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Canalizare în satul Voineºti.
Gaze naturale în satul
Gemenea Brãtuleºti
Dragii mei,
Primaria comunei Voineºti a
demarat procedura de selecþie,
oferte conform ordonanþei 34/2006,
pentru atribuirea contractelor de
lucrãri privind:
1. Sistem centralizat de canalizare
în satul Voineºti.
2. Extindere reþea distribuþie gaze
naturale în satul Gemenea Brãtuleºti
cu racordare în reþeaua Voineºti.
Pentru sistemul centralizat
de canalizare în satul Voineºti
investiþia propusã este cuprinsã în
Master Planul Regional ºi va fi
finanþatã prin Administraþia Fondului
de Mediu, 95% din valoare ºi
Consiliul Local Voineºti, 5%.
Proiectul cuprinde urmatoarele elemente: o staþie epurare,
reþeaua de canalizare, cãmine de
inspecþie ºi schimbare direcþie, staþii
de pompare.
Reþeaua de canalizare
proiectatã are lungimea de 7721,93
metri.
Cererea de finanþare depusã
de Primãria Voineºti a îndeplinit
criteriile pentru a primi finanþarea din
Fondul pentru Mediu, proiectul fiind
aprobat în ºedinþa Comitetului de
avizare din data de 26.09.2011.
Valoarea totala a proiectului
este de 4.104.633,14 lei, graficul de
finanþare nerambursabilã fiind

semnat în data de 27.03.2012, cu
duratã de execuþie pânã la finele
anului 2014.
În data de 13.04.2012 a fost
publicat pe SEAP caietul de sarcini
privind achiziþia publicã pentru
execuþia lucrãrii urmând ca imediat
sã emitem ordinul de începere,
sperând cã în perioada urmãtoare
satul Voineºti sã beneficieze de mult
doritul sistem centra-lizat de
canalizare.
A doua investiþie majorã se
referã la „Extinderea reþelei de gaze
naturale din satul Gemenea
Brãtuleºti cu racordare în reþeaua
Voineºti.”
Extinderea va fi realizatã din P.E. în
lungime totalã de 3,6 km în vederea

alimentãrii cu gaze naturale a 150
gospodãrii ºi 12 obiective social
culturale.
Valoarea totalã a realizãrii
proiectului este de 666.900 lei,
finanþatã în totalitate din bugetul
Consiliului Local.
În data de 19.04.2012 a fost
postat pe SEAP caietul de sarcini
privind achiziþia publicã, urmând ca
dupã semnarea ordinului de
începere al lucrarii sã realizam ºi
aceastã investiþie.
Sperãm ca în iarna anului
2012-2013 locuitorii satului
Gemenea Brãtuleºti sã poatã beneficia de mult doritele gaze naturale.
V-am prezentat doua
proiecte majore care vor fi realizate
la nivelul localitãþii noastre în
perioada imediat urmãtoare.
De moment vom finaliza
lucrãrile de reabilitare la Cãminele
Culturale din satele Suduleni ºi
Manga, vom pietrui cu piatrã alba
toate strãzile ºi uliþele comunei
noastre ºi vom demara lucrãrile de
consolidare la biserica din satul
Suduleni.
În speranþa cã vom colabora
împreunã ºi în urmãtorii patru ani vã
mulþumesc anticipat.

Cu deosebit resp
pect,
Primarul dumneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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Campania electoralã
Vreme trece, vreme vine,
Toate-s
s vechi ºi nouã toate;
Ce e rãu ºi ce e bine
Tu te-n
ntreabã ºi socoate;
Nu spera ºi nu ai teamã,
Ce e val ca valul trece;
De te-n
ndeamnã, de te cheamã,
Tu rãmâi la toate rece.
(Glossa- Mihai Eminescu)
Au trecut 130 de ani de la
scrierea acestor versuri dar ele sunt
încã de actualitate ºi cred cã aºa vor
rãmâne mulþi ani de acum înainte.
Vã veþi întreba care este
legãtura între campania electoralã
ºi Eminescu. Deºi strofa are opt
versuri, special le-am grupat câte
douã pentru ca sã poatã vorbi de la
sine…
Iatã cã au trecut încã patru
ani ºi ne aflãm din nou în pragul
unei campanii electorale. A sosit
momentul ca toþi aleºii locali primari, consilieri locali sau judeþeni
sã iasã la raport ºi sã prezinte un
bilanþ al realizãrilor sau sã se scuze
pentru eºecurile din aceºti ultimi ani.
De asemenea, noii
politicieni, dornici de afirmare, sau
mai vechi, care au stat ,,pe barã”,
vor ieºi în faþã pentru a critica
activitatea celor care au deþinut
funcþii legislative sau executive, în
actualul mandat, sau pentru a
promite ,,marea cu sarea”.
Unele partide ºi-au nominalizat candidaþii, altele încã îi mai
cautã, sau nu doresc sã-i facã
publici, fiecare croind sau urmând
strategii bine puse la punct din
vreme.
De cealaltã parte, marea
majoritate, electoratul, se pregãteºte
vrând-ne vrând sã valorifice cât se
poate mai bine dreptul dat de
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Constituþia României, acela de a
alege. Unii vor vota cu conºtiinþa,
alþii cu inima iar alþii contra cost.
Ofertele sunt din cele mai variate,
deci, vom avem de unde alege.
Se oferã biciclete, umbrele,
galeþi, pungi cu alimente care zac
prin depozite încã de la alegerile
trecute, sau se promit locuri de
muncã bine plãtite. Se promit deja
saci cu bani, apartamente ºi case
gratis, neºtiindu-se cã mai intâi
trebuie sã se trimitã unor reprezentanþi în teritoriu mãcar bani de sãpun
sau lame de bãrbierit.
Poate cã aceste cuvinte
sunt prea dure dar aceasta este
realitatea.
Trebuie sã conºtientizãm
mãcar în ultimul ceas cã toate
acestea nu sunt altceva decât lucruri
efemere sau chiar utopii…
Trãim vremuri grele ºi în
aceste condiþii nu ne mai rãmân
prea multe de fãcut decât sã ne
pãstrãm demnitatea ºi integritatea.
Criza îºi spune cuvântul,
mãsurile ne sufocã pe zi ce trece iar
viitorul este din ce în ce mai
întunecat. Ne împrumutãm la strãini
iar cu banii pe care-i vom înnapoia
înzecit se construiesc parcuri de
joacã în vârful muntelui ºi sãli de
sport în sate populate numai cu
bãtrâni. Fondurile europene
nerambursabile pentru agriculturã
sunt în aºa fel direcþionate încât sã
nu le poatã folosi omul de rând,
care, dupã ce este pus pe drumuri
zile în ºir ºi dupã cheltuieli cu
duiumul, dosarele le sunt aruncate
pur ºi simplu la coºul de gunoi
fiindcã s-au schimbat regulile în
timpul jocului.
Suntem conºtienþi cã va
urma o campanie electoralã
agresivã în care partidele politice îºi
vor arunca în luptã toate forþele
pentru a câºtiga cât mai mult. Un

singur lucru însã nu trebuie uitat: nu
se merita ca pentru o pungã de
orice sau pentru o bancnotã fie ea
cât de coloratã sã vã vindeþi votul ºi
totodatã demnitatea.
Nu faptul cã se împart ºi se
primesc diverse bunuri sau favoruri
este de condamnat ci cã se cere
pentru a se primi un lucru care nu ar
trebui sã fie de vânzare: conºtiinþa.
Dar scopul scuzã mijloacele…
Nu trebuie sã uitaþi cã aveþi
ocazia o datã la patru ani sã
schimbaþi ceva ce nu vã convine
sau sã pastraþi ceea ce credeþi cã vã
reprezintã. Mai sunt câteva zile pânã
o sã auziþi câte în lunã ºi în stele dar
decizia în final vã va aparþine.
Aºadar, mergeþi cu toþii la
vot ºi alegeþi ce vã dicteazã
conºtiinþa ºi nu ce vor alþii.
În speranþa cã atât versurile
marelui poet cât ºi semnalul meu
v-a pus puþin pe gânduri nu-mi
rãmâne decât sã va mulþumesc ºi sã
vã doresc numai bine

Cu deosebiitã consiideraþiie
Viicepriimar,
Popa Claudiiu

Nr. 37  aprilie 2012

Gazeta de Voineºti

ANUNÞ IMPORTANT
PENTRU AGRICULTORI
Camera Agricolã Judeþeanã Dâmboviþa ºi
Centrul Zonal Integrat Voineºti vã informeazã cã, în
perioada 15.05.2012 - 29.06.2012, se va desfãºura
sesiunea de depunere a proiectelor pe Mãsura 141 Sprijinirea fermelor de semisubzistenþã. Pentru

întocmirea proiectelor ºi relaþii suplimentare legate de
aceste proiecte, vã stã la dispoziþie, în zilele de marþi ºi
joi, la sediul Primãriei Voineºti, inginer Ionescu Horaþiu telefon: 0726.482.411.

“Din suflet pentru suflete”
La puþine zile dupã Sfânta ºi
luminata zi a Învierii lui Hristos, când
mugurii se desfac ºi înfloresc sub razele
binefãcãtoare ale soarelui, când faþa
pãmântului se înnoieºte ºi o viaþã nouã
începe în toatã fãptura, Biserica vine cu
bucurie în mijlocul nostru sã ne
vesteascã marea veste: <<Hristos a
Înviat !>>, iar noi, cu mare bucurie îi
rãspundem <<Adevarat a Înviat>>.
Bucuria aceasta a avut-o ºi poetul Vasile
Militaru când a aºternut pe hârtie frumoasele versuri ale poeziei „Hristos a
Înviat”
<<Hristos a înviat în firul ierbii
A înviat Hristos în Adevar
În poieniþa-n
n care zburda cerbii
În florile de piersic ºi de mãr>>
Cu adevãrat, aceastã bucurie
generatã de ziua Învierii a dominat
creºtinãtatea universalã de-a lungul
veacurilor, trãind astfel momente de o
inegalabilã înãlþare de Paºti, pãtrunºi de
lumina Lui Hristos care lumineazã tuturor.
Bucuria Învierii ºi vieþii este atât
de mare încât credincioºii se salutã pânã
la Înãlþare cu biruitorul salut: <<Hristos a
Înviat!>>, <<Adeverat a Înviat!>>.
Lumina care a rãsarit la mormântul Domnului Hristos în Sfânta noapte
a Învierii Învãluie ºi lumineazã tot sufletul
creºtinesc umplându-l de mare bucurie.
Din momentul în care preotul,
þinând în mâini lumânarea aprinsã îi
cheamã pe credincioºi cu chemarea sfântã: <<Veniþi de luaþi luminã>> ei apoi le
aprind, nu le mai sting, ci le poartã de la
Bisericã la casele lor pentru a trãi permanent bucuria Învierii lui Hristos.
Referindu-se la momentul acesta sublim, poetul mai sus menþionat ne

confirmã cã lumina aceasta a Învierii
pãtrunde toatã fiinþa dar ne ºi întreabã:
<<În stupii de albine fãrã greº,
În vântul care sufãa mângâios,
În ramura-n
nfloritã de cireº,
Dar vai,îin suflet þi-a
a-n
nviat Hristos?>>
„Veniþi de luaþi luminã” – sunt
cuvinte prin care noi suntem chemaþi de
Sfânta noastrã Biserica pentru a schimba
ºi a ne curãþi simþirile, pentru a deveni ºi
noi rãspãnditori ai luminii în interiorul
acestei vieþi.
Societatea noastrã are nevoie
crescândã de comuniune, de colaborare
frãþeascã, de îngãduinþã ºi iertare, în adevar ºi dreptate. Într-un spirit de întrajutorare, ea are nevoie de ambianþã de
iubire sfântã, înnoitoare a vieþii, aºa cum
ne inspirã cu forþa spiritului aceastã
noapte de iubire ºi bucurie pascalã.
<<Ai cântãrit cu mintea ta creºtine
Cât bine ai fãcut sub cer umblând,
Te simþi acum pornit spre bine
Mãcar acum te simþi mai bun, mai
blând???>>
Taina Sfintelor Paºti este expresia iubirii Sfintei Treimi. Aceastã iubire
dumnezeiascã se cere continuatã prin
credinþa în Dumnezeu ºi prin Biserica sa,
prin viaþa curatã ºi echilibratã, prin îngãduinþã sa faþã de aproapele, prin iertare
faþã de greºeala lui ºi încercarea de a-l
îndrepta, prin iubire ºi demnitate în orice
împrejurare. Aceasta trebuie împlinitã nu
numai pe perioada zilelor de post, ci în
toate zilele.
<<Simþi tu topita-n
n suflet vechea urã?
Mai vrei pieirea celui plin de Har?
Þi-a
ai pus zãvor pe bârfitoarea gurã?
Iubirea pentru semeni o simþi iar?>>
Iubirea rãspunde întotdeauna

iubirii. Oamenii rãspund cu iubire la
iubirea Lui Dumnezeu, iar consecinþa
fireascã este ºi iubirea dintre semeni care
genereazã comunitatea între ei. Când
iubeºti pe Dumnezeu cu toata inima, iar
aproapele ca pe Hristos atunci trãieºti în
duhul Învierii.
Astãzi mulþi oameni poartã
crucea suferinþei, datoritã înmulþirii rãului
din gând ºi faptã, datoritã lãcomiei unora
ºi zgârceniei altora, datoritã violenþei în
familie ºi societate, datoritã bolilor ºi
singurãtãþii.
Pentru a purta crucea multor
încercãri ºi a simþi ajutorul ºi bucuria lui
Hristos Cel Înviat, este necesar sã ne
întãrim în credinþã, sã sporim rugãciunea
ºi sã sãvârºim fapte de ajutorare a semenilor noºtri, sã binecuvântãm pe cei ce ne
sprijinã în nevoile noastre. Pretutindeni,
unde putem face binele sã-l facem,
purtând în suflet ºi în tot comportamentul
nostru lumina Învierii. Sã prelungim
aceastã stare de luminã în viaþa de zi cu
zi ºi sã o facem lucrãtoare în familie ºi
societate. Atunci fiecare creºtin va simþi
cã are mai puþini duºmani, vor fi mai puþini semeni violenþi cu vorba, scrisul sau în
mod fizic, ar exista mai puþini bãtrâni
pãrãsiþi, familii destrãmate, tineri debusolaþi sau copii abandonaþi. Sã facem sã
rodeascã în sufletele noastre Învierea Lui
Hristos, Lumina ºi Dragostea Sa.
a pururi sfinte
<<O dac-a
aceste legi de-a
În aur mãcar azi te-a
auîimbrãcat,
Cu serafimi-n
n suflet imn fierbinte
Ai drept sã cânþi<<Hristos a
Înviat>>

Pr. Joiþaru Mihail,
Parohia satului Voineºti
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UNIUNEA SOCIAL-L
LIBERALÃ
ªI-A
A NOMINALIZAT
CANDIDAÞII LA ALEGERILE
LOCALE DIN COMUNA
VOINEªTI
Ne apropiem cu paºi repezi
de campania electoralã care va
începe în data de 10 mai 2012.
Drept pentru care am sã vã prezint
candidaþii Uniunii Social –Liberale
(U.S.L.) la aceste alegeri.
Dupã cum bine ºtiþi din
presã ºi emisiunile tv, Uniunea

Social-Liberalã este o alianþã politicã
parlamentarã ºi pre-electoralã,
actualmente în opoziþie, constituitã
din partidele: PSD (Partidul Social
Democrat), PNL (Partidul Naþional
Liberal) ºi PC (Partidul Conservator)
în vederea obþinerii unui rezultat
favorabil atât ca

opoziþie parlamentarã, cât ºi pentru
câºtigarea alegerilor parlamentare ºi
locale din anul 2012.
În comuna Voineºti
candidaþii la funcþiile de Primar ºi
Consilieri locali sunt pe listã comunã
sub sigla USL.

De asemenea, din partea USL,
candidat l a p resedinþia
Consiliului J udeþean D âmboviþa
este r eputatul s enator d e
Dâmboviþa A drian Þ uþuianu

Pentru f uncþia d e P rimar a l
comunei c andidat e ste S andu
Gabriel Dãnuþ – primarul în
funcþie.

Lista de candidaþi la funcþia de consilier în Consiliul local Voineºti este urmãtoarea:

Motoiu Mihaela
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Mãnescu Claudiu

Petrescu Gheorghe

Roºu Vasile
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Lista de candidaþi la funcþia de consilier în Consiliul local Voineºti este urmãtoarea:

Popa Claudiu

Comãnescu Daniel

Cuþoi Gabriel

Onea Claudia

Nicolae Mihail

Bucura Neculae

Toma Cornel

Lãmbuþã Nicolae

Neagoe Valericã

ªontea Neculae

Erculescu Florin

Antofie Viorel

Stroe Aurel

Onea Daniel
pagina 5

Nr. 37  aprilie 2012

Gazeta de Voineºti

D’ale gemenenilor…
Ultima sãptãmânã de ºcoalã
a încercat o nouã abordare a educaþiei, o altfel de ºcoalã, în care cãrþile
au rãmas în gheozdane, iar copiii au
participat la diverse activitãþi.
Dupã specificul, deschiderea
ºi ingeniozitatea fiecãrei ºcoli, elevii ºi
profesorii au desfãºurat o serie de
activitãþi care au avut drept scop educaþia privitã din altã perspectivã. Cu
aceastã ocazie am descoperit o serie
de aspecte care, în timpul orelor de
curs, nu se vedeau…
Scepticismul cadrelor didactice cu privire la astfel de activitãþi
care , dupã pãrerea noastrã, sunt
interesante, a trãdat închistarea, rigiditatea sistemului de învãþãmânt îmbâcsit de „prea multe hãrþi pe care, de
cele mai multe ori, le facem din birou”
fãrã cunoaºterea în totalitate ºi sub
toate aspectele a materialului de
modelat, a elevilor.
Pe de altã parte, libertatea
elevilor de a participa, dupã puteri ºi
interes, la activitãþile stabilite a scos

în evidenþã alte aspecte: lipsa de
imaginaþie ºi deschidere a copiilor,
viaþa monotonã a acestora petrecutã
în faþa calculatorului, superficialitatea
ºi comoditatea unora crescuþi parcã
artificial, lipsiþi de vlagã ºi dorinþe ºi,
pe de altã parte, calitãþile ascunse,
altele decât cele intelectuale, ale altora pentru care viaþa le-a fost ºcoala
deºi se aflã la o vârstã fragedã.
Cu bune ºi cu rele „ªcoala
Altfel” s-a încheiat ºi a venit ºi
vacanþa de Paºte care ne-a îndreptat
atenþia spre alte lucruri.
Bucuria Învierii Domnului i-a
copleºit pe unii, care, în noaptea
Învierii au luat luminã ºi-au „fugit”
acasã cu aceasta pâlpîind în vârful
unei lumânãri de seu, de fricã sã nu
se stingã, neºtiind poate cã lumina din
suflet este mult mai trainicã. Este
foarte greu însã, sã o aprinzi. Pentru
cei rãmaºi în casa Domnului, însã,
evenimentul a fost unul „monden”,
prilej de a se afiºa. Puþini sunt cei ce
au încercat sã ia Luminã în suflet, ºi,

mai puþini cei care au reuºit.
Sã fie acestea aspecte ale
unei alte vârste din viaþa pe care am
descoperit-o mai devreme la copii
noºtri?
Este posibil pentru cã toþi
suntem victimele unei societãþi bolnave, unui sistem lipsit de valori, ale
unei lumi în declin. Aceste lucruri sunt
mai evidente acum, mai ales pentru
cei ce au luat Lumina în suflet pentru
cã sunt mai „sensibil” iar aceastã
perioadã este plinã de semnificaþii.
Cum trãim în secolul vitezei ºi materialismului aceste gânduri ne pãrãsesc
repede ºi ne întoarcem la „monotonia”
vieþii de zi cu zi care, pentru noi,
românii se anunþã agitatã ºi electoralã;
prilejul unui spectacol „cu mascã ºi
fãrã mascã”.
Nu fiþi doar spectatori fiindcã
aveþi prilejul sã fiþi regizori: „alegeþi
distribuþia”! Pânã atunci…
Hristos a Înviat!

Prof. Mãnescu Elena

ªcoala ºi elevii sãi de azi
Fiecare dintre noi este
înzestrat de Dumnezeu cu un potenþial
nebãnuit. Important este sã fim
deschiºi cãtre tot ce ne înconjoarã, sã
fim frumoºi la suflet. Toþi putem atinge
“ stele”, depinde doar de noi.
Comuna noastrã se
mândreºte cu elevi foarte talentaþi,
care sunt la un pas de stele...Unii
dintre ei chiar ºi-au atins propria stea.
Este ºi cazul elevei Tãnase Ana Doris.
Ea este unul din elevii care
ºi-au descoperit pasiunea ºi au fãcut
din ea o performanþã. Fosta eleva a
ºcolii Suduleni- Voineºti, în prezent
eleva în clasa a X- a la Colegiul
Constantin Carabela, Doris a avut
numeroase reuºite la specialitatea
limba ºi literatura francezã: în clasa a
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VII-a (anul ºcolar 2008-2009) a obþinut
premiul al II- lea la olimpiada de limba
francezã, faza judeþeanã, ºi a câºtigat
concursul organizat de Casa
Francofonã din Târgoviºte, primind ca
premiu un sejur de 3 sãptãmâni în
unul din minunatele oraºe din FranþaLyon.
În anul urmãtor (clasa a VIIIa) a obþinut premiul I la olimpiada de
limba francezã, faza judeþeanã,
obþinând cel mai mare punctaj, nota
9, 80. Dupã o pauzã de un an de zile,
anul acesta a participat la olimpiadã,
obþinând din nou nota cea mai mare
din judeþ ºi calificându-se pentru faza
pe þarã care se desfãºoarã la
Timiºoara, oraº pe care îl viziteazã
timp de o sãptãmânã.

Este uimitor câte satisfacþii îþi
poate da performanþa într-un domeniu:
îþi deschide orizonturi noi, spre o lume
nouã, oameni noi. Te îmbogãþeºte
spiritual, mai ales atunci când ceea ce
faci, faci cu pasiune. Doris ºi-a atins
steaua, dar nu se va opri aici. Noi uºi
i se vor deschide dacã-ºi va pãstra
perseverenþa ºi inima curatã.
Dragi elevi ai comunei
Voineºti, îndrãzniþi sã visaþi!
Deschideþi-vã inima ºi lumea va fi a
voastrã! Descoperiþi-vã pasiunea ºi
luptaþi pentru ea! Atingeþi-vã propria
stea!

PROF. IACOB LIDIA
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ASOCIAÞIA POMICULTORILOR
DÂMBOVIÞENI VÃ INFORMEAZÃ:
În perioada 15 mai – 30 iunie
se desfãºoarã ultima sesiune de
depunere a proiectelor pentru mãsura
141 – “Sprijinirea fermelor de semisubzistenþã”.
În perioada imediat urmãtoare
se va afiºa Ghidul solicitantului
actualizat pentru aceastã sesiune. Cei
care doresc sã depunã proiecte sunt
rugaþi sã se informeze bine pentru a nu
mai întâmpina greºelile din sesiunea
trecutã.
Din discuþiile avute la grupul de
lucru din cadrul MADR punctajele s-au

schimbat astfel cã fiecare depunãtor de
proiect sã poatã ºti câte puncte va avea
proiectul ºi dacã are ºansã sã intre la
finanþare.
ªansele cele mai mari le au
persoanele sub 40 de ani.
De asemenea, vã informãm
hotãrârile ce au fost luate în cadrul
Adunãrii Generale a Asociaþiei
Pomicultorilor Dâmboviþeni din martie
2012:
În vederea sprijinirii tinerilor
pentru a depune proiecte pe Mãsura
1.4.1. s-a hotãrât ca titlul de membru al

Asociaþiei sã poatã fi transferat de la
pãrinte la copii sau nepoþi dar numai la o
singurã persoanã.
Membrii asociaþiei care nu au
plãtit cotizaþiile pe ani 2009, 2010 o mai
pot face pânã la 1 iulie 2012, dupã
aceastã datã fiind excluºi din Asociaþie.
Cotizaþia pentru anul 2012 este de:
- 50 lei pentru persoanele fizice
- 100 lei pentru PFA, II, AF

Preºedinte APD
Ing. Ion Oprea

STARE
CIVILÃ
20.03.2012 - 19.04.2012

NÃSCUÞI
1.
2.
3.
4.

ION DANA FLORENTINA
MILOª IONUÞ ALEXANDRU
TÃNASE ELENA ANDREEA
MATEI IONUÞ MAXIMILIANO

Le urãm viaþã lungã ºi fericitã!

DECESE
1. BARBU FOAREA
2. BÃNUÞÃ ELENA
3. NICULAESCU NICULAE
4. STOICA GHEORGHE
5. ANDREESCU ELENA
6. GILIE CORVIN
7. MIHAI MARIA
8. NEDELCU ILEANA
9. CURPENE GHEORGHE
10. IORDAN ION
11. BÃDÃRAN IANCU

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
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Foarte important! S.A.P.S.
2012

În periioada 09 apriiliie-1
18 maii 2012
se pot depune cereriile pentru
schemele de Plaþii naþiionale
diirecte complementare în
sectorul zootehniic la speciiile
oviine ºi capriine
CONDIÞII DE ELIGIBILITATE:
1. efectivul din exploataþie sã fie de
minim 50 capete femele ovine sau
25 capete femele caprine, care au
vârsta de minimum 1 an pânã la
data de 31 martie 2012;
2. efectivul de femele ovine sau
femele caprine pentru care se
solicitã prima sã fie înscris în
REGISTRUL NAÞIONAL AL
EXPLOATAÞILOR la data solicitãrii
primei:

3. efectivul de femele ovine sau
femele caprine pentru care se
solicitã prima sa fie menþinut în
exploataþie, la adresa menþionatã în
cerere, pe perioada de retenþie pânã
la data de 20 august 2012, în
vederea efectuãrii controlului la faþa
locului de cãtre organismul delegat
de A.P.I.A;

efectivele de ovine/caprine pentru
care se poate solicita prima;.
DOCUMENTE NECESARE:

- cerere (o veþi primi pre-tiparitã de
Ia APIA);
- Bl/CI/CUI/CIF în original ºi
xero-copie:
- dovada cont bancar activ;
- dosar cu ºinã;
Depunerea cererilor se
poate face individual sau prin
reprezentant legal (împuternicire
notarialã) sau prin intermediul
reprezentantului asociaþiilor
crescãtorilor de ovine la APIA
CENTRUL JUDEÞEAN
DâMBOVIÞA.

4. sã fie înscriºi în evidenþa APIA cu
cod unic de identificare;

Cererile pot fi completate
on-line individual prin accesarea
site-ului www.apia.org.ro, de
beneficiarii care solicitã prima
pentru un efectiv mai mare de 500
capete femele ovine/caprine.
Dupã tipãrire, cererea vizatã
de asociaþiile crescãtorilor de
ovine/caprine legal constituite se
depune la Centrul Judeþean APIA

5. cererea sã fie vizatã de Asociaþia
crescãtorilor de ovine/caprine legal
constituitã, viza care atestã

Viicepriimar
Ing
g. Popa Claudiiu

Vã reamintim cã 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
în vederea depunerii cererilor
pentru Schema de platã unicã pe
suprafaþã agricolã (S.A.P.S. 2012).
Cu siguranþã, toþi aþi primit
acasã invitaþii cu data ºi ora la care
sunteþi aºteptaþi pentru completarea
cererii precum ºi cu documentele
necesare 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.
Venim, de asemenea, cu
rugamintea la dumneavoastrã sã
daþi dovadã de maximã seriozitate
ºi sã vã prezentaþi conform
programãrii ºi cu documentele
solicitate pentru ca aceastã
campanie de declarare a terenurilor
sã fie una reuºitã.

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!

