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   EDITIE  SPECIALA  DE 
TÎNTARENI 

 
NR.41/IANUARIE/2011 

Revista lunara înfiintata prin Hotarârea Consiliului Local  
e-mail:primariatintareni@yahoo.com 

telefon/fax:0253/473108;0253/473.109 
 

Scrisoare anuala a primarului Maria Vasilescu adresata 
cetatenilor comunei Tintareni 

STIMATI CETATENI,ONORATI CONCITADINI,DRAGI PRIETENI, 
 

Este inceput de an! 
Cu case ,cu strazi,cu munti ,cu  ape,cu cimitire,cu pasari,cu lacrimi ,cu flori,cu zambete,sperante si tot ce apartine acestui pamant,incepem o noua 

calatorie. 
Vom avea ploi,vant,soare,furtuni,curcubee,ceata,roua,bruma,zapada... 
Vor fi lacrimi,zambete,bucurii,legaturi de suflet,casatorii,deceptii... 
Se vor naste copii,vor muri oameni... 
Vor fi zbateri,alergari,zbucium sau liniste... 
Ne vom lupta cu timpul,cu viata,incercand sa le tinem pasul... 
Vom creste , ne vom maturiza,vom imbatrani! 
La sfarsitul calatoriei ne vom intalni din nou aici pentru a o lua de la capat,pentru a scrie in istoria universului definitia vietii,a noastra si-a pamantului. 
Va fi greu,va fi usor...? 
Sa ne dorim sa fie normal ,sa avem suportul tuturor posibilitatilor,adica sanatate si liniste! 
Sa ne dorim ca viata noastra sa aiba cat mai multa lumina,adevar si stralucire! 
Sa ne dorim liniste,sanatate si acea dorinta care sa ne ambitioneze in a cunoaste si avea starea de bine. 
Sa dorim sa se intample toate astea pentru noi,dar neaparat si pentru cei din jurul nostru! 
In deplin respect fata de lege si fata de dumneavoastra,cetatenii comunei Tintareni vin acum la inceput de an sa va informez asupra felului in care noi , cei din fruntea  

comunitatii,ne-am facut datoria si pentru a va spune ce intentionam sa facem in continuare. 
Anul 2010 a fost ,pentru noi toti un an foarte greu:cu taieri din salariu,cu micsorarea pensiilor,cu marirea preturilor,cu multi cetateni ramasi fara locuri de munca ,cu 

fonduri putine pentru tot ceea ce ne doream sa realizam in comunitatea noastra. 
Si totusi,tot am gasit in noi forta de a merge mai departe. 

      Am multumirea ca in 2010 cu toate greutatile intampinate,cu lipsa fondurilor alaturi de colegii din administratia locala,din Consiliul Local si impreuna cu 
dumneavoastra am reusit sa ducem la bun sfarsit cateva importante obiective pe care vi le reamintesc: 

• Implementarea cu succes a programului de colectare selectiva si gestionare a deseurilor; 
• Am reusit sa finalizam lucrarile la ,,Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii”; 
• Am pus accent deosebit pe modernizarea si dotarea unitatilor de invatamant pentru a le aduce la cele mai inalte standarde din domeniul educatiei,obtinand 2 proiecte mari : 

1,,.Extindere si modernizare  Scoala Floresti nr. 1 „ 
2.Constructie noua in Scoala Chiciora –                   proiecte care vor demara in acest an; 
•      Am continuat lucrarile de asfaltare si pietruire; 
• Am amenajat o parcare la Scoala Generala Floresti nr 1 ; 
• Am reabilitat reteaua de iluminat stradal; 
• Am sustinut activitatea bisericilor; 
• Am continuat lucrarea de alimentare cu apa in satul Floresti; 
• Am reabilitat si modernizat :cladire Dispensar uman,Camin Cultural Tintareni,Muzeul Mihai Eminescu si Cantina Sociala; 
• Am sarbatorit impreuna ,,Zilele comunei” 
• Am infiintat noi locuri de joaca; 
• Am infiintat ,,LUDOTECA” si ,,Biblionet”in cadrul Bibliotecii comunale Tintareni; 
• Am sustinut activitatea culturala; 
• Am intocmit documentatii tehnico-economice pentru noi obiective. 

Toate aceste lucruri nu puteau fi realizate fara sprijinul si contributia Consiliului Local caruia ii multumesc in numele meu si al dumneavoastra. 
Sunt convimsa ca ,tot cu sprijinul dumneavoastra ,al Consiliului Local si al lui Dumnezeu vom face in continuare lucrurile care mai trebuiesc randuite in comuna 

noastra,cu aceeasi responsabilitate si poate cu mai multe sanse de succes. 
Chiar daca anul 2011 se anunta a fi tot un an dificil,marcat de criza economica si financiara,ne-am pregatit pentru a aborda eficient situatia si cred ca vom reusi sa punem 

in practica cateva obiective de mare amploare. 
Avem depuse si aprobate proiecte majore care in acest an ,vor primi finantare de la bugetul de stat si din fondurile Uniunii Europene ,scazand astfel presiunea asupra 

cheltuielilor de la bugetul local. 
Pentru a putea beneficia insa de aceste fonduri trebuie sa depunem cota de cofinantare locala,iar pentru a avea acesti bani , va invit stimati concetateni,sa va achitati cu 

aceeasi responsabilitate ca si pana acum ,obligatiile care va revin fata de bugetul public al comunitatii noastre locale.Prin contributia fiecaruia dintre dumneavoastra vom face 
posibile proiectele de dezvoltare a comunitatii locale dintre care va amintesc aici doar cateva: 

 
1 LUCRARI DE INVESTITII NOI 
a)-extinderea cu 5 Sali de clase si dotarea Scolii Generale 
Floresti nr. 1 ; 
b)constructie Scoala noua cu 2 Sali de clasa la Chiciora de catre 
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA DIN MILANO-
ITALIA; 
c)constructie –Baza sportiva sat Floresti conform OG.7; 
d)alimentare cu gaze a satelor Tintareni si Floresti; 
e)moder nizare parcuri; 
f)canalizare sat Tintareni; 
 
2.LUCRARI DE INVESTITII in continuare 
a)alimentarea cu apa a satelor Floresti,Chiciora,Arpadia; 
b)asfaltare DS 13,DS 11,DS 28. 

c)reabilitare Biserica Sfintii Voievozi  sat Tintareni -monument istoric; 
 
3.LUCRARI DE  GOSPODARIRE COMUNALA: 
-reparatii drum asfaltare Floresti; 
-plantari flori si pomi; 
 
4.CULTURA –SPORT-SANATATE 
-reparatii curente la  Sala de spor t;  
-infiintare echipa de fotbal; 
-infiintare echipa de dansuri populare profesioniste. 
 
5.DOMENIUL AGRICOL 
-intretinere islazuri; 
-eliberarea tuturor titlurilor de proprietate conform legilor proprietatii 

 
Desigur , vom chibzui cu maxima atentie si responsabilitate asupra prioritatilor acestui program de investitii,dupa ce vom avea in fata si structura de buget pe 

anul 2011. 
Va asigur insa ca toate problemele de pe raza comunei sunt in atentia mea si a echipei mele,ca vom cauta si vom gasi solutii pentru rezolvarea fiecaruia dintre 

acestea ,asa cum am facut si pana in prezent. 
Nu in ultimul rand ,va asigur  ca vom veghea permanent la asigurarea linistii si ordinii publice in localitatea noastra. 
In final permiteti -mi sa va doresc din nou un an cat mai bun ,cu cat mai putine probleme si cat mai multe satisfactii ,multa sanatate si bucurii,alaturi de cei 

dragi. 
Dumnezeu sa ne ajute! 
 
Cu sinceritate ,al dumneavoastra , 

                                                                                         PRIMAR, 
                                                                                 Maria Vasilescu 



 

 
 

Consiliul Local Tintareni 
    Sa ne cunoastem consilierii- Ciutureanu Anisoara  
 
1.Stimata doamna Ciutureanu Anisoara ,va rugam sa ne spuneti cateva cuvinte despre 
dumneavoastra ,dandu-le astfel ,cetatenilor comunei posibilitatea de a va cunoaste mai bine  ! 
      M-am nascut  in anul 1966 in comuna Urzicuta ,judetul Dolj. In 1986 m-am casatorit cu sotul meu 
Ciutureanu Marian si astfel am devenit cetatean al comunei Tintareni. 
 
2. In plan profesional va considerati o persoana implinita ? 
    Consider familia cea mai mare realizare a vietii mele ,echilibrul si bucuria sufletului meu.Am un sot 
minunat ,doi fii Robert si Cristian amandoi fiind studenti in Craiova .Ei sunt cei care ma fac sa ma simt 
implinita, datorita lor simt ca traiesc cu adevarat, ei imi dau confortul psihic de care am nevoie. 
 
3.Concret ,ce ati dori sa se infaptuiasca in localitatea noastra pe parcursul acestui mandat ? 
    As dori finalizarea a cat mai multor proiecte care au fost aprobate in sedintele Consiliului Local. 
 
4.Daca ar depinde de dumneavoastra ce ati dori sa schimbati ? 
    Prin ceea ce fac eu am tangenta cu tinerii. Tocmai de aceea mi-as dori sa pot stopa aceasta migratie a 
tinerilor catre alte zone si mai ales plecarea lor in alte tari. In acest sens as crea locuri si conditii atragatoare 
de munca. 
    Eu sper ca acest lucru sa se intample cat mai curand avand in vedere schimbarile in bine care se petrec aici, eforturile uriase care se depun pentru a 
avea o comuna in care civilizatia sa fie o stare de normalitate. Din pacate existenta crizei va incetini acest proces. 
 
5.Care este opinia dumneavoastra referitoare la criza mondiala ? 
     Acest fenomen cred ca este impus....Din pacate ne afecteaza pe noi toti si poate fi fatala pentru comuna noastra avand in vedere ca si asa situatia 
locurilor de munca inainte de aparitia crizei era precara. Eu sunt o fire  optimista si sper ca in curand lucrurile sa mearga spre bine. 
 
6.Ce asteptari aveti de la anul 2011 ? 
      Doresc multa sanatate tuturor cetatenilor, pentru ca impreuna sa ne unim fortele si sa facem posibila o viata cat mai buna pentru copii nostri. 
 
Va multumim, si va dorim succes in continuare  ! 
 

Nu va dorim sa se ajunga in aceasta situatie, dar noi va 
informam! 

       În conformitate cu dispozitiile art. II din Legea nr. 202/2010, Lege privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor , începând 
cu data de 27 decembrie 2010 intra în vigoare prevederile privind desfacerea casatoriei prin divort, pe cale administrativa si pe cale notariala. Astfel 
si la primaria comunei Tintareni se pot desface casatorii prin divort în urmatoarele cazuri: 

Art. 381. – Daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati, ofiterul de stare civila ori notarul public de la 
locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, eliberându- le un certificat de divort, 
potrivit legii. 

Art. 382. – Cererea de divort se depune de soti împreuna. Ofiterul de stare civila sau notarul public înregistreaza cererea si le acorda un termen de 30 de 
zile pentru eventuala retragere a cererii de divort. 
   La expirarea acestui termen, ofiterul de stare civila sau, dupa caz, notarul public verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, în acest sens, 
consimtamântul lor este liber si neviciat. 
   Daca sotii staruie în divort, ofiterul de stare civila sau, dupa caz, notarul public elibereaza certificatul de divort fara sa faca vreo mentiune cu privire la 
culpa sotilor. 
   Daca sotii nu se înteleg asupra numelui de familie pe care sa îl poarte dupa divort, ofiterul de stare civila sau, dupa caz, notarul public emite o 
dispozitie de respingere a cererii de divort si îndruma sotii sa se adreseze instantei de judecata.   Solutionarea cererilor privind alte efecte ale divortului 
asupra carora sotii nu se înteleg este de competenta instantei judecatoresti. 

Art. 384. – Daca nu sunt îndeplinite conditiile art. 381, ofiterul de stare civila sau, dupa caz, notarul public respinge cererea de divort. 
   Împotriva refuzului ofiterului de stare civila sau notarului public nu exista cale de atac dar sotii se pot adresa cu cererea de divort instantei de 
judecata, pentru a dispune desfacerea casatoriei prin acordul lor sau în baza unui alt temei prevazut de lege. 
   Pentru repararea prejudiciului prin refuzul abuziv al ofiterului de stare civila sau notarului public de a constata desfacerea casatoriei prin acordul 
sotilor si de a emite certificatul de divort, oricare dintre soti se poate adresa, pe cale separata, instantei competente.” 

Art. 39. – Casatoria este desfacuta din ziua când hotarârea prin care s-a pronuntat divortul a ramas irevocabila.    În cazul prevazut la art.381, casatoria 
este desfacuta pe data eliberarii certificatului de divort. Ofiterul de stare civila desface casatoria, prin divort pe cale administrativa, la cererea ambilor 
soti, doar daca acestia sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati. Cererea de divort pe cale administrativa se face 
în scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, în fata ofiterului de stare civila de la primaria care are în pastrare actul de casatorie sau 
pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor. La depunerea cererii de divort, ofiterul de stare civila solicita sotilor urmatoarele documente: a) 
certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, în original si copie; b) documentele cu care se face dovada identitatii , în original si copie; c) declaratie 
autentificata în fata notarului public, în situatia în care ultima locuinta comuna declarata nu este aceeasi cu domiciliul sau resedinta ambilor soti 
înscris/a în actele de identitate.  
 
 
 
 



 

Pentru cetatean, pentru comunitate! 
                        
 
       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 %. 
      Cei mai buni contribuabili din comuna noastra care din putinul lor, si-au platit impozitul catre stat in anul 
2011. 
Exemple de urmat : 
 
  Lupu Marian, Buric Ana, Vladutu Ion, Mitrache Constantin, Neagu Aurelia, Gulie Dumitru,Curelaru Dumitru                                            
Mitrachioaia Constantin, Epure Gheorghita, Preduca Paunel, Cretu Elena, Trusca Veronel, Cruceru Elefterie, Oproiu Alexandru, Olaru Ioan,  
Mocircioiu St Ion, Caravan Stefan, Preduca C Ioan, Negoescu Ion, Pirvulescu Simion, Cumpanasu Milica, Patru Fanica, Ion Maria                                                         
Margel Gh Ion, Godinel Ion,  Butisanu Ion, Coritu Dumitru,Voinea Marin, Dogaru Niculina, Enculescu Atanasie, Buric Ionut,  Buric Ion, Gugea 
Constantin,  Stanca Ion, Pufu Maria, Stanca Nicolae, Pistolea Gheorghe, Bidica Lucian, Cresnaru Ileana,  Surdu C Maria, Schiopu Petre, 
Manolache Constantin, Negoescu Dumitru, Stanca C Ion, Florescu Gavril, Tentea M Marin, Nedelciu Nicoleta , Baluta Ionela, Sprancu I Marin, 
Sirbu Sabin, Nicolcea C-tina Corina, Ciobotea Ion, Ruiu Paulina, Sirbu Ion, Nicolcea Constantin, Georgescu Nicolae, Doroi N.Constantin 
(pensionar), Butoi Petre, Barbu Patru, Hirsovescu Valentin,  Pereteanu Marita, Costea Ion, Sirbu Victor, Vladut Liviu, Scurtu Marius, Fleancu 
Dumitru,Gaspar Ioan. 
 
 

 Vrei sa castigi si nu stii cum ? 
   In cazul in care nu stii despre ce este vorba iti spunem noi. Trebuie sa alegi 6 numere din 49 in total. Castigul pentru gasirea a 6 
numere corecte creste pana cand cineva castiga potul cel mare. 
Lotto Prono s-a deschis si  in comuna                                                         Modalitati de  castig:  

                         noastra avand urmatorul  program:                             
                       Luni- Liber;                                                                                               à   JOCURI LOTO- 6/49, 5/40                                                     
                     Marti -10-13;                                                                                               à JOKER 
                 Miercuri 9-17;                                                                                                 à LOZURI 
                Joi- 8-14;                                                                                                           à PARIURI SPORTIVE ( PARILOTO) 
         Vineri- 9-16;                                                                                                          à TOMBOLE ORGANIZATE DE  
       Sambata-9-16;                                                                                                                LOTERIA NATIONALA A ROMANIEI        
Duminica -8- 14.  
 
 

Proiect educational intre Scoala Generala Tintareni in colaborare cu Postul de Politie Tintareni 
Prevenirea victimizarii in randul elevilor – stop- nu fii victima 

 
      Avand in vedere evolutia  societatii romanesti in care ne desfasuram activitatea si felul cum s-a inteles notiunea de libertate, atat de catre unii dintre 
elevi cat si de unii parinti, pentru a preveni aparitia unor tendinte ale elevilor de a tulbura orele de curs, pentru a preveni aparitia unor fenomene de 
violenta, precum si pentru a preveni atragerea lor catresavarsirea de fapte prin acte de teribilism, ne propunem o colaborare mai stransa intre scoala si 
postul de politie, luand in considerare faptul  ca un element de convingere si educatie deloc neglijabil il constiuie si politia. 
Scoala si Politia sunt in masura sa realizeze consilierea si informarea elevilor cu privire la cunoasterea prevederilor legale, la procedeele de evitare a 
victimizarii, in scopul constientizarii riscurilor si consecintelor pe care le presupune savarsirea de fapte antisociale, punandu-se accent pe necesiotatea 
contributiei la consolidarea climatului de siguranta si diminuarea fenomenului infractional. 
      Acest proiect isi propune sa constientizeze in randul comunitatii, nu numai al elevilor, rolul important pe care sistemele de eductatie si formare 
oferite de Scoala si Politie il au in dezvoltarea personala a oamenilor pentru o viata mai buna si pentru a deveni cetateni activi in societati democratice, 
respectand diversitatea culturala si lingvistica. 
     Proiectul intent ioneaza sa promeveze o cultura a cooperarii, a participarii si a dialogului prin activitatile propuse si sa formeze deprinderi de 
comportare civilizata si deprinderi de evitare a victimizarii. 
     Scopul proiectului  este si prevenirea infractiunilor si reducerea riscului victimal in randul elevilor. 
 

Doamna Primar, 
 
 

  Ma numesc _____________________________________________________________________________________________________ 
 
si as vrea sa stiti urmatoarele lucruri: _________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________PAREREA TA CONTEAZA 
 
                                                                                                                                                        …. doar daca o spui ! 
 

A se completa , decupa si trimite la adresa :Primaria comunei Tintareni,judetul Gorj! 
 
 



 

Luna participarii cetatenesti 
 
        Sub  aceasta deviza in luna ianuarie 2011 au debutat intalnirile intre 
administratia publica locala a comunei  Tintareni  si cetateni  considerand 
ca esenta democratiei o reprezinta un sistem de guvernare cu si pentru 
oameni. 
        Primul  nivel al participarii este informarea care presupune eforturi atat 
din partea cetatenilor  cat si din partea administratiei  locale.                  
Administratia publica este datoare sa emita informatii catre cetateni privind 
activitatea si planurile 
sale pentru ca acestia 
sa poata intelege 
directiile prioritare ale 
politicii administrative 
a alesilor locali.  
        De aceea d-na 

primar Maria Vasilescu  la aceste intalniri a informat cetatenii despre ce s-
a realizat din banii publici in 2010, ce proiecte sunt in derulare in 2011 si 
propuneri  pentru viitor.  
        Al doilea nivel se refera la consultarea cetatenilor  pentru 
identificarea necesitatilor cetatenilor, pentru evaluarea prioritatilor unor 

actiuni sau colectarea de 
idei si sugestii privind o 
anumita problema. 
       Cele doua nivele amintite mai sus  au fost combinate astfel incat ele au dus la 
scopul propus-acela de imbunatatire a deciziilor sustinute de catre cetateni.  
 Administratia publica locala reprezentata prin d-na primar  Maria Vasilescu a 
demarat aceste actiuni 
deoarece percepe cetatenii 
astfel: 
ü CETATEANUL este 

persoana cea mai 
importanta pentru 
functionarul 
public.....prin telefon, 
prin posta sau când 

vine personal.  
ü CETATEANUL nu depinde de noi.... noi suntem cei care depindem 

de el.  
ü CETATEANUL nu este cel care ne întrerupe din munca..... ci este 

chiar scopul acestei munci. Nu noi îi facem favoarea sa-l servim, ... el 
ne face o favoare, oferindu-ne prilejul de a-l servi.  

ü CETATEANUL nu este în afara activitatii noastre… ci o parte a acesteia.  
ü CETATEANUL nu este o cifra statistica goala; ... ci o fiinta umana; cu sentimente si emotii ca ale noastre; cu prejudecati 

si preferinte.  
ü CETATEANUL nu este cineva cu care trebuie sa ne certam sau sa ne încercam puterile. Nimeni nu a câstigat vreodata 

ceva din disputa cu un client.  
ü CETATEANUL 

este persoana care 
ne comunica 
dorintele sale. 
Menirea noastra 
este sa le tratam 
într-o maniera 
avantajoasa pentru 
ambele parti.  

         Dar participarea 
cetateneasca nu este 
numai responsabilitatea 
reprezentantilor 
administratiei.  
 

 
 
 
 



 

Cetateanul are cuvantul! 
 
 

 
Cetatenii au si ei responsabilitati. De  aceea , inainte de a te intreba : “ Ce a facut 
Primaria pentru mine, sau pentru comunitate?”  intreaba-te ce ai facut si 
tu. 
Amintim cateva din responsabilitatile cetatenilor: 
Ø Sa observe ce face administra tia locala si în ce scop.  
Ø Sa-si exprime interesele si ideile clar si complet.  
Ø În situatiile potrivite, sa încerce sa colaboreze constructiv cu oficialii 

administratiei locale pentru a gasi si implementa solutii satisfacatoare 
pentru ambele parti.  

Ø Sa manifeste interes în a întelege problemele, incluzând restrictiile cu 
privire la ceea ce poate sa faca administratia.  

Ø Sa abordeze reprezentatii administratiei cu o atitudine pozitiva.  
Ø Sa fie pregatiti sa îsi aduca o contributie când administratia planifica sa 

faca ceva ce poate sa le afecteze interesele.  
        Si  uite asa, ore intregi  ca un scolar ascultator, d-na primar si-a 
notat toate problemele si ideile cetatenilor pe care  ii reprezinta. 

        Desi a primit foarte multe laude pentru tot ce a facut  pentru  comunitate  pentru d-na primar  esential  a fost  sa culeaga de la 
cetateni noi  propuneri si mai ales sa i se spuna ce n-a  facut. 
Spicuim din cele mai importante propuneri care vor sta in atentia 
primarului si a consiliului local: 
Ø Extindere iluminat- cap sat Tintareni spre Filiasi (Dinica 

Samuel si Bidica Antonie); 
Ø Extindere alimentare cu apa sat Tintareni pe partea opusa; 
Ø Urmarirea eficientei muncii salariatilor; 
Ø Creare locuri de munca pentru tineret; 
Ø Folosirea eficienta a potentialului agricol de care dispune 

comuna           ( Marioara Dan) 
Ø Amenajarea Caminului cultural Floresti pentru nunti si 

botezuri;  
Ø Santuri necuratite la calea ferata; 
Ø Revizuire iluminat public Istratesti ( Stoian Mihai); 
Ø Amenajare drum Bobiceanu (Popescu Constantin-Barbu Petre);  
Ø Revizuire indicatoarele de circulatie; 

Ø Intocmire proiect plantari puieti ( Florea Ion); 
Ø Sanctionarea celor care duc gunoaiele in spatele Gradinitei 

din Capinteni ( Gheoghina Ion); 
Ø Infiintare Judecatorie la nivel local ( Burducea Gheorghe); 
Ø Infiintare liceu la Tintareni pentru ca nu toti copiii au 

posibilitati materiale  sa continue studiile in alte localitati 
(Nicola Titu sat Floresti) 

 
Sunt idei extraordinare pe care conducerea comunei le-a adaugat la 
strategia de dezvoltare  a localitatii.  
       Desigur nu au lipsit nici criticile aduse la adresa personalului din 
aparatul de specialitate al primarului cum ar fi: 
Nerezolvarea la timp a cererilor depuse in special privind legile 

proprietatii; 
Neinformarea  cetatenilor in special cu  probleme de agricultura ; 
Modul in care este primit  sau i se vorbeste de catre anumiti 
salariati; 
Politia “comunitara” nu se implica  suficient in viata comunitatii; 
Se produc furturi din culturi si nu se iau masuri de catre cei care au 
asemenea atributii; 
Nu se poarta discutii cu cetatenii romi si cu crescatorii de animale cu 
privire la circulatia animalelor pe terenuri cultivate sau nu. 
Acestea sunt numai cateva din aspectele negative semnalate de 
catre cetatenii pentru care administratia publica locala le aduce mii de 
multumiri.  
 
Vom  continua in numarul urmator! 

                          Copiii sunt pe primul loc 
 



 

 

 
 

        Relatiile tensionate sau atitudinile 
violente, abilitatile parentale nedezvoltate 
sau alte disfunctii existente la nivelul 
familiei influenteaza dezvoltarea copilului. 
Toate acestea pot duce la riscul ca unii 
copii sa dezvolte probleme emotionale si 
comportamentale majore. 
        Copiii sunt intotdeauna pe primul plan in orice 
colt de lume. Dorintele, sperantele si bunastarea lor 
vor constitui mereu un subiect ce nu poate fi lasat 
deoparte. Iar cand copiii au probleme, cu atat mai 
mult. La acest lucru s-a gandit si doamna primar 
Maria Vasilescu, cand a infiintat Centru de 

Consiliere pentru copii si parinti  „Orice copil conteaza” , fiind dat in folosinta din data de 03.01.2011. Centrele de consiliere pentru copii sunt servicii 
publice gratuite, dezvoltate la nivel comunitar. 

,,Hai sa dam mana cu mana” 
 
   Prezentare: ,,24 ianuarie 1859:  lectia de patriotism” 
Sceneta:,,Mos Ion  Roata si Unirea” 
   Montaj literar artistic:,,Unirea Mica-timp dorit ,zi de 
speranta” 
   24 ianuarie este ziua in care sarbatorim an de an ,din 
1859 incoace,un mare eveniment al istoriei poporului 
roman: „Unirea Principatelor”. 
     Cu aceasta ocazie elevii Scolii Generale Tintareni si-au dat 
mana in hora unirii in cadrul actiunii cultural- artistice 
dedicate aniversarii a 152  ani de la infaptuirea Unirii 
Principatelor Romane. 
     Activitatea a facut parte din cadru parteneriatului 
educational „ Impreuna in labirintul istoriei” incheiat intre   
Scoala Generala Tintareni  si Biblioteca Comunala. 
   Elevii participanti au prezentat un program variat, cu 
poezii si cantece patriotice si scenete cu tematica istorica ce 
au facilitat o calatorie in timpul lui Alexandru Ioan Cuza si al 
lui Mos Ion Roata. 
   In cadrul actiunii s-a remarcat faptul ca scolile noastre 
dispun de resurse umane deosebite pe care cadrele 
didactice stiu sa le indrume cu mult tact pedagogic.  
   Le multumim tuturor pentru aceasta minunata lectie de istorie: 

„Vesnica lui amintire nu se va stinge din inimile noastre si ale fiilor nostri si cat va avea tara aceasta o istorie... cea mai frumoasa 
pagina va fi aceea a lui Alexandru Ioan Cuza”. 
                                                                                                                                                                  Mihail Kogalniceanu 
 

       Sunteti mandri de copii dumneavoatra? Ati reusit sa-i forografiati intr-o situatie fericita sau... mai putin fericita? 
       Doriti ca  fotografia lor sa apara in ziarul „ Editie de Tintareni”! Ei bine, nimic mai simplu! Publicatia noastra le va 
oferi, luna de luna un spatiu  anume destinat lor. Dumneavoastra nu trebuie decat sa ne trimiteti fotografia pe care o 
doriti a fi publicata  pe adresa primariatintareni@yahoo.com, in care sa ne specificati numele copiilor, numele parintilor, 
data nasterii si eventual cateva informatii despre ei sau sa veniti la primarie cu o poza de-a lor.  
       Va asteptam! 

 

      Ma numesc Danciulescu 
Ionut Claudiu, sunt nascut 
pe 17 ianuarie 2007 si sunt 
cel mai mic membru al 
familiei Maria si  
Constantin. 
    

        „Unii cand spun TATA spun munca, iar cand spun MAMA 
spun dragoste, eu stiu ca mi-ati oferit amandoi si munca si iubire, 
doar ca tu tata trebuia sa muncesti prea mult ca sa mai ai timp sa 
imi arati cat ma iubesti, iar tu mama stiai atat de bine sa iubesti 
incat nu mai observam nimic altceva la tine” 
.                                                                    
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HOROSCOP-LUNA IANUARIE 
 

 

BerbecIncepi anul 2011 cu ambitii mari! Actionezi cu energie si hotarare, iti impui vointa, accezi la obiectivele propuse 

Taur Luna ianuarie 2011 este o perioada care poate fi folosita in mod optim pentru calatoriile de afaceri, instruire, studii, specializar 

Gemeni! Luna ianuarie 2011 este favorabila ingrijirilor cosmetice si tratamentelor corporale.Atentie mare la relatii! 

Rac Luna ianuarie 2011 este favorabila ingrijirilor cosmetice si tratamentelor corporale.Atentie mare la relatii! 

Leu O luna de efort intens si sustinut, de ambitii si initiativa, in care poti face pasi mari in directia dorita. 

Fecioara Cea mai activa perioada din ianuarie 2011 cuprinde primele doua decade. Profita, dar nu risca! 

 

Balanta Poate ca ar fi timpul sa stai mai mult pe-acasa si sa vezi ce mai trebuie pus la punct in locuinta si in familie 

Scorpion . Talentele si creativitatea sunt in continuare puncte forte cu care poti iesi la inaintare fara sa dai gres 

Sagetator Fii in garda si nu te de da prea des micilor abuzuri, sa nu te trezesti cu vreun kilogram-doua in plus peste cateva saptamani! 

Capricorn Ai multa forta, rezistenta nervoasa este multumitoare, dar trebuie sa faci fata unui stres destul de mare. 

Varsator  Activitatile de grup, agapele amicale si iesirile in societate iti creeaza circumstante relationale favorabile. 

Pesti  Dupa o perioada cam capricioasa sau nehotarata, viata sentimentala pare sa intre pe un fagas de normalitat 

 

 

                                         TORT DE MERE CARAMELIZAT 
 
Ingrediente 
5 oua 
5 linguri de faina 
5 linguri de zahar 
un pic de sare 
o lingura de ulei 
arome 
cele mai sus mentionate sunt pt blat 
1 kg de mere 
350 gr zahar Mod de preparare: 
Faci blatul ca la pandispan:bati albusurile spuma cu un pic de sare si galbenusurile cu zaharul spuma, pui 
galb peste albus, zaharul, uleiul, faina si arome. Separat in alta oala pui la topit zaharul pt caramel intr-o 
oala rotunda. Cand vezi ca s-a topit zaharul si s-a facut caramel iei oala de pe foc si incerci sa invarti oala 
in sus si in jos pana se lipeste caramelul de peretii oalei. E important ca, caramelul sa nu se intareasca tare ci sa fie usor fixat pe peretii oalei ca sa pui 
merele taiate felii rotunde si curatate de coaja peste tot unde e caramelul dupa care pui compozitia de mai sus si o dai la cuptor. Cand e gata o rastorni 
intr-o tava si daca mai vrei mai mult caramel mai faci separat si mai pui peste tarta, se serveste si cu frisca si se pune la frigider 
Timp de preparare 
40 de minute  
 
                                                                                              CIUPERCUTE UMPLUTE 
 
INGREDIENTE 

500 g de ciuperci de marime medie  
500 g de orez  
100 g cascaval ras  
1 ardei gras  
o ceapa mare  
2 rosii mari, nu foarte coapte  
2 lingurite ulei de masline  
2 lingurite patrunjel tocat marunt  



 

sare dupa gust  
piper dupa gust 

 
MOD DE PREPARARE 
Se spala ciupercile bine si se curata, taindu-le cozile;  
Cozile de la ciuperci se pun intr-un alt vas si se taie marunt;  
Se taie marunt ceapa, ardeiul si se amesteca cu cozile ciupercilor taiate marunt;  
Se inabuseste amestecul creat intr-o tigaie de teflon timp de 1-2 minute, cu sare si ulei; Se condimenteaza interiorul ciupercilor ramase cu sare si piper 
dupa gust; Se adauga patrunjelul tocat marunt peste amestecul inabusit; Se aranjeaza intr-o tava toate ciupercile cu gaura in sus, tinandu-se cont sa se 
lase loc intre doua ciuperci astfel incat sa nu se amestece umpluturile acestora;  
Ciupercile se umplu cu amestecul de legume si cu cascavalul ras pe deasupra; Se introduce tava cu ciupercile umplute la cuptor;  
Se lasa ciupercile la cuptor timp de 10 minute;  
Cand se scot de la cuptor se lasa foarte putin sa se raceasca si se presara patrunjel tocat din ce a ramas peste ele;  
Se servesc calde. 
                          trucuri cu efect garantat pentru a reusi mancarurile: 
 
•  zeama de varza murata, atunci cand este folosita la acritul ciorbei, mai intai se fierbe separat intr-un vas cu o ceapa, 
se spumeaza, abia apoi adaugandu-se la ciorba; 
•  legumele verzi se fierb in vase descoperite, in acest fel pastrandu-si culoarea; 
•  la fierberea legumelor verzi, sarea se adauga intotdeauna la inceput, pentru a nu se pierde vitaminele si sarurile 
minerale;  
•  atunci cand se soteaza legume, sararea se va face la sfarsit, pentru a se evita pierderea sucului acestora, umezirea si 
pentru a se putea rumeni mai repede; 
•  dupa ce se scurge prima apa de la fasole, se adauga la fiert 2-3 catei de usturoi;  
•  pentru ca ardeii sa-si pastreze culoarea si dupa preparare, li se adauga putina zeama de lamaie; 
•  usturoiul nu se pastreaza la frigider deoarece capata un gust amarui; 
•  la prepararea dulceturilor se folosesc numai vase emailate; pentru prepararea siropului, se pune zaharul sa se 
dizolve in apa rece si numai dupa aceea se da la fiert; 
•  amestecat in salate, hreanul le va conferi acestora un gust deosebit. aluaturile de orice fel vor fi mai pufoase daca 
vor fi lasate la rece timp de o ora  
•  ciorba de fasole verde sau uscata va fi mai aromata dacai se adauga o lingurita de zahar 
 

EMINESCU - SUFLET MEREU TANAR 
 

Motto: 
El de-a pururi straluceste, 

Marele luceafar bland, 
Inima ce daruieste 

Neamului un vesnic  cant 
El  e vers urcat pe culme, 
Stihuit din foc nestins, 
Calator etern prin lume, 
Univers de neatins. 

    Data 
de 15 
Ianuarie 

marcheaza, ziua de nastere a marelui poet roman 
Mihai Eminescu. 
   Versurile sale au incantat generatii intregi si 
au fost invatate de catre fiecare copil. 
    Eminescu este poetul roman, care este mereu 
tanar si actual. 
    In scoli, iubitorii creatiilor sale literare s- au 
intrecut in recitari, cantece sau desene, binienteles sub bagheta magica a cadrelor 
didactice si indemnati de mandria pe care o poarta an de an pentru faptul ca Eminescu ne 
apartine si noua prin sederea acestuia la Floresti la conacul boierului MANDREA. 
  Chiar si cei mici au dovedit ca pot reda cu usurinta versurile eminesciene, demonstrand inca odata ca opera lui Eminescu poate fi 
citita si inteleasa de toate generatiile. 

  Ei si-au imaginat lumea lui Eminescu si au transpus-o pe 
hartie, realizand o expozitie cu peisaje feerice, inspirate 
din poeziile poetului. 
Sub titluri suggestive ca: 
Ø “Pasii poetului” – expunere si 

prezentare a vietii  si operei lui Mihai 
Eminescu; 

Ø “Langa noi e 
Eminescu”- 
recitari si 
cantari din 
Eminescu; 

Ø “Eminescu prin ochi de copil”- expozitie 
tematica si prezentari de portofolii; 



 

Ø “Despre viata si opera lui Mihai Eminescu”- concurs interactiv . 
      Cadrele didactice de la Scoala Generala Tintareni si Floresti printre care enumeram: Arpezeanu Cristina, Ion Tudorita, Balaceanu Elena, 
Meetescu Iulia, Turculetu Ioana , Nae Simona , Sirbu Iulia, Pirvu Maria, Istudora Constantina, Mihaila Elena, Tudor Maria, Talau Cristina, Badea 
Veronica, Birou Ioana, Sovaila Ileana, Tudor Elena, Prodea Lelia - invatatoare si educatoare, Boiangiu Elena, Ionica Ion, Buse Despina, Tudor 
Gheorghe, Sgaiba Liliana, Pavel Manuel, Trincuci Anca, Cojocaru Delia, Spinu Daniela, Gheorghe Camelia - profesori  s-au intercut prin 
daruirea si maiestria de care dau dovada de fiecare data.   
     Pentru tot, pentru ca impreuna dascali si elevi poarta mereu in suflet amintirea marelui poet, Consiliul Local Tintareni si Primar 
Maria Vasilescu  le multumeste si ii felicita din suflet. 
     “ A comemora, an de an, pe marele poet national, este o manifestare de patriotism, iar varsta scolaritatii reprezinta  cel mai 
potrivit moment pentru trezirea sentimentelor patriotice. In acest sens, copiii nu vor uita trairile emotionale care amintesc de marile 
personalitati ale neamului romanesc “ adauga primarul comunei Maria Vasilescu. 
 
Am primit la redactie poeziile  : 
 
         Luceafarul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fost odata ca-n povesti- 
Nascut la Ipotesti 
Un mandru Luceafar 
Al poeziei romanesti. 
  
Pe toata lumea a uimit 
Cu poeziile de vis, 
Nimeni nu-l poate egala, 
E unic chiar si-n vremea mea! 
        ( Ion Madalina clasa a V-a ) 
  
Lui Eminescu 
  
 Esti mereu in lecturile noastre, 
Esti mereu in gandurile noastre. 
Ce ar fi scoala si poezia 
Fara Eminecu in Romania? 
     (Popii Alexandra clasa a  III-a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


