Taxele si impozitele locale
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Taxele si impozitele locale
pentru 2013 nu vor fi majorate!
Dragii mei,
La sfarsitul acestei luni, in sedinta
Consiliului Local vor fi propuse spre
aprobare taxele locale pentru anul
2013. In concordanta cu prevederile
art. 292, din Legea 571/2003, privind
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza
nivelurile impozitelor si taxelor locale
din HG 956/2009 privind nivelurile
impozabile aplicabile incepand cu anul
fiscal 2010, prin elaborarea unui nou
proiect de hotarare de guvern privind
nivelurile pentru valorile impozabile –
impozitele si taxele locale aplicabile
incepand cu anul 2013, cu rata inflatiei
pentru perioada de 3 ani de la ultima
indexare, respectiv cu 16,05% pentru
anii 2010-2012.
Pentru stabilirea impozitelor si
taxelor pentru anul 2013, Executivul
Consiliului Local Voinesti propune ca
majorarea pentru impozit pe cladiri si
terenuri sa fie de 0%, iar pentru taxe
mijloace transport de 10%
EXEMPLE:
I. Curti - constructii persoane fizice si
persoane juridice:
 Localitate de rangul IV zona A impozit 885 lei/ha;
 Localitate de rangul IV zona B impozit 709 lei/ha;
 Localitate de rangul V zona A impozit 709 lei/ha;
 Localitate de rangul V zona B impozit 532 lei/ha
II. Alte categorii de folosinta intravilan
persoane fizice si juridice:
Categorie de folosinta
Arabil
Pasune
Fanete
Livada
Padure

Zona A
28 lei/ ha
21 lei/ha
21 lei/ha
53 lei/ha
28 lei/ha

Zona B
21 lei/ha
18 lei/ha
18 lei/ha
46 lei/ha
21 lei/ha

III. Impozit pentru terenurile situate in
extravilan:
z Arabil- 50 lei/ha/an
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Pasune - 28 lei/ha/an
Fanete - 28 lei/ha/an
Livada - 55 lei/ha/an
Padure - 16 lei/ha/an

IV. Taxa asupra mijloacelor de
transport persoane fizice si juridice:
 Autoturism pana la 1600 cmc
inclusiv - 9 lei/200cmc
 Autoturism 1601 cmc - 2000 cmc
inclusiv - 20 lei/200cmc
 Autoturism 2001cmc - 2600 cmc
inclusiv - 80 lei/200cmc;
 Autoturism 2601cmc - 3000cmc
inclusiv - 158 lei/200cmc;
 Autoturism peste 3001 cmc - 320lei
/200cmc;
 Autobuze, autocare, microbuze - 26
lei/200cmc;
 Alte autovehicule cu masa totala 12t
- 33 lei/200cmc;
 Tractoare inmatriculate - 20
lei/200cmc;
 Tractoare inregistrate la Consiliul
local - 240 lei/an;
( *ATENTIE: Va rugam sa inregistrati
de urgenta toate tractoarele
neinmatriculate la Primaria Voinesti
pentru a evita efectele neplacute ale
legislatiei in vigoare)
 Taxa vehicule lente (vehicule
construite artizanal, platforme,
remorci, pompe de stropit care au
sistem propriu cu osie) - 45 lei/an;
 Motociclete, motorete, scutere 9
lei/200cmc
 Remorci pana la 1 tona inclusiv - 9
lei;
 Remorci peste 1 tona dar nu mai
mult de 3 tone - 32 lei;
 Remorci peste 3 tone dar nu mai
mult de 5 tone - 50 lei;
 Remorci peste 5 tone - 61 lei;
V. Taxa eliberare certificate de
producator - 55 lei;
Viza trimestriala certificate de
producator - 10 lei;
VI. Taxa pentru paza obsteasca
(Politie locala) in suma de - 50 lei/an/
gospodarie.

Am exemplificat cateva taxe
si impozite locale pentru anul 2013.
Cota pe baza careia se calculeaza
impozitul pe cladiri datorat de
persoanele juridice se stabileste la
1,5%. Cota pe baza careia se
calculeaza impozitul pe cladiri datorat
persoanelor juridice care nu au
efectuat nicio reevaluare in ultimii trei
ani anterior anului de referinta se
stabileste la 10%
Impozitul/ taxa pe cladiri se
plateste anual in doua rate egale,
pana la datele de 31 martie si
30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu
anticipatie a impozitelor pentru cladiri,
teren si mijloace de transport datorat
pe intregul an de catre persoanele
fizice pana la data de 31 martie 2013
se acorda o bonificatie de 10%.
Se vor acorda scutiri si
facilitati in conformitate cu art. 284,
alineatul 4 din Codul fiscal, dupa cum
urmeaza: impozitul pe cladiri, impozitul
pe teren si taxa mijloacelor de
transport nu se datoreaza de catre
veteranii de razboi, vaduvele
necasatorite ale veteranilor de razboi,
persoanele cu handicap grav sau
accentuat si de persoanele incadrate
in gradul I de invaliditate.
Pentru realizarea tuturor
proiectelor implementate de Consiliul
local, in perioada imediat urmatoare,
achitarea taxelor si impozitelor locale
la timp este gura de oxigen de care
localitatea Voinesti are cea mai mare
nevoie. Sunt sigur de sprijinul
dumneavoastra.
Haideti, odata cu nasterea
Domnului, sa renasca si in sufletul
nostru sentimente mai bune si mai
curate si sa uitam gandurile. Sa
credem in bunul Dumnezeu si sa ne
rugam Lui, sa ne straduim sa fim mai
buni si mai generosi.
Crãciun f ericit º i L a m ulþi a ni !

Cu deosebit respect,
primarul dumneavoastrã
Danut Gabriel Sandu
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Gânduri la sfârºit de an
Zapada, buget, nameti, ajutoare, guvern,
inundatii, martisoare, soare, ploaie, afise, ploaie, alegeri,
seceta, seceta, irigatii, deznadejde, seceta, irigatii,
suspendare, referendum, dezamagire, recolta, ploaie,
campanie, afise, ninsoare, alegeri, liniste, guvern, brad,
Mos Craciun. Cam astea ar fi de spus, pe scurt, despre
anul ce se vrea amintire.
Sau deszapeziri, proiecte, sperante, camine,
scoli, podete, apa, biserici, pietruiri, gradinite, adrese,
canalizare, fonduri, namol, dezamagire, sala, sport,
modenizare, guvern, liceu, ministere, gaze, bisericuta,
zapada, la multi ani!
Nu, n-am innebunit. Acestea sunt cuvinte foarte
des intalnite in gazeta noastra, in ultimul an. Un an greu,
zbuciumat, cu multe sperante, realizari dar si cu
dezamagiri. Un an care ne dorim sa fie mai rau decat
cel care va veni.
Am trecut impreuna prin bune si rele, am ras si
am plans, ne-am deranjat si ne-am compatimit. Am
inteles ca fara sacrificii nu se poate face nimic si ati
inteles ca rostul nostru al tuturor in viata nu este doar
de a face umbra pamantului.
Intr-o jumatate de an, am trecut prin doua
campanii electorale si un referendum. Ati inteles ca
astea sunt vremurile pe care le traim si ca altfel nu se
poate. Am dorit si in continuare dorim cu totii o
schimbare in bine a modului de viata. Rezultatele au
fost mereu cele astepate. Dar, cum spune o vorba din
popor, “cele rele sa se spele, cele bune sa se adune”.
Sa iertam, dar sa nu uiam cele ce s-au petrecut, fiindca
omul intotdeauna invata din greseli si sa mergem inainte
cu speranta si incredere. Personal , aduc multumiri
tuturor celor care ne-au fost alaturi in acest an si fara de
care proiectele si initiativele ar fi ramas doar pe hartie.
Va multumesc dumneavoastra tuturor cetatenilor
comunei din toate satele pentru ca ne-ati inteles de

fiecare data si ne-ati dat girul inca unui mandat. Ati
inteles ca daca nu functioneaza un bec sau daca nu s-a
ridicat o zi gunoiul nu-i un capat de þarã.
Intr-o lume data “pe repede”, in care nu mai
avem timp sa ne bucuram de ceea ce deþinem, ci
alergam fara incetare dupa averi, glorie si preamarire,
un strop de toleranta si de omenie sunt ca sarea si
piperul in bucate. Intotdeauna am facut apel la
intelegere si buna colaborare fiindca se spune ca ceea
ce dai tot aia primesti. Si au fost nenumarate cazurile
cand multi au intrat in Primarie dezamagiti, pusi pe harta
si au iesit impacati fiindca au gasit explicatii si
transparenta. S-a intamplat si invers, cand ajunsi in fata
dumneavoastra, am constatat ca alarmele erau false si
noi eram simple instrumente de amenintare sau
razbunare intre rude, vecini sau consateni. Din toate am
invatat cate ceva si sunt convins ca aceste experiente
de viata sunt constructive.
Iarna care s-a asternut si a imbracat totul in alb
este semn de inocenta, puritate si lasã loc pentru
fiecare pe pamant. Atata doar ca fiecare trebuie sa ne
ocupam locul pe care-l meritam . Deja se aud colinde pe
la casele oamenilor, semn ca inca mai sunt porti
nezavorate si suflete deschise. Asadar, sa primim
colindatorii si sa-i consideram apropiatii nostri.
Sa incercam sa fim mai buni, mai intelegatori,
mai iubitori, sa oferim fara a asepta sa primim ceva in
schimb. Un zambet si o vorba buna nu costa nimic.
In speranta ca aceste sarbatori ne vor gasi mult
mai intelepti si mai blanzi, nu-mi ramane decat sa va
urez un Craciun fericit alaturi de cei dragi si un an nou
cu sanatate si bucurie!

Cu deosebiita consiideratiie,
Viicepriimar
Claudiiu Popa

STARE CIVILÃ: 20.11 - 12.12.2012
CÃSÃTORII:
1. ANDREESCU ION-MARIAN si
APOSTOIU MARIANA

Le urãm casã de piatrã !

DECESE :
1. ROMAN SOFIA
2. MIHAI MARIA
3. DIRIUS AURICA
4. TOMECI CONSTANTIN
5. MARDAREA STELIAN
6. IORDACHE NICULAE

7. CARSTEA GHEORGHE
8. TINCESCU MARIA
9. IVASCU MARINA

Dumnezeu sã-ii odiihneascã!
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Începând d e-a
a cum, c reºtine s ã f ii b un!
Sarbatoarea vietii, bucuriei si
pacii o reprezinta marea zi a Nasterii
Domnului Iisus Hristos pe care toti
crestinii de pretutindeni o asteapta cu
mare bucurie, dornici de a se impartasi
de darurile duhovnicesti pe care le
aduce an de an.
Auzim aievea glasurile pastorilor laudand si preamarind pe Pruncul
Sfant. Impreuna cu ingerii cantam si noi
acum colinde stramosesti, preamarind
pe «Dumnezeu care S-a aratat in trup,
S-a indreptat in Duhul, a fost vazut de
ingeri, S-a propovaduit intru neamuri si
a fost crezut in lume»(I - TIMOTEI - III16).
Prin intruparea Sa si prin
venirea Lui smerita in lume, Fiul Lui
Dumnezeu ne-a aratat valoarea omului,
nu numai pentru a ne incanta, ci pentru
a ne pune in fata si o mare datorie,
aceea «de a fi oameni depinde de noi».
Cu cat e mai mare cinstea de a fi
oameni, cu atat e si mai mare datoria
de a ne osteni pentru ea. E un mare
pacat de a nu vedea valoarea de om a
semenului nostru si apoi de a nu fi noi
insine oameni.
Pentru a ne ridica din aceste
doua rele, S-a facut Fiul Lui Dumnezeu
Om. El a venit intre noi sa ne faca sa
devenim cu adevarat ooameni , sa
avem un model, un exemplu viu, spre a
putea mai usor a vedea si a aprecia
valoarea de oameni a semenilor nostri,
sau invers, sa devenim noi insine
modele de oameni autentici.
De aceea sarbatoarea Nasterii
Domnului se cuvine sa fie un prilej de
incredere, nadejde si de sporire a
eforturilor pentru a ne impodobi viata
cu faptele iubirii de Dumnezeu si de
semeni intru dobandirea frumusetii
celei dintai.
Privind lumea de astazi, si pe
noi insine, felul cum Pruncul Isus este
primit in suflete, putem repeat cuvintele
Sfantului Apostol si Evanghelist Ioan:
«Intru ale Sale a venit si ai Sai si nu
L-au primit»(I-11).
E trist sa constatam atata
violent fizica si decadere morala in
lumea noastra de astazi, sa vedem
atatea incalcari ale demnitatii omului
prin inselaciune, lipsa de caracter si
bunavointa, dispretul fata de semeni.
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Dupa doua mii de ani de viata
crestina noi inca nu ne pregatim inimile
ca sa-L primim pe Iisus, spre a-L avea
pe El, care este: «Calea, Adevarul si
Viata» iar locul acestor valori vesnice
este napadit de diavol si de lucrarile lui
ucigatoare de suflet.
Pentru aceasta ne spune Sf.
Ioan: «S-a aratat Fiul Lui Dumnezeu ca
sa strice lucrarile diavolului»(I-III-8)
Care sunt aceste lucruri, am
vazut din insusi cuvintele Mantuitorului:
minciuna, ura, inselatoria, dezbinarea,
deznadejdea, egoismul, pacatele
contra firii.
Folosindu-se de libertatea
vointei, de a alege intre bine si rau si
departanduse de harul divin,
libertateaomului a inceput sa incline
spre cele potrivnice legii Dumnezeiesti,
atragand prin acesta un lung sir de rele
care pot si vor macina treptat temelia
comunitatii umane.
Nasterea Domnului ne arata
inca odata ca universul intreg are o
speranta, aceasta este un dar al Lui
Dumnezeu pentru lume, ca acesta sa
ne mantuiasca, sa renasca si sa se
innoiasca, insa cu o conditie –
intoarcerea la Dumnezeu.
Pentru izbanda acestei lucrari,
e nevoie de restaurarea si consolidarea
familiei crestine, de revenirea parintilor
la duhul Evangheliei, de crestere in
iubire sfanta a copiilor lor, in care sunt
datori sa vada nu doar fapturi
trecatoare pe acest pamant ci si viitori
cetateni ai Imparatiei vesnice.
Educatia copiilor este una din
artele cele mai nobile, gingase dar si
grele pe care familia o incepe cu cei
mici.
In acest mediu al nevinovatiei
„odaia copilului”, se plamadeste
calitatea omului de mai tarziu. Aici se
hotaraste cursul pe care il vor urma,
inclinatiile si darurile cu care se naste
fiecare fiinta umana. Aici in familie
trebuie sa inceapa vindecarea societatii
de neajunsurile ei. In familie, prin
exemplul parintilor, invata copilul
dragostea, credinta, bunatatea,
deosebirea dintre bine si rau,
atasamentul fata de bine si respingerea
raului, luind astfel conturul viitoarei
personalitati.

Avem oare dreptul sa mai
cerem de la Dumnezeu o soarta mai
buna pentru copii nostri, daca noi
insine nu ne straduim sa le fim modele
de infranare si virtute? Nu trebuie sa ne
revoltam pentru viata tot mai grea pe
care am ajuns sa o avem. Toate
necazurile nu sunt altceva decat roade
ale indepartarii noastre de Dumnezeu,
ale increderii pe care ne-am pus-o in
confortul si placerile efemere.
Bunaoara, i-am inchinat noi oare
Domnului primele noastre ganduri ale
fiecarei zile si sufletul nostru curatit de
patimi prin Sfanta Taina?
Unde sunt frica de Dumnezeu,
milostenia, smerenia, si dragostea
crestineasca? Mai mult ca niciodata
greutatile ne apasa si stim ca doar mila
lui Dumnezeu pe care trebuie sa o
cerem staruitor, cu lacrimi, cu umilinta
si cu post ne poate scoate din toate
necazurile, ispitele si incercarile ce ne
impresoara.
Sansa noastra nu poate fi alta
decat sa ne intoarcem cu toata inima la
Hristos. Trebuie mai multa rabdare in
necazuri si cainta, inainte de a nadajdui
ceva mai bun.
Lumina iubirii smerite a Lui
Hristos ne indeamna sa vedem in
fiecare om oricat de simplu si sarac ar
fi, un mod de intalnire cu Hristos, care
ne asteapta sa raspundem la iubirea lui
cu iubirea noastra.
De aceea sarbatorile
Craciunului ne creeaza ambianta
manifestarii iubirii de semeni, pentru a
fi mai buni, mai darnici, mai iertatori.
Sa oferim daruri materiale sau
spirituale copiilor, varstnicilor, bolnavilor
sau celor sarmani.
Sa devenim instrumente binefacatoare ale iubirii Lui Hristos fata de
semenii nostri.
Cu aceste ganduri va doresc
ca Sfintele Sarbatori sa va aduca pace,
bucurie, liniste sufleteasca si sa va
gaseasca impreuna adunati la Sfanta
masa, bunici, copii, nepoti, impreuna
laudand si binecuvantand pe
Dumnezeu.
La multi ani !

Preot Joitaru Mihail
Parohia Voinesti

Nr. 45  decembrie 2012

Gazeta de Voineºti

Al t reilea p as s pre E uropa
pentru L iceul T ehnologic V oineºti
Liceului Tehnologic Voineºti implementeazã începând din anul 2006,
obiectivele operaþionale ale
Programului Sectorial Comenius,
prima componentã a Programului de
Învãþare pe Tot Parcursul Vieþii,
program important al Comisiei
Europene. Învãþarea limbilor strãine,
creºterea calitãþii ºi a volumului
parteneriatelor între ºcolile din diferite
state membre, astfel încât sã se
ajungã la cifra de cel putin 3 milioane
de elevi implicaþi în activitãþi
educaþionale comune pe durata
programului (2007-2013), sunt
obiective strategice ale programului
din Direcþia Generalã Educaþie ºi
Culturã a Comisiei Europene.
Pentru perioada 1.08.2012 31.07.2014, Liceul Tehnologic
Voineºti, coordoneazã proiectul
Comenius, cu titlul “Green Energy for
a Clean Earth”, proiect derulat în
cadrul unui parteneriat bilateral.
Partenerul unitãþii dâmboviþene în
acest proiect cu finanþare de la
Comisia Europeanã, este
,,Masarykova stredni skola“ o instituþie
de învãþãmânt liceal ºi profesional din
Cehia, oraºul Letovice, regiunea
Jihovychod.
Scopul acestui proiect
bilateral, este ca elevii români ºi cehi
sã înveþe elementele de bazã ale
limbii de predare din ºcoala partenerã
prin prezentarea de teme referitoare la
sursele de energie neconvenþionalã,
precum ºi metodele de conversie a
energiei alternative în energie utilã.
Limba de comunicare în cadrul
proiectului este limba englezã, iar în
cei doi ani ºcolari, elevii români ºi cehi
implicaþi în proiect, vor învãþa sã
protejeze mediului reducând consumul
de energie convenþionalã, vor aplica ºi
promova metodele de conversie a
energiei alternative în energie
electricã. Prin activitãþile proiectului se
vor dezvolta competenþele pentru
utilizarea computerului ºi a
echipamentelor multimedia, elevii vor

învãþa modul de funcþionare ºi
utilitatea echipamentelor specifice
conversiei energiei neconvenþionale.
Elevii vor lucra în echipã cu partenerii,
vor învãþa sã comunice cu succes
dincolo de barierele naþionale ºi
culturale ºi sã gãseascã, într-o adevãratã colaborare, rezolvarea unor
probleme pe baza înþelegerii ºi
respectului pentru puncte de vedere ºi
perspective diferite. Activitãþile din
cadrul acestui proiect vor încuraja
comunicarea în limbi strãine, o
competenþã necesarã viitorilor
absolvenþi pentru o inserþie
profesionalã rapidã pe piaþa forþei de
muncã în contextul european actual ºi,
de asemenea, cunoaºterea
interculturalã.
În perioada 15-17 noiembrie
2012, având rolul de coordonator al
acestui proiect, am efectuat o
mobilitate în ºcoala cehã în scopul
organizãrii unui program de activitãþi
ce a cuprins: prezentare sistemului
de educaþie din România, discuþii
cu profesori din ºcoala cehã, întâlniri
cu elevii participanþi în proiect, întâlniri
cu reprezentanþi locali din Letovice ºi
discuþii referitoare la organizarea
mobilitãþilor elevilor români ºi cehi.

De asemenea, la aceastã întâlnire
de proiect s-au purtat discuþii ºi s-au
elaborat documente referitoare la
perioadele mobilitãþilor elevilor în cele
douã þãri, activitãþile din ºcoli ºi
comunitãþi, condiþiile de cazare,
metodele ºi instrumentele de
monitorizare ºi evaluare a proiectului,
pregãtirea lingvisticã a elevilor,
precum si modul de realizare a produselor proiectului.
În perioada 22 aprilie - 3 mai
2013, 12 elevi din Liceul Tehnologic
Voineºti însoþiþi de douã cadre
didactice, se vor deplasa în Cehia
pentru a participa la activiþãþi în ºcoala
partenerã ºi regiunea Jihovychod,
conform programului proiectului.
Acest proiect susþine
dezvoltarea conceptului de învãþare
pe tot parcursul vieþii în învãþãmântul
pre-universitar, promoveazã inovarea
ºi conceptul dimensiunii europene în
sistem ºi în practicile educaþionale,
încurajeazã utilizarea rezultatelor,
produselor finale ºi a schimbului de
bune practici în activitatea didacticã.

Continuare în pagina 6
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Pe 9 decembrie,
s-a
a fãcut dreptate pânã la capãt!
Ploaie. Lapovita.Viscol. Lipsa
energie electrica. Frig. Drumuri inzapezite. Asa a fost in ziua de 9 decembrie 2012. Era 5 dimineata si ma intrebam: „Va iesi, oare, cineva la vot?”
Cu greu, la ora 07, au fost
deschise sectiile de votare (generatoare de energie electrica, lampi,
lanterne).
Au iesit la vot primii
voinesteni. Mai tarziu, rand pe rand,
cu totii ati dat dovada cã spiritul civic
va caracterizeaza. Ati indurat toate
capriciile vremii pentru a va exprima
votul si pentru ,,A face dreptate pana
la capat”.
Votul dumneavoastra ma
obliga si ma indatoreaza sa facem in
comuna noastra tot ceea ce ne-am
propus in campania electorala.
In urmatoarele randuri va voi
prezenta rezultatul alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, in

comuna Voinesti:
I. Pentru Senatul Romaniei:
- dintr-un numar de 4970 de alegatori
inscrisi pe listele electorale s-au
prezentat la vot 2490, ceea ce reprezinta un procent de participare de
50,10%.
Candidatii au obtinut urmatorul numar
de voturi:
1. BADEA LEONARDO: 1771 voturi 75,07% USL
2. BOLCHIS FLORIN: 289 voturi –
12,25% ARD
3. DOBANDA ION: 279 voturi –
11,83% PP-DD
II. Pentru Camera Deputatilor:
- dintr-un numar de 4970 de alegatori
inscrisi pe listele electorale s-au
prezentat la vot 2490 ceea ce reprezinta o participare de 50,10%.
Candidatii au obtinut urmatorul numar

de voturi:
1. STAN ION: 1718 voturi - 72,40%
USL
2. ONEA VALENTIN: 300 voturi –
12,64% PP-DD
3. DAVIDESCU SORIN: 274 voturi 11,55 % ARD

In urma acestor rezultate,
senator pentru localitatea noastra, in
mandatul 2012-2
2016, va fi domnul
BADEA LEONARDO, iar deputat pe
Colegiul Voinesti va fi domnul STAN
ION.
Le dorim mult succes si le
cerem sprijin pentru derularea
proiectelor la nivelul comunei Voinesti.
Dumnezeu sa ne ajute!
Primar
Sandu Gabriel Danut

Al t reilea p as s pre E uropa
pentru L iceul T ehnologic V oineºti
Continuare din pagina 5
Comunitatea Voineºti va
cunoaºte al treilea grup de elevi ºi
profesori din ºcoli europene, lituanieni
în 2007, portughezi în 2009, iar în
primãvara anului 2014 elevii ºi
profesorii din ºcoala cehã vor fi
oaspeþii renumitei localitãþi dâmboviþene. Colaborarea cu Primãria
Comunei Voineºti va fi un punct de
sprijin în organizarea activitãþilor din
primãvara anului 2014 ºi valorizarea
rezultatelor proiectului.
De asemenea, clãdirea
principalã a liceului, sala de sport,
internatul ºcolar ºi cantina, construcþii
cu termen de finalizare în anul 2013,
vor fi repere majore pentru Liceul
Tehnologic Voineºti în promovarea
unei ºcoli europene nu numai din
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perspectiva proiectelor europene, dar
ºi din punct de vedere al condiþiilor de
desfãºurare a procesului didactic.
Cu prilejul Sãrbãtorilor de
Crãciun ºi ale Noului An 2013, doresc
cadrelor didactice din unitãþile de
învãþãmânt din comunã, angajaþilor
Primãriei Comunei Voineºti ºi

locuitorilor comunei Voineºti, multã
sãnãtate ºi fericire, bucurii ºi satisfacþii
depline.

Prof. Constantinescu Ion
Director - Liceul Tehnologic Voineºti
Coordonator proiecte Comenius
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POVESTI DESPRE NOI ªI VOI (NESTI)
Povestea de astazi s-a
ar putea
numi astfel: O sambata de neuitat
sau Revederea sau
24 noiembrie 2012
Cele trei titluri contin, de fapt,
detalii despre o intalnire mai aparte,
organizata de absolventii Scolii
Gimnaziale Voinesti, promotia 1992.
Motorul acestei revederi a fost chiar
domnul viceprimar Claudiu Popa, unul
din fostii elevi. Clasa lor a numarat 34
de copii. In ciclul primar le-au calauzit
pasii doamnele invatatoareMateescu
Maria si Raducu Marcela. Din clasa a
V-a diriginta le-a fost D-na Marinela
Popescu; dumneaei a coordonat, din
partea profesorilor, revederea din 24
XI 2012. La ,,ceremonie” au fost
prezenti urmatorii dascali: d-nele
Brumaru Maria, Serban Haritina,
Mihaila Steliana, Raducu Marcela si
d-nii profesori Savu Teodor si Dinu
Ion. Bineinteles ca printre fostii profesori m-am aflat si eu, caci in 1992
predam limba rusa in aceasta scoala.
M-am hotarat greu sa particip
din cauza ca imi fracturasem mana
dreapta cu trei zile inainte de

revedere.Totusi le promisesem copiilor
ca voi participa si nu-mi sta in fire sa
nu-mi respect cuvantul.
Asa ca la ora 15 m-am
prezentat la scoala. Cand am pasit pe
alee si i-am vazut pe ,,copii”am ramas
mirata:erau aproape toti si purtau la
gat cravat rosii de pionier. In plus, nici
nu se schimbasera prea mult. I-am
imbratisat, am stat putin de vorba si
apoi am intrat in scoala. Pe scari…
surpriza: presarasera petale de
trandafiri si aprinsesera mici candele
parfumate. Am intrat in clasa si d-na
diriginta a strigat catalogul: Antonoiu
Alice, Avram Rodica, Brasoveanu
Cristina, Carstian Victor…
Fiecare tanar a povestit cum
s-a realizat in cei 20 de ani . Am
constatat cu placere ca stau de vorba
cu niste oameni impliniti si profesional
si familial. Mi-a placut si faptul ca
aproape un sfert lucreaza in invatamant. A fost si un episod care m-a
amuzat si m-a emotionat deopotriva:
Adrian Nitescu si Claudiu Popa au
recitat, fiecare la randul lui o
poezioara in limba rusa. Ascultandu-i
m-au cuprins valuri de bucurie si

m-am gandit la acele vremuri in care
exigenta era respectata si de parinti si
de copii. Astazi, dragi cititori, copiilor
nu prea le mai place sa recite iar
legea actuala e prea permisiva cu
Maria-sa, elevul.
Desi au trecut cateva saptamani de atunci nu pot sa uit lectia de
recunostinta pe care mi-au dat-o
acesti ,,copii”: si-au exprimat
multumirile fata de dascali asa de
frumos si asa de multi, incat ne-au
emotionat.
Ulterior, cand ne-a venit
randul sa ne prezentam realizarile, si
noi profesorii, si d-l Primar i-am felicitat pentru aceasta minunata initiativa.
Apoi ne-au invitat la restaurantul ,,Hanul marului” la o petrecere
care s-a incheiat cu un grandios foc
de artificii.
Cu astfel de generatii sa tot fii
profesor.
Si, fiindca bate Craciunul la
usa, as vrea sa va urez, in final,
Sarbatori fericite si
La multi ani!

Prof. Elena Padure

D’ale gemenenilor…
A venit iarna si odata cu ea o patura groasa de
zapada s-a asternut peste localitatea noastra. Asta ne duce
cu gandul la sania lui Mos Craciun, care va aluneca in voie
pe omatul improspatat din zi in zi.

telor mele. De fiecare data am sperat ca anul ce vine va fi
mai bun-speranta moare ultima. Am crezut ca rezolvarea
vine de la mine si am incercat sa privesc lucrurile din alta
perspectiva, nici atunci nu am gasit solutia ideala.

Pana vine Mos Craciun avem timp sa ne gandim
la tot ce-am ,,petrecut” peste an(mai bune si mai rele).

M-am gandit la Dumnezeu sperand ca de El
depinde implinirea sperantelor noastre, dar am constientizat ca exista si Raul ce ne pune piedici.
A inceput din nou sa ninga…Hai mai bine sa ne
gandim la Mos Craciun si sa speram ca anul acesta are in
sacul lui salarii mai mari, taxe mai mici si multa bunatate pe
care s-o presare in sufletul tuturor.
La multi ani!

Ceea ce-mi aduc cel mai bine aminte in anul ce
sta sa plece, a fost dorinta de mai bine; speranta ca salariile vor creste, ca taxele vor scadea, ca oamenii vor fi mai
buni… Daca ma gandesc mai bine asta mi-am dorit si anul
trecut si in fiecare an de cand a trebuit sa traiesc pe propriile picioare.
A fost greu si de fiecare data am dat vina ba pe
unii, ba pe altii, dar niciodata n-am gasit implinirea speran-

Prof. Elena Manescu
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O ALTFEL DE ACTIVITATE
Sarbatorile de iarna au
inceput mai devreme pentru noi, cei
34 de absolventi ai promotiei 1992 a
Scolii Generale Voinesti cu ... emotia
revederii dupa 20 de ani !
Un mediu cald, prietenesc,
familiar ne astepta inca de la intrare.
Emotii, imbratisari, retrairi ale
momentelor adolescentei, impresii,
nelinisti, impliniri, reusite, speranta,
credinta... toate imbinate cu succes
intr-o activitate unica deocamdata in
istoria scolii.
I-am avut alaturi pe distinsii
nostri dascali, la fel de tineri si plini de
viata ca acum 20 de ani, oamenii care
ne-au format sa fim competitivi in
aceasta societate in continua
schimbare, care ne-au responsabilizat,
ne-au inteles, ne-au ghidat din punct
de vedere moral si spiritual, care
ne-au fost nu numai profesori si
indrumatori, ci si parinti si prieteni si
carora, si pe aceasta cale, le
multumim! Datorita dumnealor am
ajuns OAMENI!
Am constatat cu placere si
mandrie ca, indiferent de domeniul de
activitate ales (functionari, cadre

didactice, ingineri, economisti, sportivi,
fermieri sau buni meseriasi), toti
absolventii promotiei 1992 isi castiga

cinstit existenta, unii chiar performand
in specialitatea aleasa.
Impresiile si felicitarile au fost
urmate de “masa si
dans” si de un
superb foc de
artificii, surpriza
oferita de unul
dintre colegi.
In urma activitatii
am constatat ca am
ramas acelasi grup
unit si la bine si la
rau!
Cu totii
suntem mandri de
unde am plecat si
consideram Voinestiul ca fiind casa
noastra!
Multumim domnului primar si
domnului director al Scolii Generale
Voinesti pentru sprijinul logistic si
moral acordat! Uram colegilor dar si
tuturor cetatenilor comunei Voinesti un
Craciun fericit si La multi ani !

Promotia 1992
Scoala generala cu clasele I-V
VIII
Voinesti

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!

