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Fonduri e uropene p entru d ezvoltarea
turismului c ultural-rr eligios
în c omuna V oineºti
DRAG
GII MEI,
În data de 10 mai 2012, la
Agenþia pentru Devoltare Regionala
Sud Muntenia - Cãlãraºi am semnat
un nou contract de finanþare în
cadrul Axei prioritare ,,Dezvoltarea
durabilã ºi promovarea turismului”
Domeniul major de intervenþie 5.1
,,Restaurarea ºi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural precum
ºi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” beneficiar fiind
Comuna Voineºti
Este vorba de bisericuþa din
lemn, având hramul ,,Duminica
Tuturor Sfinþilor” ,,Sfântul Ioan”
situatã în cimitirul satului Onceºti,
lãcaº de cult ce figureazã în Lista
monumentelor istorice din România,
fiind datatã din 1814.
Am fost iniþiatorul acestui
proiect în anul 2009 ºi iatã cã, în
urma eforturilor deosebite pentru
întocmirea SF, PT, depunerii
clarificãrilor tehnice ºi financiare,
proiectul a îndeplinit punctajul
necesar pentru finanþare.
Beneficiarul finanþãrii este
comuna Voineºti, care va primi
fonduri nerambursabile REGIO
pentru proiectul “Reabilitarea,
restaurarea ºi valorificarea turisticã
a bisericii din lemn «Duminica
Tuturor Sfinþilor, Sfântul Ioan»
modernizarea ºi crearea infrastructurii ºi a utilitãþilor conexe, comuna
Voineºti judeþul Dâmboviþa”.
Bisericuþa din lemn va fi

restauratã ºi reabilitatã, de asemenea va fi modernizat prin asfaltare
satul Onceºti pe o lungime de 1.480
m (tronsonul ciºmea-Emil Ilinca).
Valoarea totalã a contractului de finanþare este de 4.159.837,16
lei, din care valoarea totalã eligibilã
este de 3.133.354,80 lei (fonduri
nerambursabile F.E.D.R) valoare
nerambursabilã din bugetul naþional
239.074,97 lei, cofinanþare beneficiar 62.667,10 lei, restul fiind cheltuieli neeligibile care vor fi suportate
din bugetul consiliului local.
Proiectul vizeazã reabilitarea, restaurarea, ºi valorificarea
turisticã a bisericii în scopul transformãrii comunei Voineºti într-o zonã
atractivã din punct de vedere turistic,
atât pentru locuitorii ºi agenþii
economici care trãiesc ºi îºi
desfãºoarã activitatea aici, cât ºi
pentru potenþialii locuitori, investitori
ºi mai ales pentru turiºti.
Perioada de implementare a
contractului de finanþare este de 16
luni de la semnarea Ordinului de
începere a lucrãrii.
În acest interval vor fi
executate lucrãri de reabilitare,
restaurare, dotare ºi valorificare a
bisericii, se va moderniza infrastructura de utilitãþi publice, se va face
racordarea bisericii la reþelele de
alimentare cu energie electricã,
apã-canal ºi totodatã se va crea un
punct de informare ºi promovare
turisticã. Pe lângã restaurarea ºi
conservarea bisericii patrimoniu se

au în vedere refacerea ºi amenajarea cãilor de acces cãtre obiectivul
restaurant ºi reabilitat pânã la interiorul zonei de protecþie a acestuia.
Este o mândrie pentru mine,
este o mândrie pentru comuna
Voineºti ca în perioada 2008-2012
din douã proiecte întocmite ºi
depuse pentru finanþare europeanã,
ambele au fost selectate ºi pentru
ambele am semnat deja contractul
de finanþare. Sperãm sã avem
asemenea reuºite ºi pe viitor.
Închei prin a vã invita pe data
de 10 iunie 2012 pe toþi la vot, sã
alegeþi “FAPTE, NU VORBE”!

Cu deosebit resp
pect,
Primarul dumneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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CANDIDAÞII PENTRU ALEGERILE LOCALE
DIN 10 IUNIE 2012 ÎN COMUNA VOINEªTI
CANDIDAÞII PENTRU FUNCÞIA DE PRIMAR

CANDIDAÞII PENTRU FUNCÞIA DE CONSILIER LOCAL
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FAPTE, NU VORBE!
Nici nu a început bine
campania electoralã ºi au ºi apãrut
atacurile specifice acestei perioade,
care se întâmplã o datã la patru ani.
Pe lângã afiºele care mai de care
mai colorateºi cu mesaje din ce în
ce mai ciudate, a început atacul la
baionetã, adicã om la om. Cum
precizam ºi în articole din numerele
trecute ale Gazetei de Voineºti,
Campania electoralã ar
trebui sã cuprindã realizãri sau
nerealizãri ale celor aflaþi în funcþie
dar ºi critici pertinente sau soluþii
pentru rezolvarea problemelor,
venite din partea candidaþilor la
funcþiile puse în joc. Dar, cum este
specific românesc, trebuie musai sã
moarã capra vecinului, fiindcã a lui
este mai mare ºi mai grasã, decât
sã ne cumpãrãm ºi noi capra pe
care sã o îngrãºãm, sã arate bine.
În ceea ce ne priveºte, ca ºi
candidaþi la încã un mandat de
primar ºi consilieri locali, campania
electoralã a durat patru ani.
Perioadã în care ne-am întâlnit cu
dumneavoastrã, cetãþenii, în diferite
ipostaze ºi cu ocazia diferitelor
acþiuni întreprinse pentru a schimba
faþa comunei noastre în mai bine.
Ne-am întâlnit cu ocazia pietruirilor
de drumuri, la deszãpeziri sau
inundaþii, la bisericile de pe raza
comunei cu ocazia diferitelor lucrãri
sau evenimente, la cãminele
culturale, la parcurile de joacã, pe
terenurile de sport, la construcþia
podurilor, la lucrãrile de modernizare
a ºcolilor, în târgul sãptãmânal,
atunci când am trecut pe la porþile
dumneavoastrã pentru a strânge
taxele ºi impozitele, la Primãrie în
fiecare zi , sau ne-am auzit la
telefon indiferent de zi sau orã. Am
cãutat de fiecare datã sã gãsim
soluþii la problemele care au apãrut,
fie cã a fost vorba de fond funciar,
de terenuri ºi construcþii, de

asistenþã socialã, sau orice altã
problemã de interes public. Unele
lucruri au fost realizate sau rezolvate
la timp, altele mai complicate au
durat mai mult iar altele încã nu
ºi-au gãsit rezolvarea. Unii dintre
dumnavoastrã aþi rãmas încântaþi,
alþii mulþumþi iar alþii mai puþin
mulþumiþi sau chiar dezamãgiþi.
Niciodatã însã nu a fost pusã în
balanþã apartenenþa politicã, poziþia
socialã ºi nici afinitãþile de orice fel.
ªi, spun toate aceste lucruri fiindcã
am observat faptul cã unii dintre
contracandidaþii noºtri se folosesc
de fel ºi fel de tertipuri, acuzaþii sau
chiar minciuni pentru a vã distrage
atenþia ºi a vã obþine votul. Acest
lucru este o dovadã de laºitate sau
neputinþã.
Vã este dat sã auziþi toate
aberaþiile de pe lume, cum cã dacã
iese nu ºtiu care primar, atrage
investitori, va da locuri de muncã
sau vã întreþine terenurile gratis,
cumpãrând tractoare la Primarie.
Acestea sunt deja semne sau
simptome de modificãri patologice
ale unei pãrþi superioare ale corpului
omenesc. Nu mai discutãm de alte
promisiuni ºtiinþifico-fantastice cu
care va sunt încercaþi neuronii sau
imaginaþia.
Când spui cã ai fãcut fapte
bune pentru Voineºti este neapãrat
nevoie sã le enumeri , cã altfel
promisiunile sunt doar vorbe goale.
Mai nou au apãrut ºi niºte fluturaºi
verzi, de hârtie, care conþin
realizãrile noastre ºi nicidecum ale
celor care ºi le’au însuºit ºi le
prezintã cu o nonºalanþã care l-ar
face pe Pinocchio sã-ºi taie nasul.
S-a mai întâmplat acest lucru ºi în
trecut, mai exact în ultima campanile
electoralã. Aceeaºi protagoniºti,
aceleaºi apucãturi…
În toþi aceºti ultimi patru ani
faptele bune au fost doar ale

dumneavoastrã, cetãþenii, care aþi
înþeles situaþia de crizã economicã ºi
politicã ºi aþi achitat întocmai ºi la
timp taxele ºi impozitele dându-ne
astfel girul pentru tot ceea ce am
întreprins.
Cei ce se laudã pe afiºele
electorale cu fapte bune au ajutat
comuna Voineºti cu ,,fabuloasa”
sumã de 5 mii de lei(cincizeci de
milioane vechi) bani care nu au
acoperit nici mãcar iluminatul public
într-o jumãtate de lunã... În tot acest
timp au fost îndopate sume mari
bani în alte localitãþi unde chiar am fi
curioºi sã vedem ce fapte bune au
fost fãcute. Dar asta nu este treaba
noastrã.
Cu siguranþã va urma ºi
etapa împãrþirii de bunuri (pungi,
biciclete, bani,) pentru a vã convinge
sã-i votaþi. Un singur lucru nu
trebuie sã uitaþi: aceia nu sunt banii
lor, sunt banii dumneavoastrã, banii
care v-i s-au oprit din pensii, salarii,
indemnizaþii ºi tot felul de taxe ºi
impozite inventate inconºtient.
Acestea sunt faptele bune
promise…
Noi dorim doar sã vã
mulþumim pentru strânsa colaborare
dintre dumneavoastrã, cetãþenii, ºi
noi, administraþia localã, ºi, sã
sperãm cã în continuare vom avea
susþinerea pentru a merge mai
departe ºi a continua atât proiectele
începute cât ºi a realiza altele mult
mai îndrãzneþe.
Pe data de 10 iunie aveþi
ocazia de a alege între promisiuni ºi
fapte. Votaþi numarul 1 pe Buletinul
de vot ºi comuna noastrã va fi
întotdeauna numãrul 1.

Cu deosebitã consid
deraþie
Vicep
primar
Claud
diu Pop
pa
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Sã luãm aminte!
“Cât trãieºte omul învaþã”,
se spune în popor si adevãrat este;
numai cã momentele sau întâmplãrile trãite ii dau omului posibilitatea sã-si evalueze vrednicia sau
nevrednicia, credinþa sau necredinþa,
tãria sau slãbiciunea. Mulþi gânditori
au aºternut pe hârtie ideile legate de
forþa omului de a separa binele de
rãu. In acest context cu permisiunea
dumneavoastrã o sã redau un
crâmpei din cugetãrile lui Nicolae
Steinhardt intitulat „Acum ºtiu”
“Când un om reuºeºte sã
facã ceva ce i-a solicitat mult efort,
în el începe sã lucreze trufia. Cel ce
slãbeºte, se uitã cu dispreþ la graºi,
iar cel ce s-a lãsat de fumat
rãsuceºte nasul dispreþuitor când
altul se bãlãceºte, încã, în viciul sãu.
Dacã unul îºi reprimã cu sârg
sexualitatea, se uitã cu dispreþ ºi cu
trufie cãtre pãcãtosul, care se
cãzneºte sã scape de pãcat, dar
instinctul i-o ia înainte! Ceea ce
reuºim, ne poate spurca mai ceva
decât pãcatul însuºi. Ceea ce
obþinem se poate sã ne dea peste
cap reperele emoþionale în aºa
manierã încât ne umple sufletul de
venin.
Banii care vin spre noi ne
pot face aroganþi ºi zgârciþi, cum
succesul ne poate rãsturna în abisul
înfricoºãtor al patimilor sufleteºti.
Drumul cãtre iubire se îngusteazã
când ne uitãm spre ceilalþi de la
înãlþimea vulturilor aflaþi în zbor.
Blândeþea inimii se usucã pe vrejii
de dispreþ, de urã ºi de trufie, dacã
sufletul nu este pregãtit sã
primeascã reuºita sa cu modestia ºi
graþia unei flori... Tot ce reuºim
pentru noi ºi ne aduce energie este
menit a se întoarce cãtre aceia ce
se zbat, încã, în suferinþã ºi-n pãcat.
Ochii noºtri nu sunt concepuþi pentru
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dispreþ, ci pentru a exprima cu ei
chipul iubirii ce se cãzneºte sã iasã
din sufletele noastre. Succesele nu
ne sunt date spre a ne înfoia în
pene, ca în mantiile statuilor, ci
pentru a le transforma în dragoste,
în dezvoltare ºi în dãruire pentru cei
din jur. Dacã reprimi foamea în timp
ce posteºti, foamea se va face tot
mai mare. Mintea ta o sã viseze

mâncãruri gustoase ºi alese, mintea
o sã simtã mirosurile cele mai
apetisante chiar ºi în somn, pentru
ca, în ziua urmãtoare, înnebunitã de
frustrare, sã compenseze lipsa ei
printr-un dispreþ sfidãtor faþã de cel
ce nu posteºte.
Atunci, postul devine prilej
de trufie, de exprimare a orgoliului ºi
a izbânzii trufaºe asupra poftelor...
Dar, dincolo de orice, trufia rãmâne
trufie, iar sentimentul frustrãrii o
confirmã. Dacã ai reuºit în viaþã, nu
te agãþa de nereuºitele altuia, pentru
a nu trezi în tine viermele cel aprig
al orgoliului ºi patima înfumurãrii.
Reuºita este energia iubirii ºi a

capacitãþii tale de acceptare a vieþii,
dar ea nu rãmâne nemiºcatã, nu
este ca un munte sau ca un ocean.
Îngâmfarea ºi trufia reuºitei te
coboarã, încetul cu încetul de pe
soclul tãu, cãci ele deseneazã pe
cerul vieþii tale evenimente specifice
lor. Slãbeºte, bucurã-te ºi taci!
Lasã-te de fumat, bucurã-te ºi taci!
Curãþã ograda ta, bucurã-te de
curãþenie ºi lasã gunoiul vecinului
acolo unde vecinul însuºi l-a pus.
Cãci între vecin ºi gunoiul din curte
existã o relaþie ascunsã, niºte emoþii
pe care nu le cunoºti,sentimente pe
care nu le vei bãnui vreodatã ºi
cauze ce vor rãmâne, poate, pentru
totdeauna ascunse minþii ºi inimii
tale. Intre omul gras ºi grãsimea sa
existã o relaþie ascunsã. O
înþelegere. Un secret. Un sentiment
neînþeles. O emoþie neconsumatã.
Grãsimea este profesorul grasului.
Viciul este profesorul viciosului. ªi,
în viaþa noastrã nu existã profesori
mai severi decât viciile ºi
incapacitãþile noastre... “Acum ºtiu,
ºtiu ca orice ura, orice aversiune,
orice þinere de minte a râului, orice
lipsã de milã, orice lipsã de
înþelegere, bunãvoinþã, simpatie,
orice purtare cu oamenii care nu e la
nivelul graþiei si gingãºiei unui
menuet de Mozart... este un pãcat si
o spurcãciune; nu numai omorul,
rânirea, lovirea, jefuirea, înjurãtura,
alungarea, dar orice vulgaritate,
desconsiderarea, orice cãutãturã
rea, orice dispreþ, orice rea
dispoziþie este de la diavol si strica
totul. Acum ºtiu, am aflat si eu... “
Hristos a inviat!

Preot Ned
delea Alexand
dru
Parohia Sud
duleni-IIzvoarele
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Medicul veterinar vã informeazã
Pentru început, vreau sã vã
informez cã la data de 15 mai, în
fiecare an, se sãrbãtoreºte „Ziua
naþionalã a medicului veterinar”.
Apoi, îi aduc mulþumiri edilului
localitãþii noastre pentru cã a gãsit
înþelegerea de a-mi acorda spaþiul ºi
dreptul de a scrie în revista Primãriei
Voineºti, deºi dânsul ºi toatã echipa
dumnealui se aflã în plinã campanie
electoralã. Nu pot sã nu mã alãtur ºi
eu celor peste 80-90% dintre alegãtorii comunei, care cred cã îi vor da
votul lor ºi sã-i urez mult succes.
Trecând în planul activitãþii
specifice pe care o desfãºor în
localitate, revin cu unele precizãri
foarte importante.
În primul rând, mã refer la
reglementarea dreptului de proprietate pentru animalele dumneavoastrã, mai ales în perspectiva întocmirii
documentaþiilor necesare pentru
accesarea fondurilor europene
nerambursabile sau de altã naturã
pe care dumneavoastrã doriþi sau
veþi încerca sã le faceþi. Toate
animalele din gospodãrie trebuie sã
fie declarate la Registrul Agricol al
Primãriei Voineºti în termen de 7
zile de la mãrirea sau micºorarea
numãrului de animale (mãrirea
numãrului de animale are loc prin:
fãtãri, cumpãrari, donaþii etc., iar
micºoararea numãrului de animale
are loc prin: tãieri de necesitate sau
sacrificare pentru consum propriu,
vânzari, donaþii, dispariþii animal,
etc). În acelaºi timp (aproximativ 7
zile) ele trebuie înscrise la medicul
veterinar, cel care deþine BND –
Baza Naþionalã de Date ºi acceseazã sistemul SNIA (Sistemul
Naþional de Identificare la Animale)
În aceste timpuri reglementãrile
legale evolueazã, se schimbã
progresiv sistemele, unele se
îmbunãtãþesc altele se complicã, dar
noi, medicii veterinari, ºi dumneavoastrã, gospodarii, trebuie sã ne
adaptãm, sã respectãm ºi sã punem
în aplicare aceste reglementãri

legale. Aºadar, mare, mare atenþie
cu privire la identificarea ºi înregistrarea animalelor dumneavoastrã ºi
mã refer aici la bovine (vaci/viþei),
ovine ºi caprine, porcine ºi, cât de
curând, albinele – pe familii , pe
stupi vor primi plãcuþe de identificare
ºi vor fi înregistrate la BND. Rãmâne
valabilã identificarea cabalinelor
(cai) cu aplicarea unui microcip
electronic, dar operaþiunea o va face
medicul veterinar ºi contravaloarea
ei va fi în sarcina proprietarului (în
curând).
Cum s e f ace i dentificarea?
Paºii d e u rmat
Pasul 1 – Notificarea medicului
veterinar cu privire la existenþa
animalului
Pasul 2 – Achiziþionarea mãrcii
auriculare (a crotaliei) pentru ca
începând cu 01.01.2011 (conf,
OG23/2010) acest lucru e în sarcina
proprietarului. Un detaliu bine de
ºtiut este cã vã puteþi achiziþiona
acest (crotaliu) cercel, de la un subdistribuitor autorizat (aceºtia sunt în
general Cabinete Medical
Veterinare, patronate de un medic
veterinar concesionar- dar nu toate)
În baza comunei dumneavoastrã
CMV – Voineºti – este un astfel de
subdistribuitor autorizat pentru
mijloace de identificare.
Pasul 3 – cel ce v-a vândut crotaliu
(crotaliile) urmeazã sã le aloce pe
site-ul de identificare exact în
exploataþia dumneavoastrã, dupã
care, la un anumit interval de 2 - 4
ore, va apãrea ºi în staþia de lucru a
medicului veterinar (în baza de date
a acestuia), moment de la care vã
poate aplica crotaliu animalului ºi
elibera un formular de identificare F1
(celebra carte verde)
Pasul 4 – În baza unui model
pretipãrit de cerere, dumneavoastrã

vã puteþi prezenta în câteva zile
lucrãtoare la DVSA Dâmboviþa, cu
formularul F1, carte verde ºi cu
cererea tip, pentru a vã solicita
paºaportul bovinei.
ATENÞIE!
Foarte important de ºtiut: se identificã prin crotaliere numai tineretul
speciilor interesate: cai / bovine /
ovine / caprine / porcine tocmai
pentru cã celelalte categorii de vârsta (adicã adultele) deja trebuie sã fie
înregistrate la origine (în exploataþia
de origine.
În România circulaþia animalelor
neidentificate ºi neînregistrate este
strict interzisã.
Asta înseamnã cã ori de câte ori se
miºcã un animal din aceste specii el
trebuie sã fie înregistrat (prin
crotaliere, microcipare, etc) la
exploataþia de origine din care
pleacã.
Foarte important de ºtiut: existã
limite de vârstã la tineretul specilor
interesate pânã la care se pot
identifica ºi anume:
 Bovine – pânã la 21 de zile
 Ovine ºi caprine – s-a redus la 2
luni
 Porcine – pânã la 60 de zile.
Pânã la aceastã vârstã,
dumneavoastrã, proprietarii acestor
animale veþi fi subvenþionaþi primind
plata manoperei de crotaliere,
deoarece va fi suportatã din bugetul
ANSVSA.
Încã un aspect foarte foarte
important, la tineretul bovin ºi porcin
dar mai ales la viþei, trebuieºte
cunoscutã originea acelui animal ºi
ea trebuie sã existe în aceeaºi
exploataþie (mama viþelului).

Continuare în pagina 6
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D’ale gemenenilor…
Despre oameni, în general, ºi
despre faptele lor putem spune multe;
despre Un om ºi faptele sale putem
spune ºi mai multe. Un om este bun
dacã face lucruri bune pentru cei de
lângã el, sau pentru cei ce depind de
el. Cã parveniþii uitã sã fie oameni ºi
îºi manifestã fie un dezinteres total
faþã de cei din mijlocul cãrora a
plecat, fie devin niºte „demiurgi”
egoiºti care se preocupã doar de sine;
îºi slujesc propriile interese. ªtim cã
fiecare individ este o entitate în sine,
cã fiecare om are propria personalitate, dar fiecare trãim în mijlocul unui
grup social. Raþiunea ºi educaþia ne
cizeleazã, ne modeleazã ºi ne
evidenþiazã în societate. Sunt indivizi
care , lipsiþi de educaþie, prin diverse
tehnici, ajung sã iasã în faþã, pozând
în „oameni” ºi, mai grav, învestindu-se
cu valori pe care nu le au. Astfel de
indivizi, aroganþi ºi tupeiºti neagã
adevãruri, legi scrise ºi nescrise,

norme morale ºi sociale ºi proclamã,
sus ºi tare, propria lege. Ei devin
periculoºi, chiar machiavelici ºi nu se
opresc pânã nu se impun fiindcã
ambiþia îi îimpinge mai sus, tot mai
sus, la mai mult, tot mai mult.
„Indivizii” se remarcã prin vorbe
proclamate zgomotos, susþinute cu
tãrie. „Oamenii” vorbesc prin fapte, nu
au nevoie sã þipe ca sã fie ascultaþi;
sunt prezente discrete, dar
remarcabile care „se urcã la tribunã
când, întradevãr, au ceva de spus”
De astfel, de oameni avem nevoie,
are nevoie societatea româneascã în
general. Acolo unde ei existã trebuie
urmaþi, susþinuþi, pentru cã un astfel
de Om (ne) este devotat.

Prof. Mãnescu Elena

STARE
CIVILÃ
19.04.2012 - 18.05.2012

CÃSÃTORII
1. JIMBLARU OVIDIU CONSTANTIN ºi MARADIN MARINELA

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. MATEIU CONSTANTIN
2. MOTOIU FILOFTIA
3. ONCIOIU VASILE
4. COJOCARU FLOAREA
5. ISBÃªESCU ANA
6. CAIBAR ION

Dumnezeu s ã-ii o dii hneascã!

Medicul veterinar vã informeazã
Continuare din pagina 5
Sunt aspecte în teren când þi se aratã
o bovinã (vacã) ”uite asta e mã-sa la
acest viþel” ºi atunci când se verificã în
calculator pe aceeaºi mamã a mai fost
înregistrat un viþel cu câteva luni în
urmã, ºtiindu-se cã o vacã fatã cel
puþin un viþel la un interval de 270 zile.
Dacã vã achiziþionaþi tineret bovin
(viþei) din alte exploataþii, obligatoriu ei
trebuie sã fie crotaliaþi la origine ºi de
acolo îl luaþi doar cu certificat de
miºcare ºi certificat sanitar veterinar
de transport animale vii. Singura
variantã ca sã putem înregistra acel
animal în exploataþia dumneavoastrã.
Deci, nu mai achiziþionaþi/schimbaþi
animalele necrotaliate ºi înregistrate în
BMD pentru cã sunteþi în afara legii ºi
aceste animale vor exista faptic în
curtea dumneavoastrã, dar nu vor
putea fi înregistrate în exploataþia
dumneavoastrã ºi nici nu se vor putea
executa acþiuni sanitar veterinare de
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prevenire ºi control al bolilor – cu
manoperã gratuitã, decontatã din
bugetul ANSVSA
Cumpãraþi-vã animalele numai cu documente ºi anume:
1. Certificat miºcare F2
2. Certificat sanitar veterinar de sãnãtate
Acestea se elibereazã de medicul veterinar de la localitatea de origine – de
unde pleacã animalul.
1. Paºaportul bovinei – un al treilea
document în cazul când animalul
achiziþionat e vacã, viþel, taur.
Toate aceste documente, dupã ce vã
însoþesc pe drum în timpul
transportului animalului pânã la dumneavoastrã în exploataþie (gospodãrie)
– trebuie sã le prezentaþi în 24 - 48 de
ore la medicul veterinar din localitatea
dumnea-voastrã, la Voineºti la CMV
Voineºti – poziþionat la Str. Principalã
nr. 120 vizavi de Poliþia Zonalã

Voineºti (Fostul sediu al Primãriei
Voineºti).
Sper cã dupã ce “Gazeta de
Voineºti” va fi distribuitã în fiecare
gospodãrie din aceastã comunã, nu
voi mai auzi cuvintele „NU AM ªTIUT”;
„NU NE SPUNE ªI NOUÃ NIMENI”.
Nu uitaþi: vã aºtept cu orice fel de
nelãmuriri cu privire la aspecte ce þin
în primul rând de dreptul de
proprietate al animalelor; probleme ºi
aspecte cu privire la identificarea ºi
înregistrarea lor ºi nu în ultimul rând
cu probleme de sãnãtate ale animalelor dumneavoastrã, pe care aº
dori sã nu le aveþi.
Urez în încheiere multã
sãnatate tuturor ºi o clipa de
iluminare pentru alegerile ce se
apropie, mult succes domnului
primar ºi echipei dumnealui.

Cu stima,
Dr. Mîndroiu Nicolae
CMV Voineºti
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Prevenirea consumului
de alcool si tutun
Noi, echipa de proiect, Oprea
Alina-Georgiana ºi Badea LarisaGeorgiana clasa a IX-a A împreunã
cu Danciu Adina-Andreea ºi Stoian
Carmen-Ionela clasa aX-a A, având
coordonator pe doamna profesoarã
Marin Mioara, din luna mai am
demarat o campanie de prevenire ºi
reducere pânã la renunþare a
consumului de tutun, alcool ºi
etnobotanice.
Am început prin a prezenta
proiectul la fiecare clasã, prin
anunþarea unor activitãþi specifice
combaterii consumului de tutun ºi
alcool în colaborare cu D.S.P.
Dâmboviþa. În cadrul proiectului am
invitat reprezentanþi ai D.S.P.
Dâmboviþa care au participat la doua
întâlniri cu elevii claselor a IX-a ºi a
X-a prezentând efectele nocive ºi
dezavantajele consumului de tutun,
cel mai des întâlnit în rândul elevilor
ºcolii noastre ºi a tinerilor în general.
Consumatorii de tutun au
fost identificaþi prin întâlniri faþã în faþã
care în urma primirii unor chestionare
au recunoscut cã sunt consumatori
de tutun.
Obiectivul este acela de
conºtientizare a elevilor de pericolul
consumului îndelungat de tutun, a
bolilor la care sunt expuºi, dar ºi
efectele de duratã ºi nu numai
(consumul de tutun este foarte
costisitor ºi creeazã dependenþã).
În cadrul întâlnirilor cu
medicul specialist, doamna doctor
Savu Mariana, mulþi din elevi,
pãtrunºi ºi impresionaþi de bolile ºi
riscurile la care se expun erau deciºi
sã renunþe, motivul principal fiind

acela al anturajului ºi chiar au
încercat, entuziasmaþi, cã vor reuºi,
rezultatele testului fiind îngrijorãtoare.
Pe parcurs, în urma întâlnirilor, mulþi ºi-au reluat vechile obiceiuri
ºi i-am revãzut fumând prin toalete,
pe la baruri, în spatele liceului ºi în
staþiile auto.
Împreunã, echipa de proiect,
vom continua demersurile de convingere a colegilor noºtri vis-a-vis de
consumul de tutun, conºtientizând
faptul cã mulþi din consumatori au
început de la o vârstã destul de
fragedã.
Menþionãm cã vom fi alãturi
de ei pentru a-i ajuta ºi pentru a-i
atenþiona cu fiecare ocazie, cã este
mai bine sã-ºi cheltuiascã banii pe
lucruri utile în defavoarea þigãrilor,
mulþi conºtientizând la ce se expun.
Atât noi, echipa de proiect,
cât ºi doamna doctor Savu Mariana
am prezentat beneficiile reducerii
treptate a consumului de tutun cât ºi
a renunþãrii definitive, cât ºi din punct
de vedere financiar.
Suntem siguri cã împreunã
cu pãrinþii lor vom reuºi sã-i
îndepãrtãm de anturajul pe care îl au
ºi care nu face decât sã-i degradeze
din punct de vedere moral, cât ºi
financiar, pe când cu aceaºi bani ar
putea sã-ºi achiziþioneze produse
pentru înfrumuseþare, sã se plimbe,
sã-ºi creeze o viaþã frumoasã.
Suntem întrutotul de acord
cu sintagma “Tutunul dãuneazã grav
sãnãtãþii, frumuseþii ºi buzunarului.”
Echipa de proiect

VENIÞI
LA VOT!

Stimaþi cetãþeni ai comunei
Voineºti
Se-apropie-n curând ziua votãrii
ªi-avem o misiune mare de-a alege
Dar, în curând veni-va din cer
Chiar cel mai mare rege
Pe-acesta-n primul rând nu trebuie
sã-l uitãm
Ca-n inima pe DOMNUL lSUS noi
trebuie sã-l votam.
Eu n-am partid, nu sunt pedist, nici
uselist
N-am nici atracþie la rege
Ci mã supun în a þãrii mele lege
Ca sã respect pe ºefi, cârmuitori
Iar pentru mine, DOMNUL ISUS
HRISTOS îmi este totul
ªi dragoste, mântuitor ºi rege.
Eu nu pun poza nimãnui pe garduri
ºi pe ziduri
Pe dumneavoastrã v-am pus ºi vã
port la inimã
ªi nu poza cea de pe calendar
ªi fiindcã sunteþi ,,Un exemplu de
Primar”
ªi-aveþi o teamã ºi-o credinþã divinã
De-aceea, vã votez din inimã.
Îndemn, chiar rog, la vot sã vinã
lume cât mai multã
Ca sã-l votãm pe Domnul SANDU
DÃNUÞ GABRIEL
- CA PRIMAR 100%
Iar de Domnul sã fiþi binecuvîntat
Ci mereu, nu numai în acest mandat!

Daniiel Popescu
Sat Gemenea-V
Voiineºtii
15 maii 2012
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D’ale lui Caragiale…
Locuiesc în comuna Voineºti,
comunã cu oameni harnici ºi gospodari,
cu tradiþie în pomiculturã cu case
frumoase ºi maºini în curþi. Am auzit cã
pe 10 iunie sunt alegeri la mine în
comunã. Eu cu cine votez??? ªi aºa nu
prea am ce face, ia sã dau o turã prin
comunã, sã vãd ce mai e nou, cã nu am
mai ieºit de câþiva ani buni… ºi poate
vãd ºi cu cine tre sã votez.
Aaa, ia uite un afiº cu unu…
L-o cãuta Poliþia, cã tare e speriat? A,
nu. Zice cã vrea schimbarea. Se vrea
primar. Aha… ªi aduce ploaia,
bunãstarea ºi prosperitatea în casa
mea… Cum frate sã-mi aduci ploaia în
casã? Cã d-aia n-am ieºit afarã în ultima
lunã - din cauza ploii care nu se mai
terminã. Ieri, bombãnea vecinu cã nu
poate sã stropeascã pomii ºi cheltuie
degeaba bani pe soluþii… Dacã o mai
þine aºa cu ploaia, sã vezi, sã vezi
prosperitate ºi bunãstare la toamnã…
Of, of, of. Mai bine de mine cã nu am
pomi…
Ia, aici, unu mare… mare om…
Ce zice astã? Fapte bune… Aha… Da,
ce-o fi fãcut ãsta pentru comuna mea?
Acum patru ani nu era pe un afiº
portocaliu? Acu’ vãd cã e verde… Deci,
cum vine vorba, aceeaºi Mãrie, cu altã
pãlãrie… Lasã cã mã dumiresc eu ºi de
el… Hopaaa, ia uite altu’… Tot cu
verde… deci, alte fapte bune… nu prea
l-am vãzut p-aci… Ce fapte bune o fi
facut ºi el de se tot laudã cu ele?
Mamããã, ce frumos e centru...
ce trotuar are! Ce stâlpi cu globuri! Ce
ºanþ de beton… Ia uite, frate, ce parcare
aici în faþa liceului! Ultima datã când am
trecut, era un camion înfipt în beton…

se rupsese placa cu el… Dar vãd cã
liceul tot aºa a rãmas. Vãd cã scrie pe
panoul ãsta cã se face cu fonduri guvernamentale. Pe semne cã nu prea s-au
fãcut fonduri guvernamentale ºi pentru
comuna mea, cã scrie aici trebuia sã fie
gata… halal guvern… bine cã s-a dus…
Bãi, bãiatule, cum intrã aºtia în
Primãrie ºi ce repede ies… Ia uite-l pe
vecinu... Zice cã a rezolvat repede ce a
avut ºi pleacã acasã la treabã… Mãi, sã
fie… Ce bucuros e ãsta… Nu l-am mai
vãzut aºa de mult…
Ia uite, colo, ceva mare ºi
roºu… Alt afiº… Hopaa! Bã, ãsta e
primaru’ Gambã. Mamã, ce om, vorba
aia mare om – mare caracter… Da’ de
ce ºi-o mai fi fãcut afiºe, cã toatã lumea
îl cunoaºte ºi vorbeºte numai de bine de
el… Am auzit cã la Primãrie treaba
merge strunã ºi poþi sã-l suni la orice orã
cã te rezolvã cu orice problemã… Sã fie
legal, în rest nu-i bai.
Ia uite aici un afiº cu o
umbrelã… Da’ sunt prea puþini sub ea…
Trei sau patru, cred. Doamne, ce þi-e ºi
cu ploaia asta…
Stai cã a început iar sã
picure… Ia sã intru eu colo în staþia aia
de autobuz cã mai sunt câþiva inºi… Ia,
uite, vere, cã pot sã stau ºi pe scaun…
Cum stã toatã lumea …
Bine cã a încetat ploaia. Stãtui
oleacã de vorbã cu vãru Pandele de la
Gemenea ºi ce mi-a zis ãsta m-am
minunat. Cicã, sã vezi biserici la ei ºi
peste gârlã, la Onceºti, reparate, cu
termopane, cu încãlzire centralã, cu
parchet, cu gresie, sã vezi cãminul
cultural cum aratã, de nu-þi vine sã
crezi… Faci nuntã în el mai ceva ca la

restaurant… O fi având dreptate ãsta cã
îl ºtiu om serios… Bre, ºi zicea cã aºa e
peste tot în comunã. ªi la Izvoare, ºi la
Manga, peste tot…
Bãi, nene, câte s-au schimbat
de când n-am mai ieºit eu… Aaa, era sã
uit, am întrebat ºi de aºtia care zice cã
vrea sã facã fapte bune… Am ºi acu
pãru mãciucã-n cap de ce-am auzit…
Fapte bune... doar pentru ei, maºini
scumpe, cãsoaie, averi, pãmânturi…
Ehe… Vorba la reclama aia cu Matache
Macelaru: nu e chiar aºa cum crede
lumea… Trebuie dat cu rozmarin…
Hai, cã am tãlãlãit toatã ziua ºi
a început sã se însereze. Cred cã mai
bine mã retrag spre casã… Cã vãd cã
au aprins ºi aºtia lumina pe stâlpi…
Bine mãcar cã m-am dumirit ºi
ºtiu ce am de fãcut la alegeri, frate.
M-am lãmurit de toþi ºi de toate: afiºe,
promisiuni, fapte bune, cai verzi pe
pereþi. ªi m-am sãturat pânã peste cap
de ploaie… Auzi, frate: ploaia în casã…
mãi, mãi, mãi... Asta e de pominã.
N-am mai ieºit demult, da’ la
votare trebuie neapãrat sã ies… Mã duc
frate la votare ºi-i votez tot pe aºtia, pe
primaru Gambã, cã ãsta are chef de
treabã, ºi pe toþi ai lui, sã aibã cu cine
se ajuta… Cã am auzit cã dacã avea ºi
sprijin la judeþ fãcea ºi mai multe în
comunã…
ªi cred cã toþi o sã facã la fel
ca mine, cã pe unde am umblat azi prin
comunã pe toþi i-am vãzut mulþumiþi.
Pãrerea mea!

Cetãþeanul turmentat

Adresa: Voineºti, str.Principalã, nr.145
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
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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!

