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Final de mandat-îînceput de mandat
Dragii mei,
Alegerile din 10 iunie 2012 au trecut. Vreau sã vã
mulþumesc pentru votul acordat. Vreau sã vã mulþumesc
pentru faptul cã aþi apreciat obiectivele
realizate în primul mandat de Primar, perioada 20082012, vreau sã vã mulþumesc pentru speranþele pe care
v-i le puneþi în mine în perioada 2012-2016. Promit cã nu
vã voi dezamãgi.
Dacã în 2008 am început mandatul fãrã a avea
vreun sprijin din partea Consiliului Judeþean Dâmboviþa ºi
nici din partea Guvernului României în acest mandat prin
votul dumneavoastrã, comuna Voineºti va primi sprijin de
la autoritãþile judeþene ºi guvernamentale pentru a realiza
toate obiectivele prezentate în oferta electoralã.

Vã las pe dumneavoastrã sã analizaþi ºi sã faceþi
comentarii privind rezultatele alegerilor locale.
Din suflet vã doresc multã sãnãtate, dumneavoastrã ºi familiilor dumneavoastrã ºi la începutul anului
2016 sã ne bucurãm împreunã de cât mai multe realizãri

Sunt fericit, sunt mândru de dumneavoastrã,
datoritã faptului cã prin votul masiv acordat USL-ului ne
situãm pe primul loc în judeþul Dâmboviþa cu un procentaj de peste 87%. Suntem primii, acum îmi doresc sã fim
primii ºi la sfârºit de mandat prin obiectivele realizate la
nivelul localitãþii Voineºti.
Am convingerea cã pentru sprijinul acordat în
campania electoralã, domnului preºedinte al Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Adrian Þuþuianu, vom primi la rândul nostru sprijin ºi susþinere pentru a realiza tot ceea ce
ne-am propus în acest nou mandat.
Vã prezint în urmãtorul tabel rezultatele alegerilor
locale din 10. 06. 2012 pentru portofoliile de primar,
preºedinte al Consiliului Judeþean, consilieri locali, consilieri judeþeni:

la nivelul comunei Voineºti

Aºa sã ne ajute bunul Dumnezeu!
Cu deosebit resp
pect, primarul dumneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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Damaschin Voinescu,
episcop de Buzãu ºi Râmnic
Este o mare personalitate a
primei jumãtãþi din secolul al XVIIIlea, (1660-1725) care trebuie amintit
deoarece, provine din Dâmboviþa –
Voineºti, dintr-o familie Voinescu.
Dascãl la ºcoala de slavonie
din Bucureºti, episcop la Buzãu (3
oct. 1702 -mart. 1708), apoi la
Râmnic (mart. 1708 - 5 dec.
1725).Supranumit ºi Dascãlul a luat
parte încã din timpul Domnului
ªerban Cantacuzino la Traducerea
Bibliei de la 1688, astfel s-a impus
treptat în vremea lui Constantin
Brâncoveanu ca un înflãcãrat
susþinãtor al introducerii limbii
române în bisericã ºi al deºteptãrii
neamului Românesc prin culturã.
S-a remarcat în acest sens mai ales
în urma activitãþii sale tipografice de
la Râmnic. Damaschin Dascãlul a
fost un mare cãrturar, cunoscãtor al
limbilor greacã, latinã ºi slavonã. A
tiparit in 1683, la Bucureºti Apostol.
Îl mai întâlnise ca tipograf-ucenic al
lui Mitrofan ºi tãlmãcitor al Octoihului
de la Buzãu din 1700, în care
Teodosie precizeazã în prefaþã cã a
fost fãcut „aproape din nou cu
muncã, de Dascãlul Damaschin al
nostru.”
Activitatea tipograficã în cali-
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tate de episcop a început-o în 1702,
3 octombrie, imediat dupã moartea
lui Mitrofan, când i-a luat locul acestuia în scaunul eparhial. Însã, în
perioada de 6 ani petrecuþi la Buzãu
(1702-1708 ) nu s-au tipãrit decât
douã cãrþi sub îndrumarea lui ºi
anume, o Psaltire în 1703 ºi un
Apostol în 1704.
Ajuns episcop al Eparhiei
Râmnicului,1708 în locul vrednicului
Antim Ivireanul, care a fost ridicat la
scaunul mitropolitan din Bucureºti,
de cãtre Constantin Vodã
Brâncoveanu, în locul decedatului
mitropolit Teodosie; Damaschin a
purtat o grijã deosebitã de
gospodãria Episcopiei, lucru dovedit
de numeroase acte din acel timp.
El a dovedit cã este un bun
român ºi neîntrecut cãrturar al
timpului pentru cã a contribuit la
introducerea limbii române în
sfintele slujbe bisericeºti ºi prin
traducerea mai tuturor cãrþilor
noastre de ritual. Peste 30 de
documente, pãstrate la episcopia
Râmnicului, ne aratã cã episcopul
Damaschin a înmulþit averea ºi
veniturile episcopiei prin cumpãrãri
de vii, moºii, case, vaduri de moarã,
etc., ºi dobândind danii însemnate

Pr.Pred
dica Iulian
Manjina

MEDICULUI VETERINAR

În perioada urmãtoare, pânã pe 16 iulie pe raza
comunei Voineºti se vor executa acþiunile de
TUBERCULINARE la toate bovinele (vaci, viþei, tauri,
etc) în vârstã de peste 2 luni, împreunã cu
RECOLTAREA DE PROBE de sânge tot la bovine, în
vârstã de peste 12 luni ºi femele ºi masculi , pentru
depistarea LEUCOZEI ENZOOTICE BOVINE, o boalã
gravã pentru animale. Aceste acþiuni se vor executa în
centre organizate de C.M.V.- Voineºti, care vor fi
anunþate în scris cu o zi înainte, ºi care au date precise,
stabilite împreunã cu Laboratorul sanitar veterinar
judeþean pentru a se putea duce probele recoltate la
datele astfel stabilite.
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de pe la diferiþi pioºi creºtini, cum ºi
diferite privilegii ºi mile domneºti. În
vremea, ºi prin stãruinþa lui, s-a
zugrãvit biserica schitului Iezer, s-a
zidit schitul Pãpuºa, de la Bistriþa,
s-a refãcut Mânãstirea Dintr-un
Lemn.Tot in vremea lui s-a
descoperit capul sfântului Mercurie,
de cãtre preotul Stanislav, în ruinele
unei vechi biserici de la Ocnele
Mari, de unde a fost luat ºi dus de
cãtre episcop ºi depus în biserica
Sfântului Gheorghe din aceeaºi
localitate, de unde apoi mai târziu a
fost luat ºi dus la episcopie.
În 1724 a înfiinþat ºi o
tipografie, unde a tipãrit Ceaslovul,
Învãããtura despre ºapte taine ºi
Psaltirea. El este autorul acelei
vestite cãrþi Mâna lui Damaschin
(aºezarea rânduielilor bisericeºti de
peste an) pe care o tipãreºte Ioan
Halmaghi la Sibiu în 1793 ºi o laudã
foarte mult, “cãci tot meºteºugul ei
pe mânã se aratã ºi este izvoditã cu
mare meºteºug de Damaschin,
episcopul Râmnicului”.In 1725 pe 5
decembrie s-a stins din viaþã.

Aceste doua acþiuni se executã pentru dumneavoastrã în mod gratuit numai ºi numai dacã animalele,
bovinele dumneavoastrã, sunt înregistrate ºi crotaliate ºi
existã în BND (Baza Naþionalã de Date), bazã de date
care la Voineºti este administratã de medicul veterinar.
În situaþia în care dumneavoastrã aveþi animale
altele decât cele din BND, ce le-aþi achiziþionat din alte
localitãþi sau chiar din localitatea noastrã ºi nu le-aþi luat
cu documente de miºcare ºi certificat sanitar-veterinar ºi
astfel nu le-aþi înscris în BND, atunci contravaloarea
acestor 2 acþiuni sta în sarcina dumneavoastrã ºi aveþi
obligaþia sã prezentaþi animalele pentru efectuarea lor.
Continuare în pagina 4
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AªA DA!

Am revenit la aceastã
rubricã pentru cã am întâlnit un
tânãr care reprezintã cu cinste
localitatea noastrã în judeþ ºi în þarã.
Este vorba despre un informatician
de elitã, din satul Izvoarele, pe

nume Valentin Pârvu. Dintr-o
discuþie scurtã cu el am aflat cã a
pus mâna pentru prima datã pe o
tastaturã la vârsta de 8 ani. De
atunci s-a îndrãgostit pur ºi simplu
de calculator: ,,Am urmat cursurile
de informaticã timp de un an, pânã

la vârsta de 9 ani. Apoi,din clasa a
V-a am devenit un autodidact, m-am
învãþat singur ºi am optat pentru
profilul matematicã-informaticã de la
Liceul Teoretic „ Petru Cercel”.
Valentin a participat anul
trecut la un concurs de
tehnologia informaþiei unde
s-a clasat pe locul al 3-lea
pe judeþ ºi pe locul al 17-lea
pe þarã.
Anul acesta, în data
de 19 mai, a participat, din
partea Liceului Teoretic
,,Petru Cercel”, la Concursul
Naþional de Evaluare în
Educaþie la Informaticã
obþinând PREMIUL I
judeþean.
ªi-ar fi dorit mai
mult, dar o malformaþie congenitalã
la rinichiul stâng l-a þinut departe de
ºcoalã mult timp.
În ciuda acestor piedici de
ordin medical, Valentin s-a descurcat
ºi ajutat de pãrinþi, profesori ºi de
colegii de clasã a reuºit sã þinã

pasul cu educaþia. Are nenumarate
diplome încã din clasa I, iar pe lângã
informaticã sau matematicã, a mai
participat ºi la multe olimpiade de
istorie. Ne-a mãrturisit cã abia
aºteaptã sã termine liceul pentru a
se angaja într-o firma de IT pe un
post de programator. Cu toate
acestea, visul sãu este sã devina
ofiþer în poliþie pentru cã îl caracterizeazã dreptatea.
Noi îi urãm multã sãnatate
pentru a-ºi putea realiza toate visele
ºi mult succes pe viitor.

Vicep
primar
Pop
pa Claud
diu

D’ale g emenenilor

A venit vacanþa…Bucuria copiilor. Cu mic cu
mare ºcolarii merg la serbare pentru a primi rãsplata
dupã un an de muncã, fiecare dupã rezultate. Unii au
muncit mai mult ºi vor fi premiaþi, alþii, mai leneºi, au
lãsat ºi pentru varã ceea ce trebuia sã înveþe în timpul
anului ºcolar.
Ceea ce s-a remarcat în cursul anului ce tocmai
se încheie a fost creºterea numãrului de evenimente
nedorite în ºcoli, datorate indisciplinei, absenþei nemotivate, violenþei.. elevii sunt din ce în ce mai dezinteresaþi
de studiu, prioritãþile lor fiind altele. În dorinþa de a
scãpa de ochiul vigilent al pãrinþilor sau al ºcolii afiºeazã
o independenþã vulgarã ºi o violenþã care sperã ei, sã le
creeze imaginea maturitãþii, dar nu fac altceva decât sã
îi piardã deoarece îºi însuºesc de cele mai multe ori
exemplele negative din jurul lor. Astfel de elevi devin
,,modele” pentru copiii teribiliºti care nu acordã importanþã ºcolii considerând-o pierdere de timp. Regretabil
este cã ei sunt tot mai mulþi…

Sunt ºi alþii, silitori, muncitori, dornici de a
învãþa, care, pe parcursul anului s-au remarcat prin
efortul lor ºi care acum vor culege roadele. Ne pare rãu
cã nu avem resurse pentru a-i rãsplãti substanþial.
Premiul lor îl reprezintã câteva cãrþi oferite de oameni
de bine care au înþeles cã viitorul nostru este în mâna
copiilor noºtri.
Elevii claselor a VIII-a ºi a XII-a au de susþinut
examenul de sfârºit de ciclu de învãþare, fiecare cu semnificaþia sa. Experienþa anilor anteriori ne-a demonstrat
cã aceste examene au fost de netrecut pentru foarte
mulþi. Acest lucru trebuie sã fie un semnal de alarmã
pentru întreaga societate ºi dupã pãrerea noastrã, vina
este împãrþitã.
Cu gândul la vacanþã, le urãm celor ce au de
susþinut examene: Succes! iar celorlalþi: Vacanþã
plãcutã! Sã ne vedem la toamnã cu forþe proaspete.

Prof.M
Mãnescu Elena
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Continuare din pagina 2

Trebuie sã ºtiþi cã statul român, nu mai susþine financiar nici o acþiune obligatorie din „Programul Strategic
Naþional de prevenire ºi combatere a bolilor la animale”, dacã
animalele din speciile identificate bovine/ ovine/ caprine/
porcine/ cabaline; nu sunt crotaliate ºi/sau microcipate ºi nu
sunt înregistrate în BND, în exploataþia fiecaruia dintre dumneavoastrã, unde sunt ele faptic existente.
Aºadar, dacã ºtiþi cã vã aflaþi în una din situaþiile
amintite (adicã animale necrotaliate încã, sau animale luate
din alte localitãþi ºi/sau din localitatea noastrã, dar fãrã document de miºcare) atunci va trebui sã plãtiþi aceste douã acþiuni sanitar-veterinare obligatorii. Vã reamintesc cã identificarea prin crotaliere se face respectând niºte paºi. În primul
rând, dumneavoastrã trebuie sã notificaþi (adicã sã înºtiinþaþi)
în scris CMV Voineºti existenþa respectivului animal. În al
doilea rând trebuie sã vã achiziþionaþi crotaliile ( în zona
Voineºti subdistribuitor de mijloace de identificare este CMV
Voineºti – SC BIOVET SERV SRL). Dupã achiziþionare, subdistribuitorul, adicã cel care vi le vinde, o sã le aloce direct în
exploataþia dumneavoastrã, prin internet pe site-ul naþional

www.identificare.ro. ªi numai dupã aceea medicul veterinar
din localitate, prin CMV Voineºti vine în teren ºi aplicã crotaliile la animale, iar apoi vã elibereazã un Formular de identificare F1, de culoare verde, pe care dumneavoastrã îl veþi pãstra bine, pentru cã el este un document ce face parte din
Registrul Exploataþiei dumneavoastrã (adicã un dosar în care
trebuie sã pãstraþi în mod cronologic toate actele ce le primiþi cu privire la animalele dumneavoastrã)
Sã nu uitãm cã vârstele maxime legale la care se
notificã animalele ºi se identificã sunt: Bovine, pînã în 21 zile;
Ovine ºi caprine, max 60 zile; Porcine, maxim 60 zile. Peste
aceste vârste, statul român nu vã mai susþine contravaloarea
manoperei de crotaliere, urmând ca aceasta tot dumneavoastrã sã o achitaþi, ºi, în al doilea rând, sunteþi în afara legii
ºi puteþi primi oricând amendã contravenþionalã. În România
este obligatorie, prin lege, identificare ºi înregistrarea animalelelor (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine) la origine
– acolo unde au fost fãtate, iar miºcare acestor animale pe
teritoriul naþional, neidentificate ºi
neînregistrate, este interzisã.

Dr. Mândroiu Nicolae - C.M.V. Voineºti

Cum c onstruim i nteligent

Atunci când ne construim
prima casã trebuie sã luam în considerare anumiþi factori pentru a crea o
locuinþã care sã satisfacã întru totul cerinþele, nevoile ºi aºteptãrile noastre.
Mulþi dintre noi când ne
cumpãrãm prima maºina nu luãm în calcul cât consumã, cât ne costã reviziile,
impozitul, asigurarea ºi costurile de
întreþinere ci vom fi mulþumiþi cu faptul
cã ne duce din punctul A în punctul B,
însã la urmãtoarea, cu siguranþã ne vom
gândi la aceste întrebãri. Atunci când
costurile nu mai sunt o problemã ºi veniturile sunt mai mari, confortul va deveni
un element primordial în alegerea ei. La
fel ºi în cazul unei locuinþe, iar dacã nu
avem experienþa necesarã sau nu vom
fi sfãtuiþi altfel (de cãtre cei care au o
experienþã considerabilã în domeniuproiectanþi, constructori), vom merge pe
principiul atâþia bani am, merge ºi aºa,
geamuri sã fie sau sã nu plouã în ea.
Dupã aceea, însã vom vedea cât de
important este sã avem o casã bine izolatã, bine construitã ºi care are material
de calitate ce vor face ca aceasta sã
reziste mai bine de 100 de ani.
În ultimii 20 de ani, cu siguranþã
cã am observat cu toþii cum
costurile cu încãlzirea locuinþei au cres-
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cut de mai bine de 10 ori în cazul
încãlzirii pe gaze, veniturile în schimb au
rãmas aproximativ la fel ajustate la
inflaþie mai mult sau mai puþin. Însã ce
vom face peste alþi 20 de ani?
Tocmai de aceea este bine sã
investim în izolarea termicã a casei, în
economisirea de energie, în folosirea de
energie neconvenþionalã (regenerabilã)
sau sã achiziþionãm echipamente cu
randament crescut (cum ar fi centralele
termice în condensaþie). Un cost suplimentar de 10-20% va fi returnat înzecit
în facturile lunare ulterioare. În graficul
de aici observãm cum în prezent, pe
toatã durata de utilizare a unei construcþii costurile sunt de ºapte ori mai
mari (83%) decât cele cu construirea ei
(12%). În viitor toþi oamenii vor trebui sã
investeascã mai mult
pentru a consuma mai puþin.
Înainte de a construi o locuinþã,
cum
spuneam,
consultarea
de
specialiºti în domeniu este una extrem
de importantã. Iar un arhitect cu experienþa construirii a sute de case cu
siguranþã va avea rãspunsurile ºi
sfaturile pe care le cãutaþi.
Amplasarea locuinþei pe teren
este de asemeni un alt factor important
de luat în seamã. Punctele cardinale vor

da amplasarea optimã a spaþiilor în
funcþie de gradul ºi orele de utilizare.
Toþi aceºti factori vor face diferenþa dintre o casã rãcoroasã vara/ calduroasã iarna ºi una cu efect contrar.
A face o casã consultat de un
arhitect, lãsând la o parte caracterul legislativ obligatoriu (unii vor ajunge la arhitect dupã ce au ridicat casa pe motiv de
intrare în legalitate), poate face diferenþa
între a construi inteligent ºi pentru mai
multe generaþii ºi a construi prost cu un
caracter provizoriu (o casã fãcutã prost
de la început va avea o duratã scurtã de
viaþã (20-40 ani)ºi ulterior va ajunge sã
fie demolatã de urmãtoarea generaþie.
Bineînþeles, aceste lucruri pot fi
luate în consideraþie de la început, chiar
ºi în cazul construcþiilor cu un buget mic,
atâta timp cât se pot prevedea în viitor ºi
pot fi construite eºalonat în funcþie de
fiecare buget. Însã, sã nu uitãm cã a
construi cu un arhitect este o necesitate
mai mult decât o obligaþie.

Articol realizat de
arhitect Octavian Anghel,
SC LIGNA PROD COM SRL
Contact: 0723316133,
Str. Maior Coravu 23 Targoviste
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Scrisoare deschisã domnului preºedinte al României,

DE CE NE UMILIÞI, DOMNULE PREªEDINTE?

Trebuie sã vã spun de la
început cã sunt unul din cei 5 000
000 de români care nu v-au ales, nici
acum la ultimele alegeri, nici la
celelalte, nici la nici una din alegerile
în care aþi fost FSN-ist, PSDR-ist sau
PD-ist. De când v-am vãzut pentru
prima datã pe micile ecrane, am avut
o tresãrire nervoasã, o presimþire ?!
Ceva rãu ne pândeºte pe români ºi
România. Nu-mi recunosc vreo
însuºire psihoastrologicã specialã,
sau nu mi-am dat eu seama pânã
acum ? Aºa s-ar pãrea, cãci vãd cã
realitatea mi-a depãºit prevestirile!
Vãzând ce se întâmplã de câteva luni
încoace în þara Dumneavoastrã ºi a
mea, totuºi, Domnule Preºedinte, în
care lumea este disperatã de greutãþi
ºi privaþiuni, de lipsã de încredere în
viitorul nostru al tuturor, ºi de fricã
pentru orice spui sau faci.
Apropo de comunism,
Domnule Preºedinte, pe care l-aþi
condamnat cu vehemenþã. Eu vreau
sã vã spun cã în acele timpuri eu nu
m-am temut niciodatã când vorbeam
în public de tarele regimului, cã voi fi
arestat sau dat afarã de la serviciu
sau din casã! Servicii erau pe toate
drumurile, case de asemenea. Te
dãdea afarã de la serviciul tãu,
gãseai de lucru peste drum, ºi-þi
dãdea ºi casã foarte repede, dacã
ºtiai sã faci ceva util ºi erai bun. ªi
chiar mai prostãnac dacã erai ...cum
ar spune cine...ah, domnul Iliescu.
Un post de paznic, de muncitor,
gãseai pe toate drumurile, cu salariul
minim de 2 000 lei pe lunã, din care
puteai sã trãieºti bine ºi sã-þi faci ºi
concediul la mare, douã sãptãmâni
pe an. ªi aveai ºcoalã ºi asistenþã
medicalã gratuitã. Vã mai aduceþi
aminte? ªi se gãseau de toate, dacã
nu aveai exigenþe înalte.
O tempora!... ªi pentru toate
acestea, ce-am fãcut cu Ceauºescu?
L-am împuºcat! ... Cã nu ne dãdea
libertate cât doream noi. Ce avem
astãzi? ... O þarã în degringoladã, cu
cetãþenii ei cei mai capabili plecaþi în
lume sã-ºi gãseascã o bucatã de
pâine, amarã desigur, ºi mai ales
umilã. Umilinþã ne-a rãmas tuturor,
afarã unde nu ne apãrã nimeni,
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acasã unde nimeni nu ne bagã în
seamã chiar dacã protestãm organizat prin sindicate sau individual, ca
iluºtrii Adrian Sobarusau doamna
învãþãtoare Anghel. Numai dacã ne
înscriem în partidul Dumneavoastrã
sau cotizãm, cum bine ºtiþi. Ne-aþi
spus cã dacã nu ne convine putem
pleca!... Unde?!... Cã nu ne mai
doreºte nimeni, decât poate pe cei
mai performanþi dintre noi, specialiºti
de înaltã calificare, medici,
electroniºti, olimpici tineri, creiere
deosebite cu neuroni mulþi, inventivi...
etc. Sau came de manevrã, femei
uºoare, copii pentru plãceri sau
organe. Când vãd toate acestea pe
media TV, presã, Internet, îmi vine sã
urlu! Bãnuiþi mãcar ce simt eu când
vãd toate acestea? Umilinþã,
Domnule Preºedinte...! Dar cea mai
mare umilinþã am simþit-o. în ziua în
care v-am vãzut pe Dumneavoastrã,
Preºedintele þãrii mele, la diversele
summit-uri internaþionale, cã vã
trateazã “„colegii dumneavoastrã” ca
pe o râmã. Sunt umilit pânã la sânge,
Domnule Preºedinte! Deºi eu personal nu-mi recunosc vreo vinã în
aceastã posturã a Dumneavoastrã ca
reprezentant al Þãrii numitã România!
Pentru cei care v-au ales, ceilalþi 5
000 000 de cetãþeni români, nu pot
sã judec ce simt dumnealor. Sã
judece fiecare cum o vrea. Dar poate
se vor gândi mai mult de acum
înainte. Dar ca sã nu lungesc vorba,
cãci devin plângãreþ, ºi desigur plictisitor. Dar aº vrea sã vã întreb ?...
Aveþi Dumneavoastrã, ca Preºedinte
al Þãrii mele, o soluþie chiar ºi pentru
mine, cetãþean care nu v-am ales, ca
sã mã scãpaþi de acest sentiment
îngrozitor umilinþã? ªi aº mai avea ºi
o rugãminte. Nu mai loviþi în reperele
morale ºi etico-profesionale de mare
valoare ale Þãrii, recunoscute în
întreaga lume - ca doamna
Andronescu, domnul Margaetc.
Lãsaþi-ni-i nouã, la cei care nu v-am
ales, ca sã ne faceþi ºi nouã o
bucurie, o plãcere, sãvã dovediþi
mãrinimia! Rãmâneþi Dumneavoastrã
cu domnul Funeriu, cã dumnealui a
revoluþionat gândireaeducativ-pedagogicã a naþiei, întocmai ca ...

cine...Spiru Haret ? Doamne fereºte
de sacrilegiu.Scuzaþi!... » ªi cã tot
veni vorba de sacrilegiu, mi-am
amintit cã Biserica Ortodoxã
Românã, Sinodul sãu, prin
Preafericitul Pãrinte Patriarh Daniel,
v-a acordat cea mai înaltã distincþie a
bisericii strãmoºeºti, Crucea
Patriarhalã”. Pentru care merite?
Dumneavoastrã ºtiþi Crezul, Domnule
Preºedinte? Sincer? ªi vã întreb ºi
întreb ºi pe Preafericitul Daniel, ca un
protimd creºtin ortodox ce sunt,fiu de
preot Econom Stavrofor, distins de
Preafericitul Patriarh Justinian în anul
1961 cu aceastã înaltã distincþie, fost
deþinut politic în 1952-1954, la Canal.
De ce mã umileºte ºi Biserica mea?
Pentru ce merite deosebite vi s-a
acordat Dumneavoastrã aceastã
Cruce Patriarhalã cu Colan?! Poate
pentru cã aþi fãcut la un moment dat
jocurile ?! Sau pentru cã aþi dat
terenul pentru Catedrala Mântuirii
Neamului?! L-aþi dat din moºia
Dumneavoastrã personalã? Sau din
pãmântul sfânt a! Patriei, stropit cu
sângele fiilor sãi de-a lungul
secolelor, Umiliþi ºi ei cu toate ocaziile, de neamuri strãine sau diverºi
indivizi autohtoni? Biserica îl merita
oricum pe cel mai bun. Ãsta sã fie
Blestemul nostru al românilor, pentru
pãcatele noastre Umilinþa?
Închei acum ºi trebuie sã vã
recunosc o mare calitate, domnule
Bãsescu. „Sunteþi un Om Tare”! Sã
vã fie de bine. Dar trebuie sã ºtiþi cã
sunteþi totuºi un om ºi, ca orice om,
veþi dasocotealã odatã ºi odatã, dacã
nu pe lumea aceasta, sigur pe
Cealaltã Lume! Tristeþea este cã,
pentru prea mulþi români, va fi Prea
Târziu! Pentru mine, oricum nu
sunteþi Preºedintele meu, ci rãmâneþi
Traian Bãsescu!
DIXI - et salvavi animam
meam !
P.S. ªi mai pun aºa, aiurea, o
întrebare!,’domnule Bãsescu: Sunteþi
cumva iezuit? Aþi colindat mãrile lumii
ºi pe mare se întâmplã multe!...

Dr. ing
g Ioan ªerban Griigore Fãlculete
Vãlenii Dâmboviiþa
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Dragi p ãrinþi º i d ragi c opii
Acest material se
adreseazã în egalã mãsurã
atât pãrinþilor cât ºi copiilor
dumneavoastrã fiind realizat cu
speranþa cã voi semnala unele
aspecte de interes .
Ne aflãm la finalul unui
an ºcolar, pentru unii mai greu,
pentru alþii mai uºor, dar, cu
toþii am reuºit sã trecem peste
cele bune ºi peste cele rele
.Îmbucurãtor pentru mine ca
poliþist este faptul cã în tot
acest an nu am înregistrat
evenimente negative în care
sã fie implicaþi copiii dumneavostrã în calitate de fãptuitori ai
unor fapte antisociale sau de
victime. Asta demonstreazã cã
atât dumneavoastrã, pãrinþii,
unitatea de învãþãmânt cât ºi
instituþiile statului responsabile
pe linia menþinerii ordinii ºi
liniºtii publice (poliþia ºi
jandarmeria) ne-am fãcut
treaba pe linia prevenirii unor
fapte antisociale. În urmãtoarea
perioadã copii dumneavoastrã
vor intra în vacanþã ceea ce va
însemna cã o parte se vor
deplasa în alte localitãþi la
rude, alþii vor pleca în tabere
iar alþii vor rãmâne lângã
pãrinþi. În toate aceste cazuri
este bine sã avem grija de ei
aºa cum putem noi mai bine
prin a nu-i lãsa nesupravegheaþi la diverse manifestãri
recreative: scãldat, discotecã,
baruri precum ºi alte activitãþi
în care aceºtia ar putea fi
implicaþi în evenimente negative.
Copiilor dumneavostrã
le recomand sã îºi aleagã
foarte atent prietenii, sã nu se
implice în activitãþi antisociale
doar pentru a face pe plac unui
aºa zis prieten, sã nu intre în
discuþii cu persoane pe care nu
le cunosc, sã nu accepte
persoane strãine sã vinã în
curtea ºi în casa dumneavostrã. De asemenea, ºtim cu

toþii cã internetul prin reþelele
de socializare este cea mai
modernã cale de comunicare a
tinerilor dar, în acelaºi timp,
este cea mai facilã metodã de
a atrage tinerii în diverse curse
ºi aici mã gândesc în mod
special la tinerele domniºoare
care se împrietenesc pe net cu
diverºi bãrbaþi care, sub o
anumitã mascã, reuºesc sã le
obþinã încrederea, iar de aici
este un pas mic pânã a le
determina sã plece în strãinãtate pentru a le oferi un loc de
muncã. Acest loc de muncã,
mai târziu se va demonstra cã
nu este ceea ce ele au sperat,
acolo fiind obligate sã se
prostitueze. Bãieþilor le recomand sã nu se implice în acte
de violenþã întrucât, pentru un
act necugetat, fãcut la nervi,
puteþi ajunge sã suferiþi toatã
viaþa atât dumneavoastrã cât ºi
familiile dumneavoastrã.
Ar fi foarte multe de
spus cu privire la pericolele la
care sunt expuºi copii noºtri,
dar, spaþiul redus al acestui
material nu ne permite sã
dezvoltãm foarte mult acest
subiect. Nu am dorit decât sã
trag un semnal de alarmã cu
privire la cele mai sus relatate
pentru a-i face pe copiii
dumneavostrã sã conºtientizeze unele pericole, iar pãrinþii
sã înþeleagã cã siguranþa ºi
sãnãtatea copiilor noºtrii este
mai importantã decât orice.
În speranþa cã pânã la
începerea noului an ºcolar nu
vom înregistra evenimente
negative, vã doresc sã aveþi o
vacanþã reuºitã, un concediu
odihnitor.

ªeful Secþie 5 Poliþie Ruralã
Voineºti
Insp
pector de poliþie
Uþã Nicolae Gabriel

DOMNULUI PRIMAR
VREAU SÃ-MI SCOT AZI PÃLÃRIA
ÎN FAÞA DOMNULUI CARE,
DE VREO PATRU ANI CONDUCE
CU MARE DRAG PRIMÃRIA.
AÞI AUZIT CU TOÞI DE EL:
E SANDU DÃNUÞ GABRIEL,
ESTE UN OM TARE DE TREABÃ
ªI TOATÃ LUMEA-I ZICE: ,,GAMBÃ”.
CU CÂTEVA ZILE ÎN URMÃ,
PRIN SAT VENIRÃ CANDIDAÞI
CE PROMITEAU PENTRU UN VOT
ªI MICI, ªI BERE, ªI CÂRNAÞI.
EL N-A VENIT CU ÎNGHEÞATÃ,
NICI CU BRELOCURI SAU ÞIGÃRI,
DOAR A TRECUT DIN POARTÃ-N POARTÃ
CU ZIARUL CU REALIZÃRI.
ªI IATÃ CÃ MAJORITATEA
DIN NOU CU ,,GAMBÃ” A VOTAT
DAR ªI-A ALES ECHIPA BUNÃ
ªI LUCRUL ÃSTA A CONTAT:
ÎL ARE PE CLAUDIU POPA
ALÃTURI CA VICEPRIMAR,
IAR LA JUDEÞ PE ÞUÞUIANU
DECI, VOR CONDUCE EXEMPLAR.

PÂRVU DAVID GEORG
GIAN
IZ
ZVOARELE

STARE
CIVILÃ
18.05.2012 - 22.06.2012

CÃSÃTORII
1. Gilie Alexandru Ciprian ºi Mihai Maria
Mirabela

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. Ungureanu
Elisabeta
2. Bãnuþã Nicolae
3. Petrescu Ioan
4. Stanciu Ion

5.
6.
7.
8.
9.

Cotorontu Elena
Moraru Daniil
Toporan Felicea
Ciomag Gheorghe
Micu Elena

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
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GÂNDURI ªI SPERANÞE
A trecut campania electoralã, au trecut alegerile ºi din nou
s-a aºezat liniºtea peste tot ºi toate.
Am tras linie ºi am adunat.
Rezultatele au fost pe mãsura
muncii depuse. Formaþiunea politicã
pe care o reprezentãm s-a clasat pe
primul loc în aceastã competiþie, cu
mult înaintea celorlalte partide
participante la acest scrutin. Ca în
orice situaþie, bucurii, satisfacþii,
regrete, dezamãgiri, speranþe… au
fost din toate în egalã mãsurã.
Cea mai mare satisfacþie a
fost o premierã: aceea cã, deºi am
recurs la o campanie electoralã ,,cu
mâna goalã”, aceasta a dat roade.
S-a dovedit ca voineºteanul,
indiferent în care sat al comunei
locuieºte, a votat cu conºtiinþa ºi nu
contra cost sau din vreo obligaþie.
În ultimele sãptãmâni, am trecut cu
toata echipa de campanie-candidaþii
la funcþia de primar sau de consilier
local, pe la porþile dumneavoastrã,
fãrã a vã aduce pungi cu alimente,
gãleþi, tricouri sau ºepci ºi am fost
primiþi cu cãldurã. ªi aici mã refer la
cãldura sufleteascã, chiar dacã ºi
afarã erau multe grade Celsius.
O strângere de mânã a fost
suficientã pentru a primi garanþia cã
vom avea în continuare sprijinul
dumneavoastrã. Cã vom fi din nou
cei care vor avea în mâini soarta
comunei ºi implicit a dumneavoastrã
locuitorii acesteia. Aºadar, dupã cum
spune o vorbã din bãtrâni s-a ales
grâul de neghinã.

Bineînþeles cã am întâlnit ºi
cazuri în care unii cetãþeni abia ne
aºteptau ºi nu de dragul de a ne
vedea ci pentru a ne critica sau a
încerca sã ne ºantajeze în vederea
obþinerii vreunui favor contra votului.
Am întâlnit situaþii când s-au
solicitat imperativ lãmpi ºi becuri ce
trebuiau montate imediat contra
votului promis, balastãri de drumuri,
tomberoane, scutiri de la taxe,
anulãri de amenzi sau cine ºtie ce
alte nãscociri ale minþii umane
odihnite.
Am spus de fiecare datã cã
ne asumãm greºelile ºi vom încerca
sã le îndreptãm dar nu vom accepta
niciodata ºantajul indiferent sub ce
formã este acesta.
ªi pentru aceºtia vreau sã le
reamintesc a nu ºtiu câta oarã: tot
ce s-a realizat în ultimii ani în acesta
comunã a fost în interesul comunitãþii ºi nu în scop electoral.
Dar Iude au fost de la facerea lumii
ºi nu vor dispãrea niciodatã.
In ceea ce priveºte planurile
pentru viitor avem mari speranþe
deoarece, tot cu sprijinul
dumneavoastrã, conducerea
Consiliului Judeþean a fost preluatã
de senatorul Adrian Þutuianu, un
apropiat al tuturor locuitorilor de pe
Valea Dâmbovþei ºi nu numai, care a
promis cã va face dreptate ºi avem
toate motivele sã-l credem.
Dreptate în sensul cã
fondurile alocate pentru dezvoltarea

localitãþilor vor fi dirijate în funcþie de
necesitãþi , competenþe ºi
performanþe nu de culoarea politicã,
simpatii ºi cumetrii cum s-a
întâmplat pânã acum. Sperãm cã
toate obiectivele de interes major
vor putea fi finalizate de graba ºi aici
mã refer la clãdirea liceului, ºcoala
Voineºti, asfaltarea tuturor strãzilor
din comunã ºi multe alte proiecte.
În ceea ce ne priveºte pe
noi, cei aflaþi la conducerea
comunei, vrem sã vã asigurãm cã
vom fi în continuare alãturi de toþi
voineºtenii, încercând sã rezolvãm
toate problemele noi sau mai vechi
ºi ne dorim ca ºi de acum înainte
colaborarea între noi ºi
dumneavoastrã sã fie una
ireproºabilã, bazatã pe respect
reciproc, transparenþã ºi
corectitudine.
De asemenea, dorim sã
dezminþim toate zvonurile referitoare
la orice schimbare la nivelul
conducerii comunei în urmãtorii
patru ani. Deci rãmânem în
continuare aºa cum dumneavoastrã
aþi ales: sã ducem mai departe ºi
spre mai bine, destinele acestei
comunitãþi .
În incheiere, doresc sã vã
mulþumesc tuturor pentru încrederea
acordatã ºi sã vã asigur de toatã
consideraþia mea necondiþionatã.

Cu deosebitã stimã,
Vicep
primar
Claud
diu Pop
pa

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!

