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Scrisoarea anuală a primarului Maria 
Vasilescu adresată cetăţenilor comunei Ţînţăreni

Imi face placere sa va adresez la inceput 
de an cele mai bune ganduri, multa sanata-
te, bucurii si impliniri si sa imi exprim speran-
ta ca vom continua impreuna traseul deve-
nirii europene a comunei noastre.

Potrivit art.5 din H.G.nr.1723/2004, pri-
marul are datoria de a informa contribua-
bilii, printr-o scrisoare, cu privire la principa-
lele activitati de interes public desfasurate 
in anul care s-a incheiat, precum si asupra 
obiectivelor propuse pentru anul care ince-
pe.

In ce ma priveste, consider ca acest de-
mers este unul firesc  - o datorie pe care mi-o 
asum, dar si o obligatie morala, rezultat al 
preocuparii permanente pe care o am pen-
tru transparenta si deschidere fata de ceta-
teni.

Contributia dumneavoastra , in principal 
prin plata taxelor si impozitelor datorate la 
bugetul local in anul 2015, a fost importanta 
pentru derularea in bune conditii a proiecte-
lor in folosul cetatenilor si va asigur ca si de 
acum inainte vom gestiona eficient activita-
tile care intra in aria noas-
tra de competenta. 

Va multumesc tuturor 
ca ati fost alaturi de mine, 
de administratia pe care 
o conduc, reusind astfel , 
impreuna, sa facem pasi 
importanti spre Europa.

Tot pe aceasta cale, as 
vrea sa multumesc  consi-
lierilor locali si aparatului 

de specialitate al primarului  care au facut 
posibil ca proiectele ce au vizat dezvoltarea 
si modernizarea localitatii noastre sa se con-
cretizeze.

Am incercat, ca intotdeauna si in anul 
2015 sa fiu un om al faptelor, nu al vorbelor, 
sa fiu un om de cuvant si nadajduiesc ca am 
reusit.

Obiectivele principale ale anului 2015 
au fost indeplinite si au constat, in princi-
pal, in: buna administrare a patrimoniului, 
desfasurarea serviciilor publice la standarde 

superioare, dezvoltarea 
infrastructurii, cresterea 
gradului de incluziune 
si protectie sociala , sus-
tinerea dezvoltarii eco-
nomice, imbunatatirea 
gradului de colectare a 
taxelor si impozitelor, 
dezvoltarea cooperarii in 
scopul facilitarii realizarii 
programelor si proiecte-
lor comunei.

Stimată doamnă /Stimate domnule,

Dintre aceste proiecte pot fi 
enu merate:

 demarare asfaltare în satele 
Tintareni și Florești  =3km drum;
 pietruire =3 km drum in toate 

satele;
 modernizarea iluminatului pu

blic;
 încheierea investitiei ,,Alimentare 

cu apa în toate satele’’;
 demararea investitiei ,,Sistem 

de canalizare si epurare ape uzate 
menajere in satul Țîntareni”.
 finalizarea lucrarilor de reabi

litare a Bisericii Sfintii Mihail si Ga vril din satul Tintareni;
 modenizarea fantanilor publice în satele Florești și Arpadia;

 demararea lucrarilor de moder ni
zare a targului saptamanal;
 modernizarea Caminului Cultu ral 

din co muna Tintareni;
 alimentarea cu gaze  a Gradinitei 

Tin ta reni;
 iluminat si încălzire centrala pen

tru Biserica Sfanta Parascheva Capinteni;
 executia lucrarii de consolidare si 

rea bilitare biserica din Arpadia;
 reabilitare si modernizare ,,Parc 

Mihai Eminescu’’;

Continuare în pag 8

 AM EXECUTAT DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU:
 canalizare sat Floresti; asfaltare =3 km drum in toate satele (ultimele ulite ramase)
 reabilitarea drumurilor: Strada Garii si Poarta Terinii;
 modernizare drumurile agricole  de exploatare in satul Tintareni ca ruta ocolitoare 

pentru utilaje agricole si carute.

Proiectele finalizate în anul 2015 au la baza documentații și acțiuni începute în anii anteriori, dar 
și munca susținută și eficientă a funcționarilor din cadrul Primăriei comunei Țînțăreni
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EDIŢIE SPECIALĂ DE ŢÂNŢĂRENI

 In sedinta ordinara din data de 
29.01.2016 s-a aprobat  hotararea  privind 
unele măsuri pentru stimularea încasării 
impozitelor, taxelor, chiriilor şi redevenţelor 
datorate bugetului local al Comunei Tintareni 
de către persoanele fizice, în anul 2016.

Consiliul Local al comunei Ţânţăreni, jud. 
Gorj;

Avand in vedere prevederilor art. 185 alin. 
(1) pct b din  Legea 207/2015 privind codul de 
procedura fiscala , la cererea justificată a contri
buabililor, organul fiscal poate acorda pentru 
obligaţiile bugetare restante, atât înaintea 
începerii executării silite cât şi în timpul efectuării 
acesteia, înlesniri la plată în condiţiile legii.

În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin (2) 
lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art. 45alin.2 
lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

ART.1. – În scopul stimulării încasării veni
turilor la bugetul local al comunei Tintareni 
pentru anul 2016, la cererea motivată a 
contribuabililor persoane fizice care vor înregistra 
la data de 31.03.2016 majorări / penalităţi de 
întârziere la plata impozitelor, taxelor, chiriilor 
şi redevenţelor datorate bugetului local, 
aceştia beneficiază de înlesniri la plata acestor 
creanţe bugetare accesorii, potrivit prevederilor 
prezentei hotărâri. 

ART.2. – În categoria creanţelor bugetare 
accesorii prevăzute la art. 1 sunt cuprinse:

a) majorările de întârziere datorate pentru 
neplata la termen a impozitelor şi a taxelor 
datorate bugetului local al comunei Tintareni, 
inclusiv cele din anii precedenţi, calculate până 
la data plăţii integrale a debitelor;

b) majorările de întârziere datorate 
stabilite prin acte de inspecţie fiscală încheiate 
de organele competente, ulterior datei intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri, pentru impozite 
şi taxe datorate bugetului local al comunei 
Tintareni, calculate până la data plăţii integrale 
a debitelor;

c) majorările de întârziere datorate 
stabilite prin acte de inspecţie fiscală care au 
fost contestate potrivit legii şi se află în curs de 
soluţionare la organele competente;

d) penalităţile de întârziere datorate pentru 
neplata la termen a chiriilor şi a redevenţelor 

restante calculate până la data plăţii.

ART.3. – Creanţele bugetare accesorii, 
respectiv majorările de întârziere datorate şi 
penalităţile de întârziere prevăzute la art. 2, 
vor fi scutite la plată dacă debitorii persoane 
fizice care au depus cererea prevăzută la art. 1 
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) impozitele şi taxele datorate bugetului 
local al comunei Tintareni şi neachitate la data 
de 31.12.2015 au fost plătite integral până la 
data de 31.03.2016, inclusiv;

b) impozitele şi taxele datorate bugetului 
local al comunei Tintareni cu termenul de plată 
la 31.03.2016 vor fi plătite integral;

c) chiriile şi redevenţele datorate bugetului 
local al comunei Tintareni, cu termene de plată 
în anul 2015 şi cele cu termen scadent până la 
31.03.2016 au fost plătite integral până la data 
de 31.03.2016, inclusiv.

ART.4. – Dacă debitorul persoană fizică are 
mai multe obligaţii la bugetul local al comunei 
Tintareni, reprezentând impozite locale, taxe 
locale, chirii sau redevenţe şi face plata integrală, 
în condiţiile art. 3 numai pentru un anumit 
impozit, taxă, chirie sau redevenţă, scutirile la 
plată se vor aplica, în mod corespunzător, numai 
pentru majorările de întârziere / penalităţile de 
întârziere aferente respectivului debit.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri nu 
se aplică majorărilor de întârziere stabilite prin 
actul de inspecţie fiscală în cazul săvârşirii de 
către contribuabilul persoană fizică solicitantă a 
unor fapte ce constituie infracţiuni de evaziune 
fiscală, dacă au fost pronunţate hotărâri 
judecătoreşti definitive în legătură cu aceste 
fapte.

ART.6. – Pentru a beneficia de scutirea 
prevăzută la art. 3, contribuabilii persoane fizice 
vor depune, până la data de 31.03.2016 inclusiv, 
o cerere motivată, la biroul  contabilitate .La 
cererea justificată se vor anexa documentele 
din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor 
cumulative prevăzute la art. 3, respectiv ordine 
de plată prin bancă, chitanţe casă, note de 
compensare.

ART.7. (1) – Cererea privind scutirea 
de la plata majorărilor de întârziere aferente 
impozitelor şi taxelor locale va fi analizată în 
termen de 10 zile de la data înregistrării de către 
personalul de specialitate din cadrul biroului 
de contabilitate. În urma analizei efectuate 
de persoana responsabila din  biroului de 
contabilitate va întocmi un referat care va fi 

verificat de către seful biroului contabilitate si 
aprobat de primar  fără a fi necesară aprobarea 
fiecărei cereri prin hotărâre a consiliului local.

(2) – Cererea privind scutirea de la plata 
penalităţilor de întârziere aferente chiriilor 
şi redevenţelor datorate bugetului local , va 
fi analizată în termen de 10 zile de la data 
înregistrării de către personalul de specialitate 
din cadrul biroului contabilitate . În urma 
analizei efectuate se va întocmi un referat care 
va fi verificat de către seful biroului contabilitate  
avizat juridic şi supus spre aprobare primarului  
, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin 
hotărâre a consiliului local.

(3) – Cererea privind scutirea de la plata 
penalităţilor de întârziere aferente chiriilor 
datorate bugetului local al comunei Tintareni  
va fi analizată în termen de 10 zile de la data 
înregistrării de către personalul de specialitate 
din cadrul biroului contabilitate. În urma 
analizei efectuate se va întocmi un referat care 
va fi verificat de sef birou contabilitate , avizat 
juridic şi supus spre aprobare Primarului fără a fi 
necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre 
a consiliului local.

ART.8. – În baza referatului aprobat de 
către Primarul comunei Tintareni, majorările 
de întârziere şi, respectiv, penalităţile de 
întârziere aferente impozitelor, taxelor, chiriilor 
şi redevenţelor datorate bugetului local al 
comunei Tintareni pentru care sunt îndeplinite 
condiţiile cumulative prevăzute de art. 3, vor fi 
scăzute din evidenţele fiscale, despre acest lucru 
fiind înştiinţat contribuabilul persoană fizică ce a 
depus cererea.

ART.9. Cu aducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari se insarcineaza primarul 
comunei Ţânţăreni si seful biroului contabilitate, 
judetul Gorj.

ART.10. Prezenta hotărâre se comunică, 
prin intermediul secretarului comunei Tintareni, 
primarului com Tintareni, Instituţiei Prefectului 
judeţului Gorj şi se aduce la cunoştinţă publica.

Termenele de plata pentru impozitul 
pe cladiri, impozitul pe teren,impozitul 
asupra mijloacelor de transport (vizand 
atat persoane fizice cat si persoane juridice) 
31 martie -30 septembrie .Pentru plata cu 
anticipatie a impozitelor datorate pentru 
intregul an de catre contribuabili (persoane 
fizice si juridice) pana la 31martie a anului 
respectiv ,se acorda bonificatie de 10 %.

De interes cetățenesc
Hotărările Consiliului Local Tintareni adoptate in sedinta din data de  29.12.2015 
1. Hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare;
2. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 luni;
3. Hotarare privind aprobarea graficului de sedinta pe trimestrul 1/2016;
4. Hotarare privind aprobarea efectuarii in anul 2016 a concediului de odihna anual neefectuat in anul 2015 de catre primarul si viceprimarul 

comunei Tantareni, judetul Gorj;
5. Hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale precum si taxelor speciale pe anul 2016;
6.Hotarare privind insusirea Dispozitiei nr.490/22.12.2015 aprobarea virarii creditelor bugetare in cadrul aceluiasi capitol;
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,,Desi problemele cu care te confrunti zi de zi pot parea complicate trebuie sa sti ca nu esti singur atunci cand vrei sa le rezolvi .Alaturi de tine se afla 
administratia locala(primaria si consiliul local ).Profita de  ajutorul care ti se ofera.Participa si tu la rezolvarea problemelor tale si ale localitatii in care traiesti.

Probleme pe care nu vi le poate rezolva Primăria 
lToate problemele care sunt de competenta instantelor de judecata;

lLegalizari de acte, probleme notariale;

lNemultumiri privind pensionarea si recalcularea pensiei;

lPlata si reesalonarea datoriilor fata de furnizorii de utilitati(energie electrica,telefonie,televiziune  prin cablu)

lGasirea unui loc de munca;

lRelatiile de buna  vecinatate;

lConflictele familiale;

lConstituirea persoanelor juridice: S.A.,S.R.L., S.N.C., O.N.G.

lProblemele care țin de competența clară a altor institutii cum ar fi:Politia,Garda Financiara,Prefectura,Consiliul Judetean,etc. 

Hotararea nr.131/27.11.2015 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Avizului program si autorizatii de functionare pentru desfasurarea 
activitatilor comerciale in comuna Tintareni,jud Gorj Conspect.(cap III)

Pentru eliberarea autorizatiei privind desfa 
surarea activitatii de alimentatie publica pentru  
unitati tip restaurant 5610 (corespondent cod 
CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 
5540) solicitantul va inainta Compartimentului 
Urbanism din cadrul Primariei comunei Țântăreni 
următoarele documente:

1. Cerere pentru eliberarea autorizatiei de 
functionare  formular tip  

2.Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, per
soane fizice (cu care se invecineaza pe plan ori
zontal si vertical) referitor la orarul de functionare 
si activitatea desfasurata formular tip sub sem
natura privata;

3.Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor 
(unde este cazul);

4.Certificate de inregistrare la Oficiul Regis
trului Comertului;

5.Anexa sau certificatul constatator pentru 
punctul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind 
Registrul Comertului, cu modificarile si completa
rile ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 pri
vind simplificarea formalitatilor la inregistrarea 
persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor in
dividuale, intreprinderilor familiale si persoanelor 
juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum 
si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, 

cu modificarile si completarile ulterioare;

6.Act constitute al societatii (statut, contract 
de societate) sau certificat de inregistrare men
tiuni si rezolutia emisa de Oficiul Registrului Co
mertului in baza prevederilor O.U.G. nr. 44/2008, 
privind desfasurarea acti vita tilor economice de 
catre persoane fizice autorizate, intreprinderi in
dividuale si intreprinderi familiale;

7. Dovada detinerii legale a spatiului;

8. Declaratia pe proprie raspundere a solici
tantului referitoare la tipul unitatii de alimentatie 
publica  formular tip  Anexa nr. 9 sau Certificat 
de clasificare (pentru structurile de primire turisti
ce cu functiuni de alimentatie publica si unitati de 
alimentatie publica) eliberat de reprezentantii Mi
nisterului Turismului conform prevederilor legale 
in vigoare.

9. Declaratia pe proprie raspundere a solici
tantului  formular tip  Anexa nr. 5. 

10. Contract pentru ridicarea sau depozita
rea gunoiului;

 Autorizatia de functionare privind desfasu
rarea activitatii de alimentatie publica va fi elibe
rata la cererea operatorului economic, in termen 
de 30 zile de la solicitare, de catre Primaria Comu
nei Tintareni. Autorizatia de functionare va fi inse

riat si numerotata, va prezenta elemente de sigu
ranta specifice si va fi formata din doua parti, una 
care va ramane in evidenta Primariei Comunei 
Tintareni  CompartimentuI Urbanism si cealalta 
parte care va fi eliberata, cu respectarea prevede
rilor prezentului regulament, operatorului econo
mic, in baza documentatiei depuse la primarie.

 Autorizatia de functionare va cuprinde si 
orarul de functionare.

Vizarea anuala este obligatorie pana la data 
de 31 martie a fiecarui an, dupa care se percep ma
jorari de intarziere conform legislatiei in vigoare. 
Taxa se stabileste in functie de suprafata unitatii 
de alimentatie publica, inclusiv terasele, astfel:

Pana la 100 mp300lei; intre 101mp
250mp=500lei; intre 251mp500mp=600 lei; peste 
500mp=800 lei

Pentru agentii economici nou infiintati, au
torizatiile mentionate anterior se solicita de catre 
acestia in termen de maximum 3 luni de la data 
inceperii activitatii; Vizarea anuala se face in baza 
solicitarii scrise a operatorului economic  formu
lar tip  Anexa nr. 8.

 Prezentul regulament se aplica pe raza co
munei Tintareni, judetul Gorj si se completeaza cu 
prevederile legale in vigoare

ESTE BINE DE ȘTIUT !

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂSURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTATIE PUBLICĂ

Doamna Primar
Mă numesc ________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

și aș vrea să știți următoarele lucruri: _______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PAREREA TA CONTEAZĂ___________________________________________________________________________________________________doar dacă o spui !

A se completa, decupa și trimite la adresa: Primăria comunei Țânțăreni, județul Gorj!
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Aventurier prin viața Gorjului

În vara anului 1878, Mihai Eminescu 

poposeşte pentru câteva luni la conacul 
BălcescuMandrea, din FloreştiGorj. La 
doar 28 de ani, sa retras aici pentru odih
nă, fiind vizitat chiar şi de Ioan Slavici, bun 
prieten. Liniştea locului şi frumusețea na
turii lau cucerit pe poet, astfel că în acea 
perioadă alege să compună şi o serie de 
poezii, printre care şi „O rămăi”, aceasta  fi
ind dedicată idilei sale cu Elenei Duțescu, 
fiica preotului din sat. Gorjanca sar fi 
transformat peste noapte în muză a po
etului, astfel că acea perioadă a fost de
scrisă ca una dintre cele mai productive 
din viața sa. A finalizat „Scrisoarea a IIIa” 
şi a scris cunoscutele poeme ca „Pajul Cu
pidon”, „Atât de fragedă”, „De câte ori iubi
to”, dar şi alte poeme de notorietate.

O idilă de-o vară…

Aşa devine fata brunetă din satul 
Gorjului, o tânără văduvă, crăiasa din 
poezia „Freamăt de codru”, pentru 
ca apoi să o lase uitării şi să revină la 
Veronica Micle, marea şi unica iubire 
veritabilă a poetului. Chiar şi astăzi, 
după 166 de ani de la naşterea „Lucea
fărului”, amintirea. şederii lui pe aceste  
minunate locuri  
este mereu vie şi 
transmisă mai de
parte generațiilor 
viitoare   Promisi
unea sa de a re

veni pe frumoasele 
meleaguri gorjene 
nu sa împlinit, însă 
oamenii locului iau 
ridicat o casă muzeu 
şi o statuie care să le 
amintească tuturor 
că, odinioară, cel mai mare poet al naţiei 
române a petrecut clipe de neuitat în Gor
jul pitoresc ,aici în Floreştii Olteniei.

Eminescu omagiat la Țînțăreni

Ne întoarcem mereu la Eminescu, 
pentru că poezia lui nu sa învechit”, men
ţiona Eugen Simion. Animați de acest 
îndemn, în 15 ianuarie 2016, la împlini

rea a 166 de ani de la naşterea lui Mihai 
Eminescu, elevii Școlii Gimnaziale Floreşti 
nr.1 sub atenta îndrumare a dir.adj.Spînu 
Daniela,înv.Pîrvu Maria ,prof.Gheorghe 
Camelia, au adus un omagiu prin vers şi 
cant poetului nepereche al neamului ro
mânesc  în incinta Muzeului ”Mihai Emi
nescu” din Floreştii Gorjului . Totodată  
copiii   lau descoperit pe Eminescuomul, 
pe Eminescupoetul şi pe Eminescuîn

drăgostitul prin 
intermediul ex
pozitiei ” Dor de 
Eminescu” ce a 
reunit  o bogata 
colectie de carti 
(poezie, proza, 
scrieri politice, 
critica literara, 
editii bibliofile) 
gazdă fiindule 
b i b l i o te c a r 
Ionescu Iuli

ana.
Si elevii de la Școala Gimnazială 

Țînțăreni sub îndrumarea prof Sgaibă 
Liliana, inv.Turculetu Ioana, inv. Bala
ceanu Elena, inv. Ion Tudorita au orga
nizat mai multe activitati de cinstire a 
memoriei poetului. Cu aceasta ocazie 
sau  recitat poezii, au cantat si au cre
at eseuri iar la final sa organizat con
cursul  ”Eminescu prin ochi de copil 

”,la clasele de gimnaziu,  unde câştigător 
a fost echipa ” Luceafărul”

Acțiunea educativă a atins obiecti
vele educației patrioticede a dezvolta 
copiilor respectul pentru valorile nea
mului românesc, precum şi obiectivele 
educației esteticede a cultiva la cei mici 
gustul pentru lectură şi dragostea pen
tru frumosul din literatură. Prin astfel de 
activități,cadrele didactice şi bibliotecara  
îndeplinesc cu succes obligația morală 
de a transmite micuților zestrea literară a 
neamului românesc, păstrând în memo
ria acestora esența spirituală a poporului 
român. Căci, aşa cum spunea Mircea Elia
de: „Cât timp va exista, undeva în lume, 
un singur exemplar din poeziile lui Emi-
nescu identitatea neamului nostru este 
salvată”, Eminescu trebuie să existe şi în 
sufletele românilor, dar, mai ales, în minţi
le şi sufletele tinerelor mlădițe.

Au trecut 166 de ani de la nașterea celui mai mare poet român, cel care a lăsat o moștenire impresionantă întregii lumi, sute de poezii care ne 
încântă și astăzi sufletul. Puțini știu importanța acestei zile, la fel cum prea puțini cunosc faptul că poetul nepereche, Mihai Eminescu, a avut o scurtă 
legătură cu meleagurile gorjenești, iar în urma sa au rămas omagii care dăinuie de zeci de ani. Un romantic din fire, poetul și-a găsit alinarea și în 
brațele unei oltence de pe meleagurile noastre, aceasta devenindu-i muză pentru scurt timp. 

Eminescu - 166 ani de la naștere
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Inspectoratul Judetean de Politie Gorj a lansat o noua 
campanie de prevenire a accidentelor rutiere in care sunt 
implicati pietonii.

Campania este intitulata ,, Gorjul-O saptamana fara ac-
cidente” si s-a desfasurat in perioada 25-31 ianuarie 2016” 
avand ca scop reducerea numarului accidentelor rutiere 
grave si a consecintelor acestora.

Pe parcursul campaniei politistii comunei noastre,  
agent sef principal Bocai Tudor si Agent Ioana Mirabela 
Bianca au desfasurat actiuni in  trafic si     scoli pentru con-
stientizarea participantilor la trafic, in special a pietonilor, 
conducatorilor auto, biciclistilor, carutasilor, mopedistilor, 
cu privire la necesitatea respectarii normelor rutiere si a 
riscului la care se expun in cazul incalcarii acestora.Inde-

plinirea obiectivului de reducere a numarului de acciden-
te rutiere cu consecinte grave(raniti grav si decedati).

Elevilor le-a fost recomandat  pentru preveni-
rea evenimentelor rutiere urmatoarele: 

- să circule numai pe trotuare când strada este prevă-
zută cu acestea;

- să circule numai pe partea stângă a drumului, în sen-
sul de mers, când acesta nu are trotuare;

- să traverseze drumurile publice prin locurile marcate 
şi să se asigure înainte de a traversa; 

- sa nu păşeasca  pe trecerea de pietoni înainte să se 
asigure că pot să o faca  în siguranţă, chiar dacă semaforul 
are culoarea verde; 

-să nu folosească telefonul mobil (sau alte dispozitive 
electronice) atunci când traversează un drum public, ast-
fel încât să poată fi atent la traficul rutier;

- când nu există în apropiere trecere de pietoni, sem-
nalizată sau marcată, traversarea drumurilor publice 
se face numai pe la colţul intersecţiei, după o asigurare 
temeinică;Au fost impartite pliante privind informarea 
elevilor si  populatiei avand ca tema: VITEZA NE UCIDE! 
FAMILIA NE ASTEAPTA!; SA ACORDAM  CU TOTII PRIORI-
TATE VIETII NOASTRE! ;ALCOLUL TE ,,CONDUCE GRESIT!”;  
PIETONI, FITI PRECAUTI!; FII RESPONSABIL! ALEGE VIATA!; 
AI O SINGURA VIATA ! PRETUIESTE-O!.

În acest an sau  împlinit 157 de ani de la UNIREA 
PRINCIPATELOR ROMÂNE, unul dintre cele mai mari eve
nimente ce a avut loc în istoria neamului românesc, uni
re ce sa înfăptuit sub conducerea lui ALEXANDRU IOAN 
CUZA la 24 IANUARIE 1859.

Deşi domnia lui Cuza a fost scurtă, doar 7 ani , rea
lizările sale au fost semnificative. Îndeplinind programul 
unionist exprimat în adunarile adhoc, reformele sale au 
contribuit la modernizarea ţării.

 Vasile Alecsandri, Dumitru Almaş, Ion Creangă 
sunt unii dintre  poeţii şi scriitorii români care au închi
nat numeroase pagini acestui mare eveniment: UNIREA.  
Domnul prof .de istorie a evidentiat in discursul dum
nealui insemnatatea istorica a acestei zile subliniind 
faptul ca  elevii trebuie să cinstească  şi să fie mândri de 

pagina de istorie a poporului român, pagină scrisă de 
ALEXANDRU IOAN CUZA .

,,Cât or fi români pe lume
Cât va fi pe cer un soare
A lui Cuza mare nume
Să  fiţi siguri că nu moare.”

 (Vasile Alecsandri) 
Cu vădită emoție în glas, elevii clasei a IVA,inv.Pivu 

Mioara, de la Scoala Floresti  si elevii clasei pregatitoare 
de la Scoala Tintareni ,inv. Turculetu Ioana,au prezentat 
in cinstea acestui  eveniment un scurt program artistic 
sugestiv intitulat “ Mica Unire” si ” In Unire sta puterea!” 
.In incheiere toti cei prezenti sau prins in Hora Unirii   

„Prin unire cresc lucrurile mici, prin vrajbă pier 
şi cele mari” Caius Crispus Sallustius.

Gorjul - o săptămână fără accidente !
Plan de masuri-pentru reducerea riscului rutier

ÎN UNIRE STĂ PUTEREA !
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In atenția proprietarilor de teren si animale din comuna Tintareni 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 28/2008 aprobată prin Legea nr. 98/2009, în perioada 05 ianuarie - 01 martie are 
loc actualizarea Registrului Agricol (RA).

În acest sens, Primăria comunei Tintareni invită persoanele fizice şi juridice proprietare de terenuri agricole și animale la sediul 
Primariei comunei  pentru înscrierea datelor în Registrul Agricol (RA) cu urmatoarele acte:

-copie CI proprietar;
-copie act proprietate( act donatie,contract vanzare cumparare, taxa de succesiune)

În cazul persoanelor fizice, înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul 
gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei. Înscrierea în Registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a 
titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente 
anexate la declaraţia făcută sub semnătură.

Pentru unităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în Registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal al 
unităţii respective, însoţite de documente.

Va reamintim că, în conformitate cu art. 14 din O.G. nr. 28/2008, persoanele fizice și juridice sunt obligate să declare, în termenele 
prevăzute de lege, date corecte și complete, în vederea înscrierii în registrul agricol.

Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, nedeclararea la termenele stabilite și în forma solicitată a datelor care fac 
obiectul registrului agricol constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul 
persoanelor juridice cu amendă de la 300 lei la 1500 lei.

Incepand cu data de 01Februarie 2016 eliberarea adeverintelor la registrul agricol va fi:

ZILNIC    intre orele 8,00 – 12,00.

COMUNICAT
privind comercializarea animalelor vii in Targul saptamanal 

Va informam ca in curand targul in care se vor comercializa animale vii va fi autorizat sanitar-veterinar, avand asigurata asistenta 
sanitar-veterinara prin contractul incheiat cu medicul veterinar de libera practica.

     Prin Ordinul ANSVSA nr. 77/2015, pentru modificarea  si completarea Ordinului ANSVSA  nr.45/17.05.2010, se reglementeaza  
functionarea targurilor de animale vii.
 ,, In targurile de animale vii autorizate sanitar veterinar  se vor comercializa numai animale din speciile :ecvidee, bovine,ovine,caprine, 
si iepuri, provenite din exploatatii nonprofesionale, precum  si porcine provenite din exploatatii comerciale si exploatatii comerciale tip A.” 
ATENTIE: Conform noilor prevederi legislative, comercializarea in targuri a pasarilor vii este interzisa. De asemenea, nu se pot 
comercializa caini sau pisici.
Pentru ca un targ de animale vii sa functioneze , acesta trebuie sa fie autorizat sanitar-veterinar si sa indeplineasca prevederile nou 
introduse de actul normativ Ordinul ANSVSA nr.77/2015. 
Conditii privind animalele care se comercializeaza :

• animalele obligatoriu vor fi identificate prin crotaliere, iar in cazul ecvideelor microcipate.
• animalele vor fi insotite de certificat sanitar veterinar de sanatate si pasaport in cazul bovinelor si ecvideelor, inclusiv formular de 

miscare emis de medicul veterinar de libera practica imputernicit de pe raza localitatii de origine.
• animalele grav ranite, precum si cele care prezinta slabiciuni fiziologice sau procese patologice nu sunt apte de a fi comercializate, in 

special daca:
-nu sunt capabile sa se miste singure fara dureri sau nu se pot misca fara ajutor;
-prezinta o rana deschisa grava sau prezinta un prolaps; 
-sunt femele gestante care au depasit 90% ori mai mult din perioada de gestatie preconizata sau femele care au fatat in cursul saptamanii 
precedente: sunt mamifere nou-nascute, a caror cicatrice  ombilicala nu s-au vindecat complet:
-sunt porci cu varsta sub 3 saptamani, miei cu varsta sub o saptamana si vitei cu varsta sub 10 zile, in cazul in care au fost transportati pe 
o distanta mai mare de 100Km.

• prin exceptie animalele ranite pe perioada transportului pot fi comercializate doar cu acordul medicului veterinar, oficial zonal; 
 conform cu prevederile Reg. Cons 1/2005/CE privind protectia animalelor in timpul transportului; 

• mijloacele utilizate pentru transportul animalelor trebuie sa fie inregistrate /autorizate in acest sens, cu exceptia mijloacelor de transport 
proprii ale agricultorilor care efectueaza transportul propriilor animale pe o distanta mai mica de 50km de la exploatatia lor; mijloacele de 
transport proprii ale agricultorilor trebuie sa respecte conditiile generale de transport prevazute de art.3 din Regulamentul (CE)nr. 1/2005 
al Consiliului din 22 decembrie 2004. 

• privind protectia animalelor in timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si 
a Regulamentului (CE) nr.1255/97. 

• -mijloacele utilizate pentru transportul animalelor catre targ sau de la targ trebuie sa respecte prevederile Regulamentului( CE) nr.1/2005. 
In cazul nerespectarii prevederilor legale, aceste obiective cat si proprietarii de animale risca sanctiuni contraventionale de la 1000 la 10.000 

lei, conform prevederilor HG 894 cu modificarile ulterioare. 
Primaria comunei Tintareni , indeamna toti cumparatorii de animale  vii, sa solicite de la comercianti  documentele care le atesta 
sanatatea si de la medicii veterinari documentele necesare vanzarii animalelor vii in targ.
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NR. 83/IANUARIE/2016

DIVERSE
Papanasi cu branza de vaci

Papanasii cu branza de vaci sunt un desert traditional,  un fel de gogosi dar care au branza in 
compozitie si se servesc calzi cu smantana si dulceata, dar la fel de bine pot fi doar pudrati cu 
zahar. Un desert delicios, dar calorios!   
Ingrediente: (pentru cca 8 papanasi) 
Pentru papanasi: 
400 gr branza de vaci;2 oua ;50 gr zahar pudra 
300 gr faina;1/2 lingurita bicarbonat 
1 lingurita zeama de lamiae;vanilie
ulei pentru prajit 

Pentru servit: 
                                                                   200 gr smantana 
                                                                   200 gr dulceata 

Mod de preparare: 
Punem branza de vaci intr-un bol si o frecam cu zaharul pudra..Adaugam galbenusurile, vanilia si bicarbonatul stins cu zeama de lamaie 
si omogenizam. Batem spuma albusurile si le adaugam in compozitie. Amestecam cu miscari circulare in acelasi sens pana cand 
albusurile sunt incorporate integral.Adaugam faina  si framantam pana cand aluatul nu se mai lipeste de maini. Cantitatea de faina poate 
varia cu cateva grame in plus sau in minus, in functie de marimea oului, de consistenta branzei de vaci, de tipul de faina. Asadar adaugati 
initial mai putina apoi framantati adaugand faina putin cate putin pana ajungeti la consistenta optima. Formam 8 bile de aluat.Aplatizam 
bilele de aluat usor cu palma si decupam in mijloc un cerculet cu ajutorul unui decupator in forma de cerc. Din aluatul scos din mijloc 
modelam o biluta. Prajim papanasii pe ambele parti in baie de ulei. Atentie, uleiul trebuie sa fie foarte bine incins  altfel vor deveni prea 
uleiosi. Ii scoatem pe servetele absorbante ca se scapam de uleiul in exces.Cat sunt fierbinti punem smantana si apoi dulceata deasupra..

POFTA BUNA!!!

Cel mai cald organ al corpului uman este
ficatul.Temperatura acestuia este de   40°C.
Durata care ii ia unui fulg de zapada ca sa ajunga de la nori 
pana pe suprafata pamantului? Cel putin o ora…
Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie cât 
să încălzeşti un litru de apă. 
Bebelusi au o temperatura cu 1-2 grade mai mare decat 
temperatura mamei.

Bancuri:
Nota mica
Mama: – Bulă de ce ai luat o notă aşa de mica la lucrarea de 
control?  
Bula: – Din cauza absenţei , mamă!
Mama: – Nu pot să cred Bulişor, ai lipsit în ziua testului?!
Bula: – Nu mamă, baiatul care stătea lângă mine a absentat!

Simtul civic la femei:
Intr-o parcare, o femeie care se grabea catre masina ei, vede o 
alta masina fara sofer, care incepe brusc sa mearga. Foarte 
constienta de primejdie, femeia deschide usa, sare in masina, si 
trage frana de mana. Cand iese vede un barbat langa masina.  
- Mergea, dar am oprit-o - spune femeia mandra.  
- Stiu, raspunde barbatul, eu o impingeam. 

Colectivul de redactie:
Primar- Maria Vasilescu

Ion Mariana,Ghidarcea Rozica
Ionescu Iuliana,Duica Georgeta

Tipografia Prodcom Tg. Jiu 
primariatintareni@yahoo.com; www.primariatantareni.ro

Papanasi cu branza de vaci
Papanasii cu branza de vaci sunt un desert traditional,  un fel de gogosi dar care au branza in 
compozitie si se servesc calzi cu smantana si dulceata, dar la fel de bine pot fi doar pudrati cu 
zahar. Un desert delicios, dar calorios!   
Ingrediente: (pentru cca 8 papanasi) 
Pentru papanasi: 
400 gr branza de vaci;2 oua ;50 gr zahar pudra 
300 gr faina;1/2 lingurita bicarbonat 
1 lingurita zeama de lamiae;vanilie
ulei pentru prajit 

Pentru servit: 
                                                                   200 gr smantana 
                                                                   200 gr dulceata 

Mod de preparare: 
Punem branza de vaci intr-un bol si o frecam cu zaharul pudra..Adaugam galbenusurile, vanilia si bicarbonatul stins cu zeama de lamaie 
si omogenizam. Batem spuma albusurile si le adaugam in compozitie. Amestecam cu miscari circulare in acelasi sens pana cand 
albusurile sunt incorporate integral.Adaugam faina  si framantam pana cand aluatul nu se mai lipeste de maini. Cantitatea de faina poate 
varia cu cateva grame in plus sau in minus, in functie de marimea oului, de consistenta branzei de vaci, de tipul de faina. Asadar adaugati 
initial mai putina apoi framantati adaugand faina putin cate putin pana ajungeti la consistenta optima. Formam 8 bile de aluat.Aplatizam 
bilele de aluat usor cu palma si decupam in mijloc un cerculet cu ajutorul unui decupator in forma de cerc. Din aluatul scos din mijloc 
modelam o biluta. Prajim papanasii pe ambele parti in baie de ulei. Atentie, uleiul trebuie sa fie foarte bine incins  altfel vor deveni prea 
uleiosi. Ii scoatem pe servetele absorbante ca se scapam de uleiul in exces.Cat sunt fierbinti punem smantana si apoi dulceata deasupra..

POFTA BUNA!!!

Cel mai cald organ al corpului uman este
ficatul.Temperatura acestuia este de   40°C.
Durata care ii ia unui fulg de zapada ca sa ajunga de la nori 
pana pe suprafata pamantului? Cel putin o ora…
Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie cât 
să încălzeşti un litru de apă. 
Bebelusi au o temperatura cu 1-2 grade mai mare decat 
temperatura mamei.

Bancuri:
Nota mica
Mama: – Bulă de ce ai luat o notă aşa de mica la lucrarea de 
control?  
Bula: – Din cauza absenţei , mamă!
Mama: – Nu pot să cred Bulişor, ai lipsit în ziua testului?!
Bula: – Nu mamă, baiatul care stătea lângă mine a absentat!

Simtul civic la femei:
Intr-o parcare, o femeie care se grabea catre masina ei, vede o 
alta masina fara sofer, care incepe brusc sa mearga. Foarte 
constienta de primejdie, femeia deschide usa, sare in masina, si 
trage frana de mana. Cand iese vede un barbat langa masina.  
- Mergea, dar am oprit-o - spune femeia mandra.  
- Stiu, raspunde barbatul, eu o impingeam. 

Colectivul de redactie:
Primar- Maria Vasilescu

Ion Mariana,Ghidarcea Rozica
Ionescu Iuliana,Duica Georgeta

Tipografia Prodcom Tg. Jiu 
primariatintareni@yahoo.com; www.primariatantareni.ro

Pentru papanași:
400 gr. brânza de vaci; 2 oua ; 50 gr 
zahar pudra; 300 gr faina;1/2 lingu-
rita bicarbonat; 1 lingurita zeama de 
lămâie; vanilie; ulei pentru prajit

Pentru servit:
	 200	gr.	smântană
	 200	gr	dulceață

Mod de preparare:
Punem	brânză	de	vaci	într-un	bol	și	

o	 frecam	 cu	 zaharul	 pudra.	Adăugăm	
gălbenușurile,	 vanilia	 și	 bicarbonatul	

stins	 cu	 zeamă	 de	 lămâie	 și	 omoge-
nizam. Batem spuma albusurile si le 
adaugam în compozitie. Amestecam 
cu	 mișcari	 circulare	 in	 acelasi	 sens	
pana cand albusurile sunt incorporate 
integral. Adaugam faina si framantam 
pana cand aluatul nu se mai lipeste de 
maini. Cantitatea de faina poate varia 
cu cateva grame in plus sau in minus, 
in functie de marimea oului, de consis-
tenta branzei de vaci, de tipul de fai-
na. Asadar adaugati initial mai putina 
apoi framantati adaugand faina putin 
cate putin pana ajungeti la consistenta 

optima.  Formam 8 bile de aluat.Apla-
tizam bilele de aluat usor cu palma si 
decupam in mijloc un cerculet cu aju-
torul unui decupator in forma de cerc. 
Din aluatul scos din mijloc modelam 
o biluta.

Prăjim	papanasii	pe	ambele	parti	in	
baie de ulei. Atentie, uleiul trebuie sa 
fie foarte bine incins  altfel vor deveni 
prea uleiosi. Ii scoatem  pe servetele 
absorbante ca se scapam de uleiul in 
exces.Cat sunt fierbinti punem sman-
tana si apoi dulceata deasupra..

POFTA BUNA!!!

Papanaşi cu brânză de vaciPapanasi cu branza de vaci
Papanasii cu branza de vaci sunt un desert traditional,  un fel de gogosi dar care au branza in 
compozitie si se servesc calzi cu smantana si dulceata, dar la fel de bine pot fi doar pudrati cu 
zahar. Un desert delicios, dar calorios!   
Ingrediente: (pentru cca 8 papanasi) 
Pentru papanasi: 
400 gr branza de vaci;2 oua ;50 gr zahar pudra 
300 gr faina;1/2 lingurita bicarbonat 
1 lingurita zeama de lamiae;vanilie
ulei pentru prajit 

Pentru servit: 
                                                                   200 gr smantana 
                                                                   200 gr dulceata 

Mod de preparare: 
Punem branza de vaci intr-un bol si o frecam cu zaharul pudra..Adaugam galbenusurile, vanilia si bicarbonatul stins cu zeama de lamaie 
si omogenizam. Batem spuma albusurile si le adaugam in compozitie. Amestecam cu miscari circulare in acelasi sens pana cand 
albusurile sunt incorporate integral.Adaugam faina  si framantam pana cand aluatul nu se mai lipeste de maini. Cantitatea de faina poate 
varia cu cateva grame in plus sau in minus, in functie de marimea oului, de consistenta branzei de vaci, de tipul de faina. Asadar adaugati 
initial mai putina apoi framantati adaugand faina putin cate putin pana ajungeti la consistenta optima. Formam 8 bile de aluat.Aplatizam 
bilele de aluat usor cu palma si decupam in mijloc un cerculet cu ajutorul unui decupator in forma de cerc. Din aluatul scos din mijloc 
modelam o biluta. Prajim papanasii pe ambele parti in baie de ulei. Atentie, uleiul trebuie sa fie foarte bine incins  altfel vor deveni prea 
uleiosi. Ii scoatem pe servetele absorbante ca se scapam de uleiul in exces.Cat sunt fierbinti punem smantana si apoi dulceata deasupra..

POFTA BUNA!!!

Cel mai cald organ al corpului uman este
ficatul.Temperatura acestuia este de   40°C.
Durata care ii ia unui fulg de zapada ca sa ajunga de la nori 
pana pe suprafata pamantului? Cel putin o ora…
Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie cât 
să încălzeşti un litru de apă. 
Bebelusi au o temperatura cu 1-2 grade mai mare decat 
temperatura mamei.

Bancuri:
Nota mica
Mama: – Bulă de ce ai luat o notă aşa de mica la lucrarea de 
control?  
Bula: – Din cauza absenţei , mamă!
Mama: – Nu pot să cred Bulişor, ai lipsit în ziua testului?!
Bula: – Nu mamă, baiatul care stătea lângă mine a absentat!

Simtul civic la femei:
Intr-o parcare, o femeie care se grabea catre masina ei, vede o 
alta masina fara sofer, care incepe brusc sa mearga. Foarte 
constienta de primejdie, femeia deschide usa, sare in masina, si 
trage frana de mana. Cand iese vede un barbat langa masina.  
- Mergea, dar am oprit-o - spune femeia mandra.  
- Stiu, raspunde barbatul, eu o impingeam. 

Colectivul de redactie:
Primar- Maria Vasilescu

Ion Mariana,Ghidarcea Rozica
Ionescu Iuliana,Duica Georgeta

Tipografia Prodcom Tg. Jiu 
primariatintareni@yahoo.com; www.primariatantareni.ro

Nota mica
Mama: – Bulă de ce ai luat o notă 
aşa de mica la lucrarea de control? 
Bula: – Din cauza absenţei, mamă!
Mama: – Nu pot să cred Bulişor, ai 
lipsit în ziua testului?!
Bula: – Nu mamă, baiatul care stătea 
lângă mine a absentat!

Simtul civic la femei:
Într-o parcare, o femeie care se 

grabea catre masina ei, vede o alta 
masina fara sofer, care incepe brusc 
sa mearga. Foarte constienta de 
primejdie, femeia deschide usa, sare 
in masina, si trage frana de mana. 
Cand iese vede un barbat langa 
masina.

- Mergea, dar am oprit-o - spune 
femeia mandra.

- Știu, răspunde bărbatul, eu o 
impingeam.

tCel mai cald organ al corpului uman este ficatul. Temperatura acestuia 
este de 40°C.
tDurata care îi ia unui fulg de zăpadă ca să ajungă de la nori până pe 

suprafața pământului? Cel puțin o oră… 
t Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie cât să 

încălzeşti un litru de apă.
tBebeluşi au o temperatură cu 1-2 grade mai mare decât temperatura 

mamei.

Bancuri:

Papanașii cu brânză de vaci sunt un desert tradițional, un fel de gogoși dar care au brânză în compoziție și se 
servesc calzi cu smântănă și dulceață, dar la fel de bine pot fi doar pudrați cu zahar. Un desert delicios, dar calorios!   
Ingrediente: (pentru cca 8 papanași) 
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 Principalele realizari vor fi prezentate detaliat in 
Raportul anual al primarului si in ziarul local.

 In anul 2015 a inceput un nou ciclu de finantare in 
UE, ceea ce a presupus elaborarea Strategiei de dez-
voltare locala pentru perioada 2015-2020.

Documentul, care poate fi consultat la sediul pri-
mariei sau pe pagina WEB a comunei, prezinta de-
taliat, directiile de dezvoltare  strategica in aceasta 
perioada, precum si o lista a programelor, proiectelor 
si lucrarilor pe care le previzionam.

Am mari sperante de la anul 2016, an in care ince-
pe un nou exercitiu de finantare din partea  Uniunii 

Europene, este o sansa importanta  pe care o vom 
fructifica continuand transformarea localitatii noas-
tre intr-un loc in care sa ne placa, sa traim, noua si 
copiilor nostri. Obiectivele concrete se vor vedea in 
anii viitori, dar baza (proiectarea)trebuie sa o reali-
zam acum.

Vom continua pregatirea de proiecte pentru 
obtinerea finantarilor prin programe europene 
pentru 2015-2020 pentru cateva din obiectivele 
majore:
w canalizare -sat Floresti; asfaltare =3 km drum 

in toate satele; 
w reabilitarea drumurilor: Strada Garii si Poar-

ta Terinii; 
wmodernizare drumuri agricole ( de exploata-

re) in satul Tintareni  ;
w construire After school in satul Floresti-pro-

iect depus;
w continuare lucrari canalizare in satul Tinta-

reni;
w continuare lucrari asfaltare in satul Floresti;
w demarare lucrari la obiectivul investitii ,,Plat-

forma de gunoi de grajd” la Floresti si achizitio-
nare utilaje;
w continuare lucrari la baza sportiva din satul 

Floresti;
w demararea proiectului ,,Cadastrul general 

gratuit in comuna Tintareni;
w modernizare Parc-centru civic sat Tintareni.
w lucrari de restaurare pictura la Biserica din 

Tintareni;
w amenajarea unui parc de distractii pentru ti-

neret (aparate de fitness, cosuri de baschet, etc) 
in satul Tintareni;
w continuare amenajare targ saptamanal.
Va rog sa fiti in continuare alaturi de administratia 

locala. Sa fiti convinsi ca am in vedere continuarea di-
alogului direct cu dumneavoastra si implicarea tutu-
ror cetatenilor in procesul de modernizare a comunei.

Va asigur ca usa mea este mereu deschisa pentru 
fiecare dintre cetatenii acestei comune, ca probleme-
le dumneavoastra si ale Tintareniului sunt in prim 
planul administratiei publice pe care o conduc.

Va multumesc pentru sustinerea administratiei lo-
cale, pentru spiritul cetatenesc de care dati dovada si 
pentru eforturile financiare pe care le faceti, platind 
impozite si taxe. Va chem sa fiti in continuare parte 
a eforturilor de a face comuna puternica, frumoasa, 
curata si sigura. Sa va alaturati eforturilor adminis-
tratiei locale, scolii, bisericii si agentilor economici. 
Unitatea si credinta ne vor mentine tari.

Inchei prin a va aminti ca, si in anul 2016, locuito-
rii comunei Tintareni pot beneficia de o reducere  cu   
10% a taxelor si impozitelor datorate bugetului local, 
daca acestea sunt achitate integral pana la data de 
31.03.2016.

Va doresc sa aveti parte in acest an de liniste 
sufleteasca si de caldura celor dragi si sa va bucu-
rati de realizarile anului care s-a incheiat, privind 
cu incredere spre viitor.

 Asa sa ne ajute Dumnezeu!
Cu deosebita consideratie ,

Primar, Maria Vasilescu

Scrisoarea anuală a primarului Maria Vasilescu 
adresată cetăţenilor comunei Ţînţăreni

„Ştiu că dacă munceşti ceea ce iţi 
place şi dacă munca te implineşte 
ca om, restul va veni."

O. WINFREY


