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9 DECEMBRIE 2012
DREPTATE PÂNÃ LA CAPÃT!

Dragii mei,
Am ales sã mã adresez dumneavoastrã, celor în mijlocul cãrora
trãiesc ºi muncesc, în contextul
apropiatului exerciþiu democratic
din 9 decembrie – scrutinul pentru
alegerile parlamentare. Vã vorbesc
aºa cum am fãcut-o dintotdeauna
ºi aºa cum mã cunoaºteþi: deschis,
sincer, onest, fãrã perdele de fum,
fãrã ocoliºuri. E modul în care am
înþeles sã onorez relaþia cu
dumneavoastrã, e modul în care
am ales sã respect încrederea pe
care, la momente esenþiale, mi-aþi
acordat-o. Asadar, dincolo de
analiza fireascã la care fiecare are

dreptul în faþa buletinului
de vot, alegerea din 9
iunie nu este deloc una
complicatã. Opþiunile vã
sunt cunoscute ºi, potrivit
tuturor variantelor, ele se
îndreaptã în mod
covârºitor cãtre Uniunea
Social Liberalã ºi cãtre
candidaþii USL. ªi e firesc
ºi drept sã se întâmple
astfel. Pentru cã, lãsând
deoparte demagogia
politicã ºi manipularea de
slabã calitate practicate de
reprezentanþii altor partide,
Dâmboviþa are nevoie sã
ducã pânã la capãt actul
de dreptate început în iunie la
nivelul administraþiei judeþene,
atunci când Adrian Þuþuianu a
reuºit acea frumoasã victorie.
Dreptate pânã la capãt înseamnã
sã punem capãt, odatã pentru
totdeauna, sistemului clientelar pe
care PDL ºi acoliþii acestui partid
l-au creat ºi gestionat în anii în
care au stãpânit judeþul. Dreptate
pânã la capãt înseamnã sprijin
pentru proiectele comunitãþilor
locale. Înseamnã sã nu mai
permitem niciodatã cuiva sã
încerce desfiinþarea unui spital.
Înseamnã ajutor concret pentru
ºcoli ºi grãdiniþe. Înseamnã
reducerea taxei de habitat.
Înseamnã, dacã vreþi, gestionarea

corectã a fondurilor ºi blocarea
tuturor celor care, în numele unei
puteri politice, au abuzat de
funcþiile pe care le-au deþinut.
În sfârºit, dreptate pânã la capãt
înseamnã, acum, ca Uniunea
Social Liberalã sã trimitã în
Parlamentul României acea echipã
de parlamentari capabili sã ofere
ulterior sprijinul de care autoritãþile
locale au atâta nevoie. ªi Uniunea
Social Liberalã are acea echipã.
Candideazã pe Colegiul din care
face parte ºi comuna Voineºti doi
oameni competenþi, prieteni ai
Voineºtiului, prieteni ai noºtri: Ion
Stan – deputat ºi Leonardo Badea
– senator. Personal, am
convingerea fermã cã fiecare
dintre ei va primi din partea
noastrã acea încredere în temeiul
cãreia, din bãncile Parlamentului,
vor ajuta cu toatã forþa proiectele
de care depinde dezvoltarea
comunitãþii noastre. Îi vom susþine
ºi vom demonstra încã o datã cã,
atunci când sunt chemaþi sã se
alãture unui proiect corect,
voineºtenii demni ºi de bunã
credinþã ºtiu sã fie solidari!
9 decembrie 20120
DREPTATE PÂNÃ LA CAPÃT!

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastrã
Sand
du Gabriel Dãnuþ
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De actualitate...
O vorbã din bãtrâni spune
cã de ce îþi este fricã nu scapi.
Aduceam data trecutã vorba despre
faptul cã vremea este bunã ºi mai
este mult pânã la toamna
bacovianã. Iatã cã a venit ºi vremea
acesteia. Ploaie mãruntã, ceaþã, frig,
nori cenuºii… Coºurile au început
sã fumege alene, strãpungând
vãzduhul cu dare albe de fum.
Sunt semne cã toatã lumea s-a
pregãtit pentru iarnã cum se cuvine.
Dupã o varã de pominã, dupã
muncã în plus cu salvarea recoltelor
de la o pierdere sigurã, totul este
bine când se terminã cu bine .
Cei mai puþin harnici încã
mai muncesc sã recupereze timpul
pierdut aiurea. ªi aici mã refer la
noi, cei din administraþia localã, care
trebuie sã muncim pentru a þine
pasul cu lumea. Mai este pânã la
sfârºitul anului iar vremea încã ne
mai ajutã. ªtiþi fabula cu greierele ºi
furnica… Dacã astã varã am stat de
campanii electorale, acum trebuie sã
recuperãm timpul pierdut pentru a
pãstra ritmul din mandatul trecut…
Dupã cum spuneam,
continuãm schimbarea feþei comunei
noastre cu proiecte de aceastã datã
îndrãzneþe.
Aºadar, în curtea liceului se
lucreazã de zor pentru a se realiza
cât mai repede proiectul început.
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Sala de sport este
ridicatã ºi s-a
turnat planºeul la al
doilea nivel. La
internat au fost
montate ferestrele
de termopan, a fost
fãcutã
termoizolaþia exterioarã ºi finisajele.
Se lucreazã
momentan la
reabilitarea
acoperiºului ºi vor
continua lucrãrile în
interiorul clãdirii ºi
la reabilitarea sistemului de încãlzire
centralã.
Lucrãrile la
noul sistem de
canalizare din satul
Voineºti sunt în
plinã desfãºurare.
Au fost introduse
þevile de captare ºi
dirijare a apei
uzate, pe strãzile
Pãpuºeºti, Morii,
Aldescu ºi Moruju.
Au fost montate cãminele de vizitare
ºi capacele acestora. Se lucreazã
acum la aducerea drumurilor la stadiul iniþial ºi se va continua atâta cât
vremea va mai permite, pe strãzile
Gogeºti ºi
Principalã. Apelãm
încã o data la
înþelegerea dumneavoastrã vizavi
de stricãciunile
provocate de aceste lucrãri. Trebuie
înþeles faptul cã,
orice lucru trainic
implicã ºi sacrificii.
Vreau sã faceþi un
exerciþiu de
imaginaþie pentru
ce s-ar fi întâmplat

dacã lucrãrile de canalizare ar fi
început în perioada recoltatului
fructelor…
Pe de altã parte, am
continuat reabilitarile la lãcaºele de
cult. De câteva zile a fost realizatã
instalaþia de încãlzire centralã ºi la
Biserica micã (strada Poºtei), din
satul Voineºti, aceasta fiind ultima
care nu avea sistem de încãlzire. A
fost mai întâi realizatã racordarea la
sistemul de alimentare cu gaze iar
mai apoi montatã centrala termicã ºi
caloriferele. Încheiem aºadar, dupã
eforturi de patru ani, un capitol
important - acela de a crea condiþii
decente în lãcaºele de cult.

Contiinuare în pag
gina 3
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D’ale g emenenilor
Viaþa este un
tablou cu “feluriþi eroi“,
cum spune La Fontaine,
care mai de care “mai
arãtoºi” ºi “mai guralivi”. ªi
noi adesea “ne-am crezut
viteji”, dar s-a întâmplat sã
ni se arate cã nu suntem
în ast fel.
Aceasta este un
câºtig cãci “pictura” n-ar
putea încapea pe toþi cei
ce se-ncred. Se întâmplã
totuºi sã auzi pe unii ºi pe

alþii cum, „cuprinºi de
modestie”, îºi etaleazã
calitãþile spre a arãta celor
din jur cât sunt de buni ºi
de viteji. “Artiºtii” înflãcãraþi
de propriul talent îºi
considerã “opera“ o
capodoperã greu de
înþeles de privitori ºi
pentru aceasta ”fac un
efort” ºi le explicã
fãcându-i sã înþeleagã cât
de buni sunt ei. Ar fi putut
“sã-i îndrepte” discret ,
vorbindu-le în faþã ºi nu de

la tribunã; existã ºi astfel
de situaþii, dar puþine. Cei
mai mulþi considerã cã
spun ceva doar în gura
mare ºi printre “limbuþi”.

morala tot ne demascã.
Cu “mascã” sau “fara
mascã”, în toate existã o
moralã pe care e bine sã
ne-o însuºim.

Dacã viaþa ar fi o
arenã am fi ºi acrobaþi ºi
scamatori ºi spectatori.
Am fi cu toþii artiºti dar de
pictat ar picta doar câþiva.

Nota: Textul se vrea un
pamflet ºi orice
asemãnare cu personaje
reale este o coincidenþã.

Dacã viaþa ar fi o
fabulã toþi am purta o
mascã , dar , în final,

Prof. Elena Mãnescu

De actualitate...
Continuare din pagina 2
Tot o problemã de actualitate o
constituie acordarea ajutoarele
oferite de cãtre guvernul României
prin intermediul Primãriei Voineºti.
Legat de ajutorul pentru încãlzirea
locuinþei (OG 70/2011), începând din
data de 22.10 2012, s-au primit
aproximativ 350 de dosare. Vin cu
rugãmintea sã respectaþi condiþiile
de acordare a acestor ajutoare,
adicã sã respectaþi legea. Condiþiile
sunt foarte clare, v-au fost prezentate în ziarul trecut ºi le gãsiþi afiºate
la punctele de afiºaj din comuna
precum ºi la sediul Primãriei
Voineºti. Nu insistaþi ºi nu încercaþi
sã încãlcaþi legea fiindcã vor fi
fãcute verificãri de dosare iar cei
care vor fi depistaþi cã au fãcut
declaraþii false vor fi sancþionaþi

conform legislaþiei în vigoare. Vizavi
de ajutoarele alimentare de la
Uniunea Europeanã, mã vãd nevoit
sã fac unele precizãri pentru a evita
eventuale discuþii ºi neînþelegeri.
Aceste ajutoare vor fi aduse ºi
distribuite din a doua jumãtate a lunii
decembrie, respectând ordinea pe
localitãþi, stabilitã de cãtre Consiliul
Judeþean. Beneficiarii acestor
ajutoare trebuie sã se încadreze
într-una din urmãtoarele categorii:
- Persoanele cu handicap grav sau
accentuat;
- Pensionarii cu pensii sub 400 de
lei;
- ªomerii aflaþi în platã;
- Beneficiarii de ajutor social
conform Legii 416/2001

întocmite de cãtre urmãtoarele
instituþii de la nivel judeþean:
- Inspectoratul pentru Persoane cu
Handicap Dâmboviþa;
- Casa Judeþeanã de Pensii
Dâmboviþa;
- Agenþia de ªomaj Dâmboviþa;
- Agenþia Judeþeanã de
Prestaþii Sociale Dâmboviþa,

Este bine de ºtiut cã listele cu beneficiarii de sprijin în alimente sunt

Cu deosebitã consid
deraþie
Vicep
primar Pop
pa Claud
diu

Primãria Voineºti are decât obligaþia
de a distribui alimentele conform
listelor întocmite de instituþiile mai
susmenþionate.
În speranþa cã totul va
decurge normal, nu-mi rãmâne
decât sã vã mulþumesc pentru
înþelegere ºi sã vã doresc numai
bine.
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Faptele bune
Pentru cã ne aflãm în
perioada de început a postului
Crãciunului, când tot creºtinul se
gândeºte la Sfintele Sãrbãtori de
iarnã ºi la Noul An, sã încercãm
fiecare dintre noi ºi sã ne amintim
lucrurile bune ºi mai puþin bune pe
care le sãvârºim.
Chiar dacã viaþa ºi activitatea de zi cu zi ne face sã uitãm de
sufleul nostru ºi sã dãm importanþã
pãrþilor materiale ale vieþi, este
momentul ca în timpul postului, prin
Taina Spovedaniei instituitã de Iisus
Hristos, sã ne amintim problemele,
apãsãrile ºi necazurile sufleteºti atât
ale noastre cât ºi ale aproapelui
nostru.
De câþiva ani buni, Biserica
se implicã prin preoþii ei în acþiuni
filantropice la modul general prin
colecte în bani ºi obiecte. Când au
fost situaþii dramatice, calamitãþi
naturale, inundaþii, înzãpeziri,
cutremure, atât în þara noastrã cât ºi
în alte locuri de pe glob, s-au
declanºat aceste acþiuni de
întrajutorare prin Bisericã.
Toate aceste colecte se
bazeazã pe dãrnicia oamenilor
pentru oamenii aflaþi în suferinþã.
Spuneam la început cã ne
facem fiecare analiza faptelor
noastre prin Taina Spovedaniei în
faþa duhovnicului. Fãcând aceastã
curãþenie sufleteascã pe undeva ne
gândim ºi la cei care sunt amãrâþi ºi
neajutoraþi cu adevarat. Pentru cã
în zilele noastre sunt o mulþime de
aºa ziºi „amãrâþi” care cer ºi se
bucurã când sunt ajutaþi de oamenii
cu suflet bun.
Este cazul sã ne gândim
bine atunci când dãm ceva cuiva.
Perioada sau perioadele de post
sunt momente când ne amintim de
faptul cã postul nu înseamnã a ne
abþine de la anumite mâncãruri sau
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acþiuni. Postul trebuie însoþit de
rugãciune ºi fapte bune din partea
noastrã.
Postul Crãciunului din punct
de vedere al mâncãrii este mai uºor
din cauza dezlegãrilor la peºte, dar
asta nu înseamnã sã neglijãm
rugãciunea ºi faptele bune.
Într-una din duminicile trecute s-a citit evanghelia
„Samarineanului Milostiv”, tema
acestei pericope evanghelice fiind
aproapele nostru. Cred cã ºi astãzi
facem de multe ori greºealã când
socotim aproapele nostru, o rudã,
un prieten sau o cunoºtinþã fãrã sã
gândim cã aproapele nostru poate
sã fie cineva necunoscut pe care
putem sã-l ajutãm într-un fel sau
altul. Fie cã spunem sau dãm un
sfat sau un ajutor material spre
binele lui, conteazã felul cum
gândim..
ªtim cu toþii proverbul „De
unde dai Dumnezeu îþi dã“ sau „Dar
din dar se face raiul” aºa cã, în
aceastã perioadã a postului când
avem ocazia sã facem o faptã bunã
sau mai multe, sã nu ne dãm înapoi.
Acþiunile social-filantropice
ale bisericii ortodoxe române au
început sã dea roade pentru cã aþi
vãzut ºi dumneavoastrã de câte ori
s-au fãcut apeluri umanitare în
bisericã, fiecare enoriaº a contribuit
cu ceva. Gestul de a ajuta conteazã
pentru cã suntem creºtini ºi
conºtientizãm cã avem o datorie faþã
de Dumnezeu ºi faþã de aproapele
nostru. Din cauze care nu depind de
noi cei mici, nu trebuie sã devenim
reci ºi seci sufleteºte, pentru cã
românii au fost aproape unii de alþii
ºi în momente frumoase ºi în
momente grele. Doar dacã postim ºi
facem rugãciune, postul nu este
complet fãrã o faptã bunã.
Mergând la Spovedanie cei

care au împletit rugãciunea cu faptã
bunã ºi cu postul sunt liniºtiþi
sufleteºte ºi trupeºte ºi primesc cu
bucurie Sfânta Împãrtãºanie. Poate
pentru unii oameni este greu sã facã
aceste lucruri dar mãcar sã încerce
puþin câte puþin în fiecare perioadã
de post ºi viaþa lor se va schimba.
Aceastã perioadã de post sa fie o
normalitate pentru ca exagerarile ºi
habotnicia nu sunt bune pentru un
adevãrat creºtin.
Sã fim bine înþeleºi – postul
nu este o curã de slãbire sau o
lecþie de gastronomie cum se aratã
la televizor ºi prin reviste. Românii
au trecut prin aceste perioade de
post de când sunt pe acest pãmânt
fãrã sã li se facã publicitate,
considerând cã este ceva normal a
face o faptã bunã, o rugãciune sau a
mânca de post. Sfânta Scripturã ne
îndeamnã sã avem un comportament normal atunci când postim.
Bineînþeles ca sunt ºi excepþii în
ceea ce priveºte mâncarea de post.
Nu putem obliga pe bãtrâni, prunci,
sau bolnavi sã mãnânce de post.
Însã aceºtia nu se pot opri de a
face rugãciune sau fapte bune.
Corpul îl îngrijim, îl spãlam, îl tratãm
când este bolnav, îl imbrãcãm când
este frig - dar sufletului ce îi dãm? Ei
bine, în perioada de post ºi nu
numai, putem sã ne hrãnim ºi
sufleteºte.
Zilele trec rapid ºi o sã ne
trezim cã vin Sãrbãtorile Naºterii
Domnului, când orice creºtin ajunge
la Sfânta Bisericã ºi bine îi va fi
aceluia care ºi sufleteºte este
împlinit.

Sã auzim de bine,
Preot Ned
delea Alexand
dru
Parohia Izvoarele
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SCURT ISTORIC AL ªCOLILOR VOINEªTENE
1. I storicul ª colii
ªcoala Gimnazialã Voineºti,
unitate cu personalitate juridicã , are
în subordine urmãtoarele structuri:
ªcoala Gimnazialã Gemenea
Brãtuleºti înfiinþatã în 1839, ªcoala
Gimnazialã Suduleni (1842), ªcoala
Primarã Onceºti (1937), ªcoala
Primarã Izvoarele (1937), ªcoala
Primarã Manga (înfiinþatã în 1922 ºi
desfiinþatã în 2010 ca urmare a
numãrului redus de elevi), precum ºi
grãdiniþele Voineºti, Onceºti,
Gemenea Brãtuleºti, Izvoarele,
Suduleni ºi Manga.
Învãþãmântul în localitatea
Voineºti este menþionat, în arhivele
bisericeºti, încã de la sfârºitul secolului XVIII ºi se desfãþoarã în
clãdirile unei mânãstiri care se afla
pe locul actualei biserici parohiale.
În anul 1838 apare prima
unitate ºcolarã care funcþiona în
casa învãþãtorului, cu o frecvenþã în
primul an de numai 6 elevi. Mai târziu, în 1844, se construieºte un local
dupã model tip: douã odãi ºi o sobã.
Prima ºcoalã, cu douã sãli
de clasã încãpãtoare, îºi desfãºoarã
activitatea din 1897 pânã în 1924
când se mai construiesc încã douã
sãli de clasã deasupra celor existente.
În 1945, datoritã faptului cã
localitatea Voineºti era consideratã
ºi centrul administrativ al „plãºii” i-a
fiinþã Gimnaziul unic care avea
menirea de cuprindere a absolvenþilor ºcolilor primare într-un al IIlea ciclu de trei ani.
Gimnaziul unic se transformã în 1948 în ªcoala generalã care
funcþioneazã în localul respectiv
pânã în anul 1974.
Cu timpul, localul ºcolii se
degradeazã ºi se ia decizia construirii unui nou aºezãmânt care sã
corespundã unui învãþãmânt modern. Pãrinþii împreunã cu cadrele
didactice, dupã eforturi financiare
deosebite ºi cu sprijinul organelor

SALÃ PROFESORALÃ
locale, inaugureazã noul local al
ºcolii în anul 1974.
În prezent ªcoala
Gimnaziala Voineºti funcþioneazã,
într-un singur schimb, atât ciclul primar cât ºi cel gimnazial.
A doua unitate ºcolarã cu
personalitate juridicã este Liceul
tehnologic Voineºti, care, pe parcursul celor 57 ani de vechime neîntreruptã, a trecut prin mai multe transformãri ale procesului de învãþãmânt
: ªcoala Profesionalã Pomicolã-

1955, ªcoalaTehnicã Horticolã1962, Liceul Agricol- 1966, Grupul
ªcolar Agricol- 1991 ºi Liceul tehnologic Voineºti-septembrie 2012. Pe
lângã muncitorii ºi tehnicienii ºcolarizaþi de aceastã unitate ºcolarã,
foarte numeroºi sunt cei cu studii
superioare, care se regãsesc astãzi
în diferite localitãþi ale judeþului nu
numai ca ingineri horticultori, dar ºi
alte specializãri.
2. E voluþia º colii
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REVELION 2013
Primãria Voineºti organizeazã la Centrul
Cultural Voineºti ,,Revelion 2013”.
Sunteþi asteptaþi sã petreceþi momente
deosebite, la trecerea dintre ani, într-u
un cadru festiv,
alãturi de rude, prieteni, sau colegi.
Un meniu deosebit vã va fi pregãtit ºi servit de
cãtre o echipã de bucãtari ºi ospãtari profesioniºti, iar
atmosfera va fi întreþinutã de orchestra condusã de
cunoscutul Nae Cãlugãrescu.
Nu vor lipsi, focul de artificii de la cumpãna dintre ani precum ºi multe alte surprize.

Preþul este de 300 lei de familie (douã
persoane) sau 150 lei de persoanã. Pentru copiii sub 14
ani preþul este de 60 lei de persoanã.
Înscrierile se fac la Belbe Alexandru, telefon
0733 913 694, pânã la data de 15 decembrie 2012.
Din dorinþa de a se crea o atmosferã familiarã,
numãrul de locuri este limitat la 220 de persoane. Cei
interesaþi sunt rugaþi sã se înscrie, pînã la data limitã,
ulterioare solicitãri nemaiputând fi onorate.
Vã asteptãm pentru a pãºi împreunã în anul
2013, cu încredere ºi speranþã cã va fi un an mai bun
pentru noi toþi.

SCURT ISTORIC AL ªCOLILOR VOINEªTENE
Continuare din pagina 5
3. Rezultate ºcolare ºi
extraºcolare
Învãþãmântul de pe raza
comunei Voineºti s-a bucurat de
rezultate ºcolare ºi extraºcolare
bune ºi foarte bune. Amintim în
acest sens cã mulþi absolvenþi au
urmat cursuri liceale de prestigiu ºi
au absolvit instituþii de învãþãmânt
superior, fiind încadraþi apoi ca
profesori, medici, ofiþeri, ingineri ºi
nu numai.
Au fost numeroase participãri la olimpiade ºi concursuri
ºcolare atât la nivel judeþean, cât ºi
naþional. Din pleiada de participanþi
menþionãm câþiva din elevii care au
obþinut premii la olimpiadele
naþionale: Predescu Eliza
(Matematicã), Cotea Denis
(Geografie), Preda Amanda (Fizicã)
etc.
4. A bsolvenþi r eprezentativi a i
ºcolii:
Vasile Florescu filolog, istoric al
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culturii ºi filozof; Turiac Florea poet;
Iancu Anastasescu publicist; Rodica
Bujor interpret de muzicã popularã;
Leon Diculescu profesor universitar;
Teodor Simion profesor universitar
doctor, Iulian Oncescu lector
universitar doctor, Nicolae Nabarjoiu
general de armata, Ion Stoian
colonel, medic; Ion Dinu profesor,
doctor în geografie;Andreescu
Lucica profesor,doctor in agrochimie;
Danut Gabriel Sandu primar al
comunei Voinesti;Claudiu Popa
inginer, viceprimar; Vladimir

Diculescu istoric; învãþãtorii: Nicolae
Diculescu, Ion Andreescu, Vasile
Toader, Mazilu Attila profesor,
Pârvan Georgian sportiv, campion
olimpic la caiac-canoe; preoþii: Ion
Cotenescu, Andrei Marinescu,
Constantin Gh. Niþescu; politicienii:
Iosif Rãdulescu, Constantin M. Dinu,
Traian Geagu, Gheorghe C.M.
Dinu, Ion G. Niþulescu si lista poate
continua.

Prof. dr. ION DINU
Director ªcoala Gimnazialã Voineºti
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2012, UN AN BUN
SAU UN AN RÃU?
Zilele au zburat una dupa alta
ºi iatã-ne ajunºi în luna noiembrie sã
cântãrim bunele ºi relele.
A fost un an RÃU din multe
puncte de vedere, cu o secetã prelungitã, nemaiîntâlnitã de mulþi dintre noi,
cu majorãri de preþuri ºi multe altele,
dar voineºtenii (gemeneni, izvorani,
mãngeni) au muncit din greu ºi au
biruit toate greutãþile .
A fost un an BUN, întrucât,
ajungând sã culegem
roadele, acestea au fost multe ºi
frumoase.
Înþelegem cã înainte de
toate trebuiesc rezolvate facturile,
contractele cu substanþele pesticide
ºi aprovizionarea cu lemne pentru
iarnã ce se anunþã grea ºi geroasã.
Dar, haideþi sã luam în calcul ºi plata
impozitelor ºi taxelor locale. Vã
reamintim cã termenii de platã au tre-

cut, aceºtia fiind 31 martie, 2012,
pentru 50% din impozitul datorat ºi 30
septembrie, 2012, pentru ceilalþi 50%.
Acum, majorarea este de 2% pe lunã
sau fracþiune de lunã pentru tot
impozitul datorat. Mulþi dintre dumneavoastrã au înþeles beneficiul bonificaþiei de 10% pânã la 31.03.2012 ºi
au achitat integral impozitele pânã la
aceastã datã .
Zilele ce au mai rãmas
pânã la finele anului sunt din ce în ce
mai puþine, fapt pentru care venim cu
rugãmintea ca aceia dintre dumneavoastrã care nu aþi achitat obligaþiile
cãtre bugetul local sã depuneþi un
minim efort pentru a le onora ºi pe
acestea.

Operator Rol fiscal
Avram Simona

STARE CIVILÃ
16.10 – 20.11.2012

CÃSÃTORII:
1. BÃDARAN IONUÞ ºi DINU
FLORINA - CÃTÃLINA

Le urãm casã de piatrã !

DECESE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMÃNESCU ANGELICA
DIACONU ION
NICULAE GHEORGHE
SÃNDULESCU CONSTANTIN
POPESCU GHEORGHE
ANDREESCU ANA

Dumnezeu sã-ii odihneascã!

Rubrica m edicului v eterinar
Am observat în ultimele luni, cã
dumneavoastrã continuaþi sã vã achiziþionaþi animale (mai ales porcine dar ºi
alte specii) ºi sã înstrãinaþi, sã vindeþi
animale necrotaliate ºi neînregistrate, pe
care le introduceþi ºi/sau le scoateþi din
exploataþiile proprii, fãrã a notifica nici la
Registrul Agricol, cât mai ales
Cabinetului Medical Veterinar, pentru a
se efectua înregistrãrile sau scãderile
din B.N.D. (Baza Naþionalã de Date) a
sistemului naþional de identificare ºi
înregistrare a Animalelor (S.N.I.I.A.).
Ca sã vã achitaþi de aceastã
obligaþie legalã, toþi proprietarii de
exploataþii ce deþineþi animalele din
speciile: cabaline, bovine, ovine,
caprine, ºi porcine trebuie sã:
- Anuntaþi în termen de 7 zile la
Registrul Agricol din cadrul Primãriei ºi
sã declaraþi animalul (animalele) nou
achiziþionate, fãtate, sacrificate,
dispãrute, moarte.
- Anuntaþi prin notificare scrisã Cabinetul
Medical Veterinar Voineºti în termen de

48 h, animalele nou introduse în
exploataþie cât ºi cele ieºite (vândute,
sacrificate, dispãrute)
Pentru animalele nou introduse în
exploataþie prin (cumpãrãri, fãtãri,
donaþii, etc) dacã nu au fost crotaliate ºi
înregistrate la origine – în cazul celor
achiziþionate – donate din alte localitãþi
sau alte exploataþii din localitatea
noastrã ºi în toate cazurile la cele fãtate
în gospodãria dumneavoastrã, este
necesar ºi obligatoriu sã vã achiziþionaþi
urgent mijloace de identificare (adicã
crotalii – fluturaºi de plastic) pentru ca
apoi sã poatã fi aplicate în
urechile animalelor dumneavoastrã, ºi
înregistrate , prin emiterea unui formular
F1, în BND (Baza Naþionalã de Date).
Este cum spuneam absolut
obligatoriu ºi cade în sarcina
proprietarilor de animale, cumpãrarea
mijloacelor de identificare (crotaliile
auriculare) de la un distribuitor autorizat
(în general Cab Med Vet) urmând ca
acesta (distribuitorul) sã vi le aloce

computerizat în exploataþia dumneavoastrã. Pentru aceasta este absolut
necesar ca dumneavoastrã cel care
cumpãrã crotaliile, sã vã cunoasteþi
Codul de exploataþie.
Aplicarea pe urechile animalelor a acestor crotalii poate fi gratuitã
pentru dumneavoastrã, dacã se respectã niºte termene legale pe care le-am tot
spus ºi pe care le repet aici ºi anume:
- Bovine pânã la 21 zile (de la fãtare)
- Ovine ºi Caprine pânã la 60 de zile (2
luni) de la fãtare;
- Porcine pânã la 60 de zile (de la
fãtare).
Peste aceste termene legale,
veþi suporta dumneavoastrã ºi contravaloarea manoperei de aplicare, manoperã
care nu este deloc de neglijat, ºi
aceasta pe lângã contravaloarea
crotaliilor care oricum le cumpãraþi
dumneavoastrã. (VA URMA)

Dr. Mîndroiu Nicolae
Medic Veterinar CMV Voinesti
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UN NOU ÎNCEPUT

Reînfiinþarea Clubului Valea Dâmboviþei-V
Voineºti
La sfârºitul anului 2011,
un grup de 50 de membri
columbofili, am hotãrât
reînfiinþarea clubului
„VALEA DÂMBOVIÞEI”,
impunându-n
ne un comportament etic în care sã primeze
principiul cã toþi columbofilii
sunt egali, indiferent de
potenþa financiarã, socialã,
intelectualã ,cã fiecare
porumbel sã plece cu ºanse
egale în fiecare concurs la
care participã, indiferent de
numele proprietarului.
Agreând aceste principii am reuºit
ca la sfârºitul anului 2012 clubul
columbofil „VALEA DÂMBOVIÞEI”
sã aibã 4 (patru) porumbei în
EXPOZIÞIA NAÞIONALÃ 2012 care
se desfãºoarã în Municipiul
Târgoviºte pe data de 15-16
decembrie 2012, ºi 4 (patru) porumbei la EXPOZIÞIA JUDEÞEANÃ
2012 (24 noiembrie 2012 la Sala de
Sport a Liceului Petru Cercel din
Târgoviºte).
PREMIILE DAU FARMECUL
JOCULUI
În prezent gruparea numãrã mai

bine de 60 de membri cotizanþi ºi se
mândreºte cã face parte din
Uniunea Columbofilã Profesionistã
din România (U.C.P.R). De
asemenea, Clubul Valea Dâmboviþei
a îmbrãþiºat ideea de sport
columbofil profesionist cu premii,
idee pe care o susþine ºi o
promoveazã în continuare. Comitetul
de conducere a fost ales prin vot
liber, preºedinte este dl. Dumitru
Victor, tehnic sportiv - dl. Blidaru
ªerbãnel ºi dl. Fulger Petre –
comisia juridicã. Din cotizaþiile
membrilor se alcãtuieºte un fond din
care la final de sezon crescãtorii
performanþi vor fi recompensaþi cu
diplome ºi cupe. La concursuri
participã crescãtori din zonele
apropiate (Pucheni, Stoieneºti,
Vãleni, Malu cu Flori, Cândeºti,
Voineºti, Bãrbuleþ, Tãtãrani,
Mãneºti).În consecinþã, oricând sunt
aºteptaþi noi membri din alte regiuni,
cu singura condiþie ca ultimii veniþi
sã adere la regulamentul intern. În
clubul nostru oricine este bine primit.
CLUBUL BENEFICIAZÃ DE
CONDIÞII FOARTE BUNE DE
ÎMBARCARE
ªi pentru cã principiile profesioniste
atât de des invocate la Voineºti sã
nu parã niºte vorbe goale
conducerea ºi membrii acordã o

atenþie deosebitã condiþiilor de
îmbarcare a porumbeilor. Totul se
desfãºoarã în incinta Târgului
sãptãmânal în niºte condiþii
deosebite, datoritã sprijinului
acordat de domnul primar Sandu
Gabriel ºi a Consiliului Local.
Menþionãm câteva rezultate obþinute
de membrii clubului la sfârºitul
sezonului competiþional 2012:
- locul II naþional - demifond (Blidaru
Serbanel)
- locul VI naþional- general pui
(Ivaºcu Cãtalin)
- locul XVI naþional - mare fond
palmares doi ani (Neguþ Cornel)
- locul XVIII naþional - as marathon
(Dumitru Victor)
- locul I judeþean - demifond pui
(Dumitru Victor)
- locul I judeþean - general pui
(Ivaºcu Cãtalin)
- locul III judeþean- as marathon
(Dumitru Victor)
- locul XVI judeþean - demifond
(Blidaru ªerbãnel
Sâmbãtã, 1 decembrie, 2012, la
orele 18.00 va avea loc festivitatea
de premiere a clubului la restaurantul Hanul Mãrului (Gemenea).

TEHNIC SPORTIV
ªERBÃNEL BLIDA
ARU

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!

