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Pentru anul 2012 vă doresc multă 
sănătate, fericire, prosperitate și împli-
nirea tuturor dorinţelor.

Fiecare localitate are câte un con-
ducător, dar puţine au parte de un pri-
mar care să nu uite că, după alegerea 
sa, are obligaţii și responsabilităţi faţă 
de cetăţenii pe care îi reprezintă. Scri-
soarea anuală a primarului adresată 
cetăţenilor comunei Tintareni, conform 
art.5 din H.G. 1723/2004  modifi cata, 
reprezintă nu numai o obligaţie, ci și o 
necesitate fi rească, în contextul preo-
cupării instituţiei pe care o conduc pen-
tru o reală deschidere și transparenţă 
faţă de cetăţean. Doresc să încep prin a 
vă mulţumi vouă, celor care v-aţi adus 

contributia, prin plata impozitelor la 
bugetul local pe anul 2011, contribuind 
astfel la bunul mers al administraţiei 
locale. Ca primar al comunei Tintareni 
sunt pe deplin conștienta că așteptările 
dumneavoastră faţă de administraţia 
publică locală sunt și în acest nou an la 
fel de mari ca 
în anii trecuţi 
și vă asigur 
că voi face în 
c o n t i n u a r e 
tot ceea ce se 
poate pen-
tru comuna 
în care tră-
im. Trebuie 

să știţi că anul 2012 
va fi  un an cu multe 
greutăţi, asemănător 
anului pe care l-am lă-
sat să treacă, un an în 
care veniturile la bu-
getul local vor fi  mici, 
acest lucru afectând 

resursele noastre fi nanciare. Încă din campania electorala 2008, am afi rmat că nu 
facem promisiuni irealizabile si că toată activitatea noastră va insemna proiecte 
viabile de dezvoltare ale acestei comune. Pentru a duce la bun sfârsjt ceea ce ne-
am propus să realizăm, avem nevoie de sprijinul si intelegerea dumneavoastră, 
de o analiză obiectivă a problemelor cu care se confruntă comunitatea locală si 

de participa-
rea locuitori-
lor comunei 
la procesul 
de luare a 
deciziilor ad-
m i n i s t ra t e i 
locale în mod 
legal si de-
schis.

Taxele și 
i m p o z i t e l e 
în ultimii 3 
ani au rămas 
aceleași, ele 
reușind să 

acopere într-o mică măsură cheltu-
ielile bugetului local. Împotriva tutu-
ror greutăţilor apărute pe parcursul 
anului 2011 am reușit, împreună cu 
sprijinul Consiliului Judeţean Gorj , să 
continuăm proiectele afl ate în curs de 

execuţie, precum și să începem altele 
noi. Această scrisoare de informare se 
vrea a fi  o prezentare a activitatiilor 
desfăsurate în perioada ianuarie 2011 
– februarie 2012, precum si reliefarea 
principalelor directii în care am actio-
nat pentru punerea în aplicare a obli-
gatiilor ce ne revin. În actualele con-
ditii economice difi cile, preocupările 
autoritătii locale s-au concentrat nu 
numai asupra executiei propriu-zise 
a lucrărilor, ci si asupra identifi cării 
si atragerii de fonduri atât prin 
suplimentări bugetare, cât si fi nantari 
externe, precum si promovarea unor 
proiecte care vizează dezvoltarea si 
modernizarea comunei noastre.

În acest sens, incercăm să eviden-
tiem câteva aspecte edifi catoare ale 
activitătii edilitar - gospodăresti, după 
cum urmează:

 Reabilitarea sistemului de iluminat public ce asigura un iluminat 
uniform si economic;

Asfaltare drum Floresti- Chiciora, Dobreni, Tintareni ( cuibarul de 
barza);

Constructie scoala noua in satul Chiciora;
Igienizare scoli;
Zugraveli si pictura cu scene din povesti la Gradinita Tintareni;
Constructie grup sanitar modern la Scoala Tintareni;
Reabilitarea dispensar uman Tintareni;
Punere in functiune si dotare Centrul de consiliere si sprijin pentru 
parinti si copii; 

   Realizări, 2010-2011

 Continuare în pag. 8 
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Hotararile Consiliului Local Tintareni adoptate in sedinta din data de  16.12.2011 si 29.12.2011Hotararile Consiliului Local Tintareni adoptate in sedinta din data de  16.12.2011 si 29.12.2011
HOTARARE privind aprobarea rectifi carii bugetului local pe anul 2011 si bugetului institutiilor publice;
HOTARARE  privind aprobarea incadrarii unui asistent personal personal( Ciupega Georgeta) pentru persoane cu 

handicap grav;
HOTARARE privind aprobarea acordului Consiliului Local cu privire la cesiunea contractului2224/29.04.2010 pentru 

lucrarea „ Baza sportiva” ;
HOTARARE privind aprobarea rectifi carii bugetului local pe anul 2011;
HOTARARE privind aprobarea stabilirii de masuri pentru identitatea vizuala a istoriei lucrarilor efectuate la cladirile 

Consiliului Local;
HOTARARE privind aprobarea insusirii variantei fi nale a proiectului de stema a comunei Tintareni;
HOTARARE privind aprobarea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie, februarie, martie 2012;
HOTARARE privind aprobarea Programului de activitate si Grafi cul de sedinta al Consiliului Local Tintareni pe tri-

mestru I/2012;

Certificatele de Urbanism  si Autorizatiile de construire/desfiintare eliberate de Primaria Certificatele de Urbanism  si Autorizatiile de construire/desfiintare eliberate de Primaria 
Comunei TintareniComunei Tintareni

C.U. 01/03.01.2012- Dezmembrare teren, satul Floresti, Com. Tintareni- Clenciu Marin;
C.U. 02/05.01.2012-Extindere alimentare cu apa in localitatile Tintareni, com. Tintareni ,judetul Gorj-Alimentare cu apa potabila in system centralizat in loca-

litatile, Floresti, Chiciora, Arpadia- Comuna Tintareni
A.C. 39 din 28.11.2011- Construire Baza Sportiva in satul Floresti- Comuna Tintareni
A.C. 40 din 14.12.2011- Acord Acces- Conducta de record si S.R.M.P.- pentru alimentarea cu gaze natural a comunei Tintareni  , Judetul Gorj- S.N.T.G. TRANSGAZ 

SA MEDIAS;
A.C. 41 din 19.12.2011- Reabilitare Scoala Generala Nr.1 Floresti, satul Floresti, Comuna Tintareni- Comuna Tintareni
A.C. 42 din 28.12.2011- Construire Locuinta P+M, satul Floresti, comuna Tintareni , Judetul Gorj- Cocosatu Ion
A.C. 01 din 06.01.2012-  Construire Locuinta P+M si Imprejmuire, satul Tintareni, comuna Tintareni , Judetul Gorj- Deaconescu Mihai
A.C. 02 din 06.01.2012- Construire Locuinta P+1, satul Floresti, comuna Tintareni , Judetul Gorj-Popescu Mihai
A.C. 03 din 06.01.2012- Construire Parc Panouri Fotovoltaice – Lucrari de construire noi capacitati de producere a energiei electrice ”, satul Tintareni, comuna 

Tintareni , Judetul Gorj-SC RC SOUTH REGION SRL, BUCURESTI
A.C. 04 din 17.01.2012- Extindere si etajare locuinta la corpurile C1, C2, C3.

CONSILIUL LOCAL

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 fi zice şi ju-
ridice proprietare de terenuri agricole 
și animale la sediul Primariei comunei 
Tintareni pentru înscrierea datelor în 
Registrul Agricol (RA).

În cazul persoanelor fi zice, înscrie-
rea datelor în RA se face pe baza de-
claraţiei date pe propria răspunde-
re de capul gospodăriei sau, în lipsa 
acestuia, de un alt membru major al 
gospodăriei. Înscrierea în RA a datelor 
privind clădirile și terenurile, a titula-
rului dreptului de proprietate asupra 
acestora, precum și a schimbării cate-
goriei de folosinţă se poate face nu-
mai pe bază de documente anexate la 
declaraţia făcută sub semnătură.

Pentru unităţile cu personalitate ju-
ridică, datele se înscriu în RA 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 
fi zice și juridice sunt obligate să decla-
re, în termenele prevăzute de lege, date 
corecte și complete, în vederea înscrie-
rii în RA.

Declararea de date neconforme cu 

realitatea, refuzul de declarare, ne-
declararea la termenele stabilite și 
în forma solicitată a datelor care fac 
obiectul registrului agricol constitu-
ie contravenție și se sancționează cu 
amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul 
persoanelor fi zice, iar în cazul persoa-
nelor juridice cu amendă de la 300 lei 
la 1500 lei.

 � Primarul comunei Tintareni,
Prof. MARIA VASILESCU

În atenția proprietarilor de teren si animale din comuna Tintareni

Va invitam sa participati la formarea profesionala , oferita de proiectul “ SAT- SUSTENABIL-Pro-
gram de califi care si formare pentru somerii din mediul rural”. Pe langa obtinerea unui certifi cat 
de califi care recunoscut la nivel national si la nivelul Uniunii Europene, participantii la acest pro-
gram benefi ciaza de plata taxelor, materialelor de curs, transport si masa, iar cei care au incheiat 
cu succes programul de formare profesionala primesc si subventii de 300 RON lunar pentru 4 
luni (1200 RON/ pers). Totodata, primii 20 clasati vor fi  premiati prin efectuarea de vizite in Italia, 
pentru documentare si dobandirea de competente si de bune practice. Grupul tinta este compus 
din:

- someri din mediul rural ( in special femei), cu varste intre 18-24 ani si respectiv  45-55 ani;
-persoane inactive;
-persoane afl ate in cautarea unui loc de munca;
-persoane implicate in agricultura de subzistenta, care vor fi  califi cati pentru urmatoarele me-

serii:
- tamplar universal ( COR: 742201); bucatar (COR 512201); cofetar- patiser (COR 741202)
Aceeasi oportunitate de formare profesionala, este oferita si de proiectul “ OLTENIUS”- Pro-

gram de formare in anteprenoriat pentru  dezvoltarea turismului rural, care se adreseaza acelu-
iasi grup tinta, participantii fi ind califi cati pentru meseria de “Administrator pensiune” si bene-
fi ciind de aceleasi avantaje. Mentionam ca inscrierile se fac la sediul Primariei, compartimentul 
Asistenta sociala  pana la sfarsitul lunii februarie.

ANUNT IMPORTANT
RUGAM TOTI CETATENII COMUNEI 

TINTARENI CARE VAND ANIMALE IN 
TARGUL SAPTAMANAL SA PLATEASCA 
TAXA DE INTRARE. 

   NUMAI PRIN CONTRIBUTIA TUTU-
ROR PUTEM MODERNIZA ACEST TARG 
TRADITIONAL CARE DE FAPT ESTE 
MANDRIA (EMBLEMA COMUNEI). DE 
CATIVA ANI INCASARILE SUNT FOAR-
TE MICI IAR COSTURILE FOARTE MARI.

     SA PUNEM TOTI UMARUL CA SA-I 
PUTEM AUTORIZA ALTFEL VA FI IN-
CHIS DE CATRE  D.S.V.S.A.

VA MULTUMIM  PENTRU INTELEGE-
RE!

VICEPRIMAR 
SI CONSILIUL LOCAL

AnunțAnunț
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Pentru cetățean, pentru comunitate
Stimati cetateni,
Regret ca sunt pusa in situatia 

ca la inceput de an sa va cer MII DE 
SCUZE din sufl et  pentru doua pro-
bleme importante, chiar daca aces-
tea nu au depins numai de mine, si 
anume:

1. Pentru o zi nu ati putut cir-
cula corespunzator din cauza zape-
zii si a faptului ca nu am actionat 
imediat pentru deszapeziria dru-
murilor.

Este adevarat ca PRIMARUL este 
raspunzator de toate, dar nu este 
Dumnezeu.

Daca ninge si nu se curata dru-
murile, este de vina PRIMARUL. Daca 
se ia curentul si nu se repara imedi-
at, este de vina PRIMARUL. Daca 
mai exista drumuri neasfaltate si 
ne murdarim putin de noroi, este de 
vina PRIMARUL.

Daca ................, este de vina Pri-
marul  !!! Dar acest om numit PRI-
MAR, care poate fi  oricare dintre 
dumneavoastra, depinde de altii. 

Spre exemplu, am cumparat 
buldoexcavator nou, exact pentru 
a putea actiona in cazuri de acest 

gen si in altele, dar, desi am cerut 
deblocarea postului de 1 an, de-
abia acum ni s-a aprobat scoaterea 
postului la concurs. Culmea este ca 
nu avem candidati! Un bun meseri-
as nu vine pe un salariu de  600 de 
lei  la primarie.

PRIMARUL nu indeplineste si 
aceste conditii, sa conduca un bul-
doexcavator si, ca atare, nu-l pu-
tem folosi.

Doresc sa-i multumec pe aceas-
ta cale domnului Costel Nitu si fra-
tilor lui care ne-au sarit in ajutor si 
care, alaturi de domnul viceprimar, 
au reusit sa rezolve si aceasta pro-
blema.

M-a suparat faptul ca, desi s-a 
vazut care era situatia in tara (in 
orase care au utilaje speciale), to-
tusi anumite persoane tipau la 
mine sau comentau.

Multumesc tuturor celor care 
au inteles situatia si vorba domnu-
lui Basescu « Iarna nu-i ca vara »  si 
care, desi afl ati intr-o situatie-limi-
ta, nu au uitat ce este respectul!  

Mai doresc sa dau exemplu pe 
invatatorii: Doroi Cornelia, Talau 

Marin, Badea Veronica, Ciobanu 
Lelia si educatoarea Spataru Ani-
soara, care si-au dovedit menirea 
de dascal si prin zapada, ploaie si 
noroi s-au dus sa-si faca datoria 
fata de copiii de la scoala CHICIO-
RA, ceea ce n-au facut invatatorii 
de azi, cedand usor in fata impedi-
mentelor naturii. 

2. A doua problema stringenta 
a fost redistribuirea copiilor de la 
scoala Floresti nr.1 in diferite loca-
luri  si la distante mari.

Nu  as dori sa ma considerati ca 
ma sustrag de la responsabilitati, 
dar acest  proiect ,,Reabilitarea sco-
lii Floresti nr.1’’ este pus in aplicare 
si gestionat de Ministerul Invata-
mantului,  fi ind demarat din 2008.  

Momentul inceperii a fost ino-
portun, dar, daca impiedicam de-
mararea lucrarilor riscam sa pier-
dem fondurile obtinute cu greu. La 
fel s-a intamplat si cand am reabili-
tat Scoala Tintareni.

Si cand facem aceste lucrari aca-
sa sunt inconveniente, dar cand ne 
gandim la viitor trebuie sa uitam ce 
a fost greu. 

De aceea, va rog, dragii mei ce-
tateni, sa intelegeti situatia, si, de 
fapt, sa ne gandim ca in toamna ni-
meni nu va avea conditiile copiilor 
nostri.

Am solicitat un nou microbuz la 
Inspectoratul scolar, pentru a-i aju-
ta cu transportul pe copiii afl ati la 
mare distanta, dar nu l-am obtinut.

Reabilitarea va fi  completata de 
proiectul ,,Extindere cu 5 sali de 
clasa, reabilitare sala de sport si 
constructie teren de handbal tot la 
Scoala Floresti nr.1, proiect initiat  
de PRIMARUL DUMNEAVOASTRA , 
dar aceasta actiune nu deranjeaza 
procesul de invatamant.

Eu va rog din sufl et sa trecem cu 
brio si peste acest , « mic necaz » si 
sa ne bucuram de pe acum de scoa-
la care deja a inceput sa ia un con-
tur frumos.

SCUZE,  SCUZE,  SCUZE......SI MII 
DE MULTUMIRI...

 Pentru intelegere  
 Semneaza-Primarul

 dumneavoastra

Ziua de Boboteazã a 
cãpãtat o mare semnifi -
catie pentru locuitorii co-
munei noastre.

 Ziua a debutat cu 
slujba religioasã de la bi-
sericile satelor comunei, 
unde fi ecare enorias  pre-
zent s-a rugat, în tihnã, 
pentru sine, familie si 
prieteni dragi. La termi-
narea slujbei religioase, 
fi ecare a luat apã sfi ntitã 
(agheazma Mare).

Momentul luãrii 
agheasmei provoca 
îmbulzealã generalã. 

Din aceastã agheasmã 
beau  toti ai casei, pu-
nându-se chiar si în mân-

carea vitelor; agheas-
ma rãmasã era pãstratã 
lângã icoane, fi ind, se 
zice, “lecuitoare de orice 
boalã”.Ca o concluziona-
re putem spune cã Ziua 
de Boboteazã, 6 ianuarie, 
marcheazã sfârsitul ci-
clului de sãrbãtori dedi-
cate Crãciunului si  Anu-
lui Nou, fi ind închinatã 
purifi cãrii mediului 
înconjurãtor, în special 
apelor, de forte malefi ce, 
în aceastã zi toti româ-
nii mergând la bisericã 
pentru a lua apã sfi ntitã, 
atât de necesarã pentru 
tãmãduire si purifi care.

24 ianuarie este ziua in care sarba-
torim an de an ,din 1859 incoace, un 
mare eveniment al istoriei poporului 
roman: „Unirea Principatelor”.

“Este normal ca ziua de 24 Ianua-
rie să aibă un loc aparte în sufl etele 
noastre. 

De aceea, ne străduim cu toții să 
învățăm tinerele generații ce înseam-
nă respectul față de trecutul nostru 
comun, îmbinând tradiția și moderni-
tatea în activitățile desfășurate”, a de-
clarat directorul Scolii , prof. Boiangiu 
Elena.

Ger de Boboteazã... 
cu cãldurã în suflet! Hai sa dăm mână cu mânăHai sa dăm mână cu mână

Cu aceasta ocazie elevii Scolii Genera-
le Tintareni si Scolii Nr.1 Floresti  si-au dat 
mana in hora unirii in cadrul actiunii cul-
tural- artistice dedicate aniversarii a 153 
ani de la infaptuirea Unirii Principatelor 
Romane.   Elevii 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.

   Le multumim pe aceasta cale cadrelor 
didactice care  stiu sa isi  indrume elevii cu 
mult tact pedagogic.
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    Spiritul Craciunului a patruns in 
sufl etul nostru, de cativa ani incoace, 
incetul cu incetul.

  Respectand o frumoasa traditie 
statornicita de ceva vreme in comuna 
noastra, cu ocazia Sarbatorilor prile-
juite de Nasterea Domnului, clasele 
frumos impodobite ale scolii noastre 
au vibrat la glasurile tinerilor uratori. 
Prestatiile lor au iscat profunde trairi ce 
ne-au facut pe toti cei prezenti ca ma-
car pentru cateva clipe sa retraim prin 
mijlocirea ochilor mintii momente asema-

natoare din copilaria noastra.
   E sarbatoarea cea mai indragita de 

copii, momentul in care toti cei care au 
fost cuminti au asteptat cu bucurie daru-
rile mosului. De la gradinita pâna la cei 

de clasa a –VIII-a , toti 
se gândesc la Craciun, 
asteptând sa vina mai 
intâi  Mosu’ de la Pri-
marie.    Copiii prega-
tesc colinde, invata-
toarele fac repetitii, in 
dis cretie totala pentru 
colinde, e animatie...e 
“ bataie ” pe costumele 

nationale, pentru ca multi sunt aceia care 
vor ca ei sa fi e cei mai 
buni .

Si toate acestea, pen-
tru ca oamenii simt al-
tfel Craciunul. Ceva s-a 
schimbat in mentalita-
tea oamenilor intr-un 
timp atât de scurt. 

Cetatenii  gândesc si 
simt altfel. 

Si sunt bucuroasa ca 
ma numar printre ei.      

 In comuna noastra 
invata 700 de copii. Pri-

ma destinatie a fost la Gradinita 
Tintareni,acolo fi ind asteptati cu frumoa-
se poezii si colinde. Scoala primara Capin-
teni, Gradinita Capinteni, Scoala si gradini-
ta Chiciora au fost urmatoarea destinatie. 

Aici copiii au asteptat cuminti si cu 
emotie cadourile. Cu aceeasi atmo-
sfera de bucurie si la Scoala  Genera-
la Floresti copiii au asteptat distribu-
irea darurilor iar parintii au apreciat 
evenimentul. Dupa ce toti copiii au 
primit darurile, ne-am intors la des-
tinatie, lasand in urma aproape 700 
copii fericiti... La sfarsitul acestui re-
gal de puritate, elevii au fost recom-
pensati de catre Primarul comunei 
Maria Vasilescu  impreuna cu Consi-
liul local  cu  daruri pentru toti ,dar 

si pentru cadrele didactice urandu-le atat 

lor, cat si familiilor sanatate bucurii si mul-
te impliniri  cu speranta ca anul 2012 va fi  
un an mai spornic in toate. La multi ani !

Ce a mai făcut

Spiritul Craciunului a patruns in

d
s
a
in
m
t
t
d
c
“

Aici copiii au asteptat cuminti si cuA
e
s
la
ir
e
p
t
c
g
p
M

A

v
b

tr
tf
sc
te
ti

si

m

in



55

primaru’...

      Multi varstnici din comuna noastra nu au apucat sa viziteze  
alte zone din tara. 

De aceea doamna primar Maria Vasilescu a organizat ca si in anii 
trecuti  o excursie la inceputul lunii decembrie  pentru pensionari cu 
destinatia Horezu, Manastirea Bistrita, Manastirea dintr-un lemn, 
Manastirea Curtea de Arges si Lacul Vidraru.

      Pensionarii au avut ocazia să viziteze  mânăstirile precum și 
alte obiective turistice întâlnite pe traseu. Pentru excursia  organi-
zată la iniţiativa doamnei primar  s-a mers pe principiul că este bine 

ca lumea să se mai gândească și la vârstnici, în mare parte ei fi ind 
privaţi, din cauza veniturilor mici, de unele bucurii ale vieţii. „După 
părerea mea, ar trebui să ne gândim că sunt destui pensionari care 
nu pot să se mai bucure din când în când de anumite lucruri pen-
tru că nu au posibilităţi. De aceea am hotărât să organizăm câteva 

excursii pentru a se 
relaxa si a uita de 
grijile de zi cu zi. 
Marea majoritate 
a pensionarilor au 
bani doar pentru a 
trai  și cred că era 
necesar să le mai 
aducem și lor zâm-
betul pe buze, să nu 
mai creadă că i-am 
uitat.” Este una din 
acţiunile noastre 

dedicate acestui segment social care sunt de fapt bunicii, părinţii 
nostri si trebuie sa ne aratam neincetat respectul si pretuirea fata 
de acestia.

     Cu totii au avut prilejul sa se recreeze, sa viziteze cele trei la-
casuri de cult, sa se reculeaga in fata icoanelor sfi ntite , sa se roa-
ge pentru sanatatea lor si a familiilor acestora, sa cumpere icoane 

sfi ntite  si alte obiecte religioase. Avand posibilitatea , s-a dorit ca 
pensionarii  sa mearga  in pelerinaj pentru a se bucura de frumuse-
tile patriei, de traditii, sa se relaxeze, sa se reculeaga si sa viziteze 
lacasurile sfi nte, datatoare de speranta, din aceasta parte a tarii. 

 Prin aceasta excursie de credinta la manastiri doamna  primar a 
reusit sa le ofere tuturor  o zi deosebita, plina de momente de sufl et, 
in care fi ecare secunda a fost traita  la intensitate maxima.

 Cu totii au petrecut o zi minunata de relaxare dar si de credinta 
intr-un peisaj mirifi c, de un pitoresc aparte, care i-a imbiat sa se de-
taseze de toate grijile cotidiene, fara a lasa nicio urma de oboseala 
pe chipuri. Si bineinteles ca ziua s-a terminat  prin joc si voie buna, 
facand un ultim popas la „Izvoare”- Beharca, unde am gustat cate 
un mititel si am jucat pe muzica  lautarilor. 

Pensionarii  au fost încântaţi și nu se așteptau ca cineva să facă 
așa ceva pentru ei.  Se putea citi  în ochii lor bucuria de a nu se sim-
ţi marginalizaţi. 
Mulţi au spus că 
nici nu se aștep-
tau ca cineva să le 
ofere astfel de bu-
curii.

La intoarcere 
au povestit cu pla-
cere despre locu-
rile pe care le-au 
vizitat.

Multi varstnici din comuna noastra nu au apucat sa viziteze
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Odă (în metru antic)
Nu credeam să-nvăţ a muri Nu credeam să-nvăţ a muri 
vreodată;vreodată;
Pururi tânăr, înfășurat în manta-
mi, mi, 
Ochii mei ‘nălţam visători la steauaOchii mei ‘nălţam visători la steaua
Singurătăţii. Singurătăţii. 
Când deodată tu răsăriși în cale-mi,Când deodată tu răsăriși în cale-mi,
Suferinţă tu, dureros de dulce…Suferinţă tu, dureros de dulce…
Până-n fund băui voluptatea morţii Până-n fund băui voluptatea morţii 
Ne-ndurătoare.Ne-ndurătoare.
Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,
Ori ca hercul înveninat de haina-i;Ori ca hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toateFocul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mării.Apele mării.
De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet,De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în fl ăcări…Pe-al meu propriu rug, mă topesc în fl ăcări…
Pot să mai re-nviu luminos din el caPot să mai re-nviu luminos din el ca
Pasărea Phoenix?Pasărea Phoenix?
Piară-mi ochii tulburători din cale,Piară-mi ochii tulburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă;Vino iar în sân, nepăsare tristă;
Ca să pot muri linișiti, pe mineCa să pot muri linișiti, pe mine
Mie redă-ma!
 [Mihai Eminescu ]

Limba românească e de la sine acasă o împărăteasă bogată...
Nu mi-am permis niciodată să vorbesc 

despre Mihai Eminescu dar, pentru că astăzi 
este ziua în care în urmă cu 162 de ani  s-a 
născut Poetul, simt nevoia să mă gândesc la 
pașii lui, la visele lui, la tot ce intuiesc și simt 
evocând răsăritul Luceafărului unic, pe bolta 
înaltă a spiritualitatii românești.

Oare cum o fi  fost acea zi? Cum vor fi  fost 
copacii, aerul, munţii, apele? Cum or fi  fost 
gândurile copiilor născuţi și botezaţi prin tai-
na desculţului? Ce or fi  simţit atunci teii, nu-
ferii sau plopii? Dar oamenii? Cum or fi  fost 
în acea zi? Cum or fi  fost? Ce-or fi  gândit, ce 
or fi  simţit?

Cum o fi  fost cerul? Văzut-a cineva atunci 
steaua vestitoare? Presimţit-a cineva albastra 
nețărmurire ce urma să vină? Sunt convinsă 
că da! Așa cum sunt convinsă că, prin opera 
Sa, românii au primit dreptul legitim la mân-
gâiere, zâmbet, speranță, iubire și - mai ales 
- pe cel de a-și descifra fi inţa naţională!

Eminescu, la fel ca și chipul mamei, sunt 
icoane pentru fi ecare dintre noi! Când l-am 
citit prima dată, am simţit că versurile sale 
fac parte din propria-mi ereditate, din zestrea 
mea genetică. Am convingerea că și  cei care 
nu i-au citit nici un vers există starea Lui de a 
fi , pentru că măreţia și unicitatea Sa constau 

în puterea harului de a descifra, de a simţi și 
de a oferi simţiri! Datorită Lui ne-am putut 
umple sufl etul cu munţii, câmpiile, cerul și 
zâmbetul, și lacrimile...

„Fiind foarte romăn, Eminescu e univer-
sal!”, spunea Tudor Arghezi, iar în universali-
tatea neamului nostru, mai ales acum, trebu-
ie să fi m cunoscuţi, apreciaţi și respectaţi, așa 
cum El, ne-a predicat și predică în toate du-
minicile neamului, în altarul de doină și dor!

Astăzi este ziua lui Mihai Eminescu!
Astăzi este ziua Culturii Naţionale Româ-

ne!
Îi felicit pe cei care, într-o lume din ce în 

ce mai anapoda, au avut curajul și bunul simţ 
de a recunoaște și decreta starea de cultură 
și spirit românesc în această zi, în care, din-
totdeauna, am simţit că este și ziua sufl etelor 
noastre și a adevărului despre NOI!

„Toţi românii anonimi, care de-a lungul 
secolelor noastre primordiale au creat lim-
ba românească, au colaborat la poezia lui 
Eminescu”, spunea Lucian Blaga. La mulţi ani 
Eminescu! La mulţi ani sufl et de simţire româ-
nesc!

15.01.2012
Primar,

MARIA VASILESCU                          

Data de 15 Ianuarie marcheaza, 
ziua de nastere a marelui poet roman 
Mihai Eminescu.

A devenit o tradiție deosebit de fru-
moasă, ca an de an, mijlocul lui Gerar 
să devină momentul de aducere amin-
te și cinstire a celui ce a fost poetul Mi-
hai Eminescu, devenită și Ziua Culturii 
Naționale.

Versurile sale au incantat generatii 
intregi si au fost invatate de catre fi e-
care copil.

Elogiem arta sa lirică, preamărim 
țesătura fi nă a versurilor, căutăm me-
reu și mereu frumosul ce ne innobilea-
ză. S-au spus multe despre Eminescu. 
Criticii ”diseacă” și azi bogăția temelor 
sale, îi interpretează gândurile și une-
ori uităm că frumusețea poate fi  o ide-
alitate intrinsecă.

Ne-am propus să-l lăsăm pe El,  ma-
rele poet, să ne vorbească prin versuri-
le sale, mereu tânăr și romantic.

Astfel că vineri 13 ianuarie 2012 

la Biblioteca Comunală a 
avut loc spectacolul literar-
muzical ”Vis de Ianuariei- o 
oră cu Eminescu” în cadrul 
căruia versul eminescian 
a stat pe buzele tuturor  
participanților .

Pentru accentuarea  
emoției  estetice și a inte-
resului către cunoaștere 
am realizat un decor festiv: 
o expoziție de volume în 

ediții diferite cu ilustrații sugestive din 
viața și opera autorului. 

A comemora, an de an, pe marele 
poet national, este o manifestare de 
patriotism, iar varsta scolaritatii repre-
zinta  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. 
(Bibliotecar, Ionescu Iuliana)
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Horoscopul lunii... 
VARSATOR 
20 ianuarie - 18 februarie
Anul 2012 este o perioada cu suisuri si coborasuri. Ai multe lucruri de fa-

cut. Unele dintre evenimentele care au loc acum nu te bucura foarte tare. Cu 
toate acestea, in timp iti vei da seama ca ceea ce se intampla acum este de 
fapt in favoarea ta. Se poate sa fi i fortat sa iei unele decizii, sa iei atitudine, 
sa faci o schimbare. In momentul respectiv, iti poate fi  foarte greu, dar pe 
termen lung, va fi  mai bine pentru tine asa.  

 Acorda foarte mare atentie la deciziile pe care le iei in acest an. Nu acti-
ona din impuls, pentru ca poti regreta mai tarziu. Profi ta de sansele care iti 
sunt oferite si ai incredere in fortele proprii.

Incepi anul destul de bine. Daca ai o relatie stabila, savurezi fi ecare mo-
ment petrecut alaturi de persoana iubita. 

 Varsatorii care sunt singuri vor fi  foarte preocupati de viata lor amoroa-
sa. In general, cu banii stai bine, situatia ta fi nanciara fi ind una satisfacatoa-
re in 2012. Pe toata durata anului ai sanse de a castiga mai multi bani, prin 
diverse activitati, printr-o marire de salariu sau, poate, printr-o mostenire. 
Prin urmare, nu prea ai motive de ingrijorare. 

Se poate sa te confrunti cu stari de nervozitate, sa fi i agitat si nerabdator. 
Din imprudenta ai putea sa te accidentezi sau sa gresesti ceva. Fa un efort 
pentru a te concentra asupra unui singur obiect si ia lucrurile pe rand. Cu 
graba si nervi nu vei rezolva nimic.

 Ingrediente:
250 g apa                                         
 125 g unt sau margarina
 1 lingurita de sare
 150 g faina
 4 oua
 2 linguri smantana
 200-300 g branza (de care aveti, eu 

am folosit branza de burduf)
 Mod de preparare:
Se pune pe foc apa cu sare si untul. 

Se lasa sa dea un clocot ca sa se to-
peasca untul.

 Se adauga faina si se amesteca energic, sa nu se face cocoloase.
 Se ia de pe foc si se adauga ouale pe rand, amestecand dupa fi ecare
 Se amesteca pana se omogenizeaza.
 Se unge o tava cu ulei si se tapeteaza cu faina. Se pune aluatul in tava si se 

niveleaza.
 Se coace in cuptorul incins la 200 de grade 15 minute. Nu se deschide cup-

torul in primele 10 minute.
 Se scoate din cuptor omleta „infuriata”, se unge cu smantana iar deasupra 

se rade braza.

 Timp de preparare: 1/2 ora. 
Ingrediente: peste slab (stiuca), 3-4 

morcovi, 3-4 cartofi , sare.
 Pentru a prepara aceasta reteta die-

tetica de peste cu legume, fi erbem car-
tofi i si morcovii taiati bucati mari si ii 
scoatem pe un platou. Fierbem pestele 
si il asezam in mijlocul legumelor, pe 
platou, dupa care presaram un praf de 
sare,ulei,otet. Putem servi aceasta rete-
ta daca suntem la regim de slabire sau la 
dieta. O putem condimenta, dupa gust, cu usturoi pisat si leustean verde.

Peşte cu legume

Rulada cu branza

Pentru blat: 
 -6 albusuri
 -200 g zahar
 -200 g nuci macinate
 -3 linguri faina
 -1 lingurita amoniac
 Pentru creme;
 -250 g ciocolata alba
 -250 g ciocolata neagra
 -12 linguri de ulei 
 -10 linguri de zahar
 -un pachet de margarina Rama 

Maestro
 -6 galbenusuri
 -200 g miez de nuca zdrobit
Bati albusurile spuma tare.Adaugi 

zaharul si bati pana se topeste.Pui 
nuca macinata, amoniacul nestins si 
presari faina pe toata suprafata.O in-
corporezi usor, amestecand de jos in 
sus.Torni aluatul in tava unsa si tape-
tata, nivelezi si o introduci la cuptor 
pentru 30-40 minute.

 Lasi sa se raceasca.
 2.Ciocolata alba o topesti cu 6 lin-

guri de ulei si o ontinzi peste blat.O 
lasi sa se raceasca.

 galbenusurile le mixezi cu 5 linguri 
de zahar.Caramelizezi 5 linguri de za-
har, adaugi margarina si o lasi sa se to-
peasca , peste care pui galbenusurile.
Pui nucile zdrobite, amesteci bine si 
torni crema peste ciocolata alba.Lasi 
sa se intareasca.

 3.Topesti ciocolata neagra cu 6 lin-
guri de ulei si o torni deasupra cremei 
caramel.Lasi sa se intareasca, dupa 
care o poti taia bucati.

Bicarbonatul de sodiu este un 
praf care nu ar trebui să lipsească din 
farmacia de acasă.

1. O dată pe săptămână este bine 
să vă spălaţi pe mâini cu bicarbonat 
de sodiu în loc de săpun. Pielea va 
deveni netedă și catifelată, iar unghi-
ile se vor albi.

2. Arsurile, balonările, crampele 
abdominale, apărute după o masă 
copioasă dispar ca prin minune dacă 
luăm o linguriţă de bicarbonat dizol-
vat într-un pahar cu apă. Acest re-
mediu are proprietatea de a facilita 
digerarea alimentelor și de a reduce 
aciditatea din stomac.

3. Fiind un praf abraziv blând, bi-
carbonatul de sodiu poate fi  utilizat 
de două-trei ori pe săptămână în 
locul pastei de dinţi. În felul acesta 
eliminaţi petele care apar pe dinţi 
din cauza fumatului, consumului de 
cafea.

4. Combate transpiraţia și înlătură 
mirosurile neplăcute: dimineaţa fre-
caţi-vă la subraţ cu puţin bicarbonat.

5. Aplicat sub formă de comprese, 
bicarbonatul de sodiu calmează iri-
taţiile provocate de înţepături de in-
secte, arsuri solare, bărbierit. Pentru 
asta este necesar să preparaţi o pastă 
din trei linguri de bicarbonat la una 

de apă. Compresele se lasă pe piele 
15-20 de minute.

6. Pasta din bicarbonat de sodiu 
poate fi  folosită săptămânal și ca 
mască exfoliantă pentru curăţarea 
tenului.

  

Prajitura „Dragobete”

REBUS

Știați că...Știați că...
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Mi-am dorit dintotdeauna sã 
intru  in dialog cu 

dumneavoastrã, sã vã afl u 
problemele, opiniile si tot ce 

mai poate fi  rezolvat ori 
înteles de institutia primãriei.

Mai ales acum, când existã 
mai mult ca oricând peste tot 
lacrimã, când neintelegerea a 

ceea ce se intampla in jur 
imbraca cele mai terifi ante 
forme, acum, mai mult ca 

oricand , oamenii au nevoie de 

oameni! M-as bucura sa aveti 
incredere si sa incercati sa va 

apropiati problemele de 
institutia noastra, de puterea 

mea de a face ceva pentru 
dumneavoastra! 

Telefonati-mi la 0253473109 
sau scrieti-mi pe adresa 

Primaria Tintareni, comuna 
Tintareni, judetul Gorj.

Maria Vasilescu-
primarul comunei Tintareni

Achizitionarea unui buldoexcavator 
pentru o cat mai buna gestionare a servici-
ilor de utilitati publice; 
Infratirea cu doua comune Torchia-

rolo (Italia) si Ligatue (Letonia)
Salubritatea comunei – contractul 

de concesionare a serviciului  si dotarea 
gospodariilor cu pubele pentru colectarea 
selectiva a deseurilor menajere;
Modernizarea cantinei sociale;
Modernizare fantani publice;
Demararea lucrarilor , reabilitare, 

dotare si executie Scoala Floresti nr. 1;
Continuare extindere alimentare cu 

apa potabila sat Floresti, Chiciora, Arpa-
dia;
Reabilitarea Caminului cultural Tin-

tareni;- proiect aprobat prin Compania 
Nationala  de Investitii;
Reabilitarea Caminului cultural Flo-

resti; -proiect aprobat prin Compania Na-
tionala de Investitii;
Demarare reabilitare Scoala Floresti;
Construire Gradinita in satul 

Floresti,proiect aprobat prinP.N.D.I.

Lucrari de Canalizare – sat Tintareni 
proiect aprobat prinP.N.D.I ;
Am amenajat noi locuri de joaca 

pentru copii;
Am organizat o noua editie de suc-

ces „ Zilele, comunei si Festivalul Sara pe 
deal”;
Am sustinut activitatile bisericilor si 

cultelor religioase;
Am acordat o atentie deosebita copi-

ilor si pensionarilor;
Am sustinut activitatile culturalesi 

sportive;

Implementarea cu succes a progra-
mului de colectare selectiva si gestionare 
a deseurilor datorita caruia, in scurt timp, 
vom elimina perspectiva ca oamenii din 
comuna sa nu mai fi e nevoiti sa traiasca 
pe un munte de deseuri;
 Infi intare si dotare centru de evi-

denta a populatiei;
Deschidere Cabinet Stomatologic 

la parterul Primariei;
Reabilitare sala de sport;
Infi inatrea echipei de dans;
Infi intarea echipei de fotbal;

Urmare din pag. 1

Avem speranta ca proiectele demarate prin munca insistenta si cu sprijin din partea autoritatilor vor 
deveni in curand o certitudine. Lasam timpul sa decida si ramanem optimisti in ceea ce intreprindem.

In cursul anului 2012 vizam realizarea urmatoarelor obiective:
Asfaltare drum Chiciora- Arpadia- 3 km;
Darea in folosinta a bazei sportive multifunctionale;
Continuarea lucrarilor la Biserica ortodoxa Sfi ntii 
Mihail si Gavril din Tintareni;
Finalizarea lucrarilor de extindere, dotare a Scolii 
Floresti nr. 1;
Reabilitare Sala de sport Floresti si teren handbal;
Reabilitare Scoala Floresti nr. 1 – Banca mondiala – 
fi nalizare;
Finalizarea lucrarii infi intare distributie gaze naturale 
presiune redusa in satele Tintareni si Floresti;
Continuarea lucrarii alimentare cu apa in satele 

FLORESTI,CHICIORA SI ARPADIA;
Demararea executarii lucrarii reabilitare si dotare 
Camine  Culturale Tintareni si FLORESTI;
Ranforsare reparatii drum Floresti- nea Chivu-Poarta 
Terinii- Dj. 661;
Continuarea lucrarilor demarate in Targul saptamanal;
Igienizare  Scoala Capinteni;
Infi intare echipa de fl uierasi;
Zilele comunei si Festivalul „Sara pe deal” ;
Demarare lucrari la Gradinita Floresti si Canalizare 
TINTARENI prin P.N.D.I.
Intocmirea Stemei si monografi ei comunei.

Interesul meu este satisfacerea inte-
reselor și nevoilor dumneavoastră. Este 
foarte important pentru viaţa noastră 
să avem apă curentă și canalizare, dru-
muri asfaltate, locuri de muncă pentru 
tinerii noștri. O dată realizate aceste 
obiective, bunăstarea și prosperitatea 
de care ne vom bucura, vor face ca noi 
toţi să ne putem mândri cu localitatea 
noastră.

Trebuie să găsim resursele care să 
facă din comuna noastră un loc în care 
să ne placă să trăim, nu numai să locu-
im, un loc mai bun pentru copii, nepoţii 
și bătrânii noștri.

Fiecare dintre noi poate contribui la 
înfrumuseţarea comunei noastre prin 
buna gospodărire și întreţinere a dome-
niului public din faţa locuinţelor; prin 
curăţarea șanţurilor și a podeţelor de 
acces în gospodărie; prin interzicerea 
lăsării libere a animalelor pe drumurile 
publice, precum și prin păstrarea cură-

ţeniei pe terenurile de sport și de joacă 
și fără a mai arunca deșeuri menajere 
sau de construcţii pe spaţiile verzi, pe 
toate canalele existente și pe șanţurile 
drumului naţional și judeţean care ne 
străbat localitatea.

Vreau să știţi că instituţia pe care o 
conduc, împreună cu întreaga echipă, 
se afl ă în slujba dumneavoastră și ve-
ghează neîncetat la siguranţa dumnea-
voastră. Doresc consolidarea și lărgirea 

cadrului de participare a cetăţeanu-
lui la procesul decizional; realizarea 
unei transparenţe totale a activităţi-
lor desfășurate, în vederea creșterii 
încrederii cetăţeanului în adminis-
traţia locală și îmbunătăţirea conti-
nuă a performanţelor, luând în con-
siderare necesităţile tuturor părţilor 
implicate.

Cetăţenilor care nu sunt pe de-
plin satisfăcuți de activitățile deru-
late la nivel local, le transmit că îmi 
exprim deschiderea către un dialog 
constructiv, asigurându-i că sugestiile, 
ideile și sfaturile venite din partea lor ne 
vor fi  extrem de utile.

Minciuna, falsitatea, manipularea 
au ajuns să facă parte din viaţa noastră 

de zi cu zi. Într-o lume în care oamenii 
își aduc vorbe grele, vă îndemn să găsiţi 
puterea necesară să îi vedeţi pe cei care 
chiar doresc să realizeze ceva pentru vii-
tor și să nu vă lasaţi amăgiti și minţiţi de 
aceia al căror interes personal este mai 
presus decît interesul colectivităţii. Am 
speranta ca si in anul 2012 veti fi  alaturi 
de administratia publica locala asa cum 
ati fost si pana acum. Doar impreuna 
putem sa realizam ceea ce ne-am pro-
pus.

Va multumesc pentru intelegerea de 
care ati dat dovada si pentru solutiile 
prezentate de  dumneavoastra pentru 
rezolvarea diferitelor probleme ivite. 
Asa sa ne ajute Dumnezeu!

MARIA VASILESCU ,
Primarul comunei Tintareni
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