânt;
- izolarea terenului de cele vecine, prin
fâºii arate sau curãþite de vegetaþie;
- pe terenurile în pantã arderea miriºtii
se va face pornind din partea de sus a
pantei;

- grãmezile cu vegetaþie uscatã sau
resturi vegetale sã aibã cantitãþi încât
arderea sa poata fi controlata;
- executarea arderii sã se facã în zone
care sã nu permitã propagarea focului
la fondul forestier/construcþii ºi sã nu
afecteze reþelele electrice, de comunicatii
- desfãºurarea arderii numai pe timp de
zi;
- asigurarea mijoacelor ºi materialelor
pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentã a arderii;
- stingerea totalã a focului înainte de
pãrãsirea locului arderii.
Arderea miriºtilor, vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale se executã numai dupã obþinerea permisului
de lucru cu focul, conform prevederilor
Normelor generale de apãrare împotriva
incendiilor aprobate prin O.M.A.I
nr.163/2007. Nu se supune acestei
prevederi executarea arderii vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale în cadrul
gospodãriei cetãþeneºti. Amenzile pentru
nerespectarea acestor reguli sunt
cuprinse între 1.000 ºi 2.500 lei, iar în
cazul în care focul se extinde la pãduri
sau la alte terenuri ºi produce pagube
materiale, vinovaþii riscã dosar penal
pentru infracþiunea de distrugere.

Aºadar, vã rugãm sã luaþi toate mãsurile
în vederea evitãrii incidentelor provocate
de folosirea iresponsabilã a focului.
Venim totodatã cu atenþionarea
privind aruncarea la întâmplare a
ramurilor rezultate în urma tãierilor
pomilor fructiferi. Precizez faptul cã
depozitarea acestora în locuri
nepermise (la marginea drumului, pe
terenuri riverane, în albiile cursurilor de
apã sau chiar în apele curgatoare) este
interzisã cu desavârºire ºi se
pedepseºte cu amenzi cuprinse între
500 ºi 2.500 lei.
Pentru arderea controlatã a
acestor ramuri, în comuna noastrã, se
va amenaja un punct special pe izlazul
comunal Muret. O alternativã la arderea
ramurilor este tocarea acestora pe loc,
cu tocãtoarea purtatã de tractor. Vã
amintim cã Primãria Voineºti vã poate
pune la dispoziþie, contra cost ,
tocãtoarea de resturi vegetale. Deci,
soluþii existã…
Aºadar, nu ezitaþi sã ne contactaþi pentru orice problemã legatã de
lucrul cu focul la unul din numerele de
telefon, 0728 985 617 - ºef SVSU
Voineºti- Tache Adrian sau 0723 142
662- Viceprimar -Popa Claudiu

Senatorul Adrian Þuþuianu, despre protestul USL:

România trebuie sã aleagã între democraþia
parlamentarã ºi Roberta Anastase.
PDL a ales-o
o pe Anastase
Continuare din pagina 4
Comparaþie între activitatea
parlamentarã: Florin Popescu –
Adrian Þuþuianu
• Luãri de cuvânt în plen: 23 Popescu –
387 Þuþuianu
• Iniþiative legislative: 14 Popescu – 39
Þuþuianu
• Motiuni: 4 Popescu – 13 Þuþuianu
• Declaraþii politice:18 Popescu – 69
Þuþuianu
• Întrebari: 8 Popescu – 100 Þuþuianu
• Interpelãri: 1 Popescu – 70 Þuþuianu

Adrian Þuþuianu – prezenþã la
voturile finale din Parlament*
La jumãtate din mandat (decembrie
2008 – decembrie 2010): 83,4%
Ultimele douã sesiuni:
- sesiunea februarie – iunie 2011:
88,8%
- sesiunea septembrie – decembrie
2011: 94%

*Potrivit datelor furnizate de Institutul de
Politici Publice

Concluzii
Oamenii trebuie sã cunoascã lucrurile
aºa cum sunt ele în realitate ºi nu
deformate de Florin Popescu, Roberta
Anastase ºi partidul lor. Trebuie sã
cunoascã argumentele protestului nostru parlamentar, aºa cum trebuie sã
cunoascã ºi motivele pentru care PDL
insistã la distrugerea definitivã a statului
de drept. România trebuie sã aleagã
între democraþia parlamentarã ºi
Roberta Anastase. PDL a ales-o pe
Anastase.
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CUVÂNT LA ÎNMORMÂNTAREA VREDNICULUI
DE POMENIRE PREOT GHEORGHE MARINICÃ
7 IANUARIE 2012
Conducem pe ultimul drum al
vieþii pãmânteºti pe distinsul preot
Gheorghe Marinicã, astãzi 7 ianuarie
2012, zi în care Biserica creºtinã
ortodoxã prãznuieºte pe ultimul ºi cel
mai mare prooroc al Vechiului
Testament, cel care a fost înaintemergãtorul Domnului, Sfanþul Ioan
Botezãtorul.
În aceastã clipã a despãrþirii
noastre vremelnice de pãrinte, îmi
revine îndatorirea nespus de grea de
a rosti un ultim cuvânt de omagiere ºi
recunoºtinþã din partea parohiei
noastre. Om echilibrat, chibzuit,
deosebit de blând ºi de bun, sensibil
ºi delicat, pãrintele s-a pregãtit
sufleteºte pentru ultima sa cãlãtorie,
aºa cum era obiºnuit sã facã în tot
ceea ce a înfãptuit în decursul vieþii.
Fire prietenoasã ºi deschisã, caldã ºi
respectuoasã, generos, modest,
sincer, cumpãtat ºi milostiv, preocupat
de studiu, sunt numai câteva din
calitãþile sufleteºti cu care a fost înzestrat pãrintele, dovedind o remarcabilã
personalitate în domeniul teologiei
creºtine. A fost un slujitor desãvârºit la
altar, iubit ºi apreciat de enoriaºi, cu o
voce frumoasã, pãtruns de mãreþia
jertfei liturgice ºi de importanþa predicii
pentru zidirea sufleteascã a credincioºilor.
Vede lumina zilei la data de
28 Martie 1943, fiind fiul cel mic al lui
Gheorghe Marinicã, remarcabil cadru
didactic în Bãltiþa, jud. Prahova, care
devine un an mai târziu erou în
Crimeea.Mama sa, Elisabeta, tânãrã
vãduvã, începe o luptã grea singurã,
trebuie sa¬-ºi creascã douã fete ºi un
bãiat. Reuºeºte ca o adevãratã eroinã
sã dea copiilor, rãmaºi orfani de tatã
la vârste fragede, o educaþie aleasã,
mândrindu-se cu ei, cu misiunile pe
care fiecare dintre ei le aveau în
societate.
Având chemare de la
Dumnezeu, însufleþit de credinþã
Puternicã, Gheorghe, fiul cel mic
devine elev al Seminarului „Sfântul
Nifon” din Bucureºti, dupã care este
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student al Facultãþii de Teologie din
Bucureºti.
In august 1970 se cãsãtoreºte
cu tânãra învãþãtoare Negulescu
Mariana, iar în urma cãsãtoriei,
Dumnezeu îl binecuvânteazã cu doi
bãieþi: Adrian ºi Gabriel. Ca soþ ºi tatã
a fost o adevãratã pildã vrednicã de
urmat.
Este hirotonit diacon în
decembrie 1970 la Biserica „Sfântul
Spiridon” din Bucureºti. Dupã hirotonia
ca preot, devine paroh la Drãgãneºti Gratia, unde se preocupã de viaþa
duhovniceascã, spiritualã ºi culturalã a
enoriaºilor.
În martie 1976 se transferã la
cerere la parohia „Capu - Coastei”,
comuna Malu cu Flori. Aici are bunã
colaborare cu enoriaºii pe care îi
pãstoreºte cu adâncã dragoste ºi
preþuire, cu greu se desparte de ei,
atunci când se transferã în anul 1986
la parohia noastrã Gemenea Brãtuleºti.
Dupã o perioadã foarte bunã
de slujit, apar din pãcate mai multe
boli trupeºti, care se declanºeazã una
dupã alta. Rezistã, luptã ºi cu ajutorul
lui Dumnezeu învinge, chiar dacã nu
definitiv. Ajutat de bunii enoriaºi a
continuat munca înaintaºului sãu,
vrednicul de pomenire preot Dumitru
Marinescu. A efectuat lucrãri de
restaurare a unei picturi valoroase, a
reuºit sã efectueze lucrãri de renovare
exterioare precum ºi reparaþii la
acoperiº ºi clopotniþã.
Sensibil ºi plin de viaþã, s-a
mâniat foarte rar, punându-ºi sufletul
pentru mulþi, purtând greutatea multor
suflete. Putem spune cã pãrintele
Marinicã „a umblat cu vrednicie,
potrivit chemãrii la care a fost chemat”
(Efes. 4, 1), s-a fãcut credincioºilor
pildã în cuvânt, în purtare, în iubire, în
duh, contribuind din plin la misiunea
Bisericii în lume.
Preoþia înseamnã misiune
continuã, dãruire totalã, jertfa, pentru
cã avem datoria sfântã de a renunþa la
viata noastrã personala in favoarea

slujirii cu credinta a enoriasilor nostri.
Biserica este instituþia divino - umanã,
locul sfinþeniei creºtine, spaþiul sacru
unde se propovãduieºte cuvântul lui
Dumnezeu, iar slujitorul Altarului
trebuie sã aibã permanent zel pastoral
ºi misionar, pregãtire profesionalã,
moralã ºi spiritualã necesarã unei
bune slujiri, dragoste de Dumnezeu ºi
de semeni, iar pãrintele a înþeles pe
deplin aceastã chemare Sfântã a
Domnului nostru Iisus Hristos, a
dovedit prin cuvânt ºi faptã cã a fost
purtãtor de har Dumnezeiesc necesar
mântuirii noastre. Aºa cum a fost
încredinþat în toatã activitatea
preoþeascã de 40 de ani, a pus accent
în mod deosebit pe credinþa în viaþa
veºnicã potrivit cuvintelor
Mântuitorului: „Eu sunt Lumina lumii;
cel ce-mi urmeazã Mie nu va umbla în
întuneric, ci va avea lumina vieþii”
(Ioan 8, 1), pentru cã garantul în viaþa
veºnicã pentru noi toþi este însuºi
Domnul Iisus Hristos care ne-a spus:
„Eu sunt învierea ºi Viaþa; cel care
crede în Mine, chiar dacã va muri, va
trãi ’’(Ioan 11, 25).
Acum, la trecerea sa neaºteptatã la cele veºnice, la vârsta de 68 de
ani, sã aducem prinos de
recunoºtinþã, pios omagiu ºi sincere
condoleanþe familiei îndoliate, greu
încercatã ºi sã-L rugãm pe Milostivul
Dumnezeu sã-1 ierte de toate ce a
greºit ca om în aceastã viaþã, sã-i facã
parte de odihnã veºnicã, alãturi de
aleºii Sãi, unde strãluceºte lumina
feþei Sale.
Veºnicã sã-i fie pomenirea, iar
Bunul Dumnezeu, cãruia i-a slujit o
viaþã cu dãruire,cu credinþã ºi
dragoste sã-i aºeze sufletul în ceata
vrednicilor „preoþi de mir adormiþi în
Domnului, întru nãdejdea învierii ºi a
vieþii veºnice, dãruindu-i cununa cea
neveºtejitã pe care a gãtit-o celor ce-L
iubesc pe El.
Amin!

Preot Constantin Vrãbiescu
Gemenea - Brãtuleºti
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D’ale gemenenilor
A venit primãvara ºi la noi
viaþa este din ce în ce mai agitatã.
Fiecare gospodar îºi îngrijeºte
casa ºi grãdina ºi, în aceeaºi
mãsura, ar trebui sã-ºi îngrijeascã
ºi mintea ºi sufletul. În ultima
vreme, societatea ne-a oferit
exemple din ce în ce mai
surprinzãtoare în care am
descoperit minþi bolnave, paºnice,
suflete haine, pângãrate de
obsesii, traume sau cel mai grav,
orgolii bolnave ale unor oameni
orbiþi de egoism. Toate sunt semne
ale unei societãþi cu o educaþie din
ce în ce mai precara în care omul
este un „animal” cãlãuzit de
instincte, cãruia raþiunea ºi
autocontrolul îi lipsesc. Astfel de
“animale” gãsim la tot pasul ºi în
toate domeniile, chiar ºi acolo
unde ne aºteptam mai puþin.
Cum primãvara înseamna
speranþa ºi purificare mai avem ºi

noi o ultima speranþa ca se va mai
schimba ceva. Când ºi de unde va
rãsari prima”floare” nu ºtim dar
speram ca va rãsari ºi pentru noi.
Dacã ma gândesc mai bine, noi,
voineºtenii, avem speranþe mai
mari decât alþii ca primãvara va fi
altfel deoarece „gospodarii” care
ne reprezinta au sãdit atâtea „flori”
încât „iarna grea” nu a reuºit sã le
„omoare”.
Am certitudinea cã în
fiecare primãvarã ce va urma
„gospodarii noºtri” nu ne vor dezamãgi.
Cum suntem în perioada
postului Paºtelui e bine sã ne
întoarcem cãtre noi, sã ne curãþim
sufleteºte ºi sã ne pregãtim pentru
întâmpinarea Domnului.
Prof. Mãnescu Elena

STARE
CIVILÃ
18.02.2012 - 19.03.2012

CÃSÃTORII
1. Diaconu Gheorghe ºi Tincu
Florentina
2. Ion Ciprian Mihail ºi Popa
Adelina Cãtãlina
Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. Ivaºcu Mircea
2. Bãdãran Maria
3. Predoiu Elena
4. Marinescu Constantin
5. Oancea Petre
6. Ivaºcu Petre
7. Duþã Elena
8. Stoica Ana
9. Popa Maria
10. Mihai Maria
11. Tãnase Floarea
Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
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AªA DA!

De la începuturile Gazetei
de Voineºti ne-am propus ca orice
faptã sau persoanã care face
cinste comunei noastre sã fie
consemnatã la rubrica ,,Aºa Da!”
Am sã vã prezint, în
câteva cuvinte, douã modele
demne de urmat pentru toþi elevii
comunei noastre, douã eleve,
care, chiar dacã sunt captivate de
internet ºi tehnicile moderne,
continuã sã studieze,
demonstrând cã un bagaj solid de
cunoºtinþe este cheia succesului
în viaþã.
Preda Amanda -T
Teodora
este eleva în clasa a IX-a la
Colegiul Naþional Ienachiþã
Vãcãrescu profil matematicãinformaticã, intensiv englezã. Încã
din clasele gimnaziale ºi-a
demonstrat pasiunea pentru studiu
participând la numeroase
olimpiade ºi concursuri,
clasându-se numai pe locuri
fruntaºe.
În data de 11 martie anul
acesta a participat la faza
judeþeanã a Olimpiadei de Chimie
obþinând locul III. Cu aceastã
ocazie s-a calificat în faza
naþionalã care va avea loc în
perioada 02-08 aprilie 2012 la
Baia Mare. În 18 martie a avut loc
faza judeþeanã a Olimpiadei
interdisciplinare (fizica-chimie-

biologie-geografie) unde ºi de
aceastã datã Amanda s-a clasat
pe un binemeritat loc III,
calificându-se la faza naþionalã
care se va desfãºura în perioada
09-14 aprilie 2012, la Brãila.
Cotea Denis-E
Elena
ºi ea eleva în clasa a XII-a tot la
Colegiul Naþional Ienachiþã
Vãcãrescu, profil matematicãinformaticã, intensiv englezã, a
obþinut locul I la olimpiada de
geografie - faza judeþeanã, din 03
martie 2012, calificându-se astfel
la faza naþionalã care va avea loc
în perioada 02-08 aprilie 2012, la
Craiova.
Suntem convinºi cã vor
purta cu mândrie numele localitãþii
Voineºti peste tot în þarã ºi pentru
acest lucru nu putem decât sã le
mulþumim ºi le dorim mult succes.
Cu siguranþã, nu se vor
opri aici ºi vom mai auzi de ele.
Iatã cã într-un învãþãmânt
românesc ºubred, în care se tot
cautã soluþii ºi se gãsesc scuze,
cu seriozitate, cu multã muncã ºi
sacrificii, rezultatele nu se lasã
aºteptate.
Noi doar atât putem sã
spunem “Cinste lor”!

Viceprimar
Popa Claudiu

IMPORTANT

Începând cu data de 12 martie
2012, prin dispoziþia primarului,
S.P.C.E.P. Voineºti elibereazã
cãrþile de identitate în 24 de ore
de la depunerea documentelor
ºi preluarea imaginilor. Pentru
informaþii privind documentele ce
trebuie depuse sau pentru orice
altã informaþie legatã de
eliberarea actelor de identitate vã
rugãm sã sunaþi la telefon
0245.679.324, Serviciul Public
Comunitar de Evidenþã a
Persoanelor Voineºti, interior 11
sau 17.
Inspector S.P.C.E.P Voineºti
Ing. Pavelescu Alin

ANUNÞ
Începând cu data de 25.03.2012
la Centrul de Protecþia Plantelor
Gemenea se deschide o
fitofarmacie în care veþi gãsi
o gamã largã de produse
fitosanitare, sãmânþã,
îngrãºãminte chimice ºi
furaje.Sãptãmânal va fi promoþie
pentru un produs fitosanitar iar
lunar se va organiza tombola
unde se va câºtiga un televizor
color.
Relaþii la telefoanele:
0784290029, 0720748460
Reprezentant AgriMallVoineºti
Lidia Popescu

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!

