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Invierea Domnului Iisus înseamna DRAGOSTE pentru cei de langa noi .IERTARE si BUCURIE...si mai 
înseamna PUTEREA de a trece peste tot ce este greu ... 

Fiti în aceste zile asa cum ne-a învatat IISUS. 
Paste fericit! 

Presedintele C.J.Gorj, 
                                                                           ION CALINOIU

 
Cu ocazia Sfintelor Pasti , angajatii 
Politiei din Tîntareni va ureaza multa 
sanatate, împliniri alaturi de familiile 
dumneavastra si sarbatori fericite! 
Nu uitati ca, ori de cate ori aveti 
nevoie, noi va stam la dispozitie, 
încercand sa asiguram comunei 

linistea necesara. 
           Paste fericit si Hristos a înviat! 
 

 
 

 
Invierea Domnului sa reverse asupra 
Dumneavoastra harul celui care a 
biruit moartea ,lumina si speranta , 
sanatate si belsug. 
   Paste fericit!  
                                     

                     Senator  
                                   Toni Mihail Grebla  
 
 
 

Dumnezeu sa va dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, o binecuvantare 
la fiecare pas si un raspuns la fiecare intrebare. 

Paste fericit! Va ureaza 
Deputat 

  Cosmin Mihai Popescu

 
                                                                                                                        
                 
 
 
 
              Pentru ca urmatorul numar al ziarului local va aparea                                                                                                                                                           
doar dupa Sfintele sarbatori pascale , gandul meu se                                                                                                                                      
indreapta acum spre dumneavoastra,stimati locuitori ai                                                                                                                                     
comunei Tintareni. Invierea Domnului Nostru Iisus Hristos 
este precedata de sarbatoarea Floriilor. Pe aceasta cale , tin sa                                                                                                  
transmit cele mai calde urari de bine tuturor acelora ce poarta 
numele de flori, sa le urez multa sanatate , bucurii si impliniri. 
Cu ocazia Sfintelor Pasti , doresc cetatenilor comunei                                                                                                                        
sarbatori fericite, incununate de lumina sfanta a Invierii.             
  Sa incercam in aceasta perioada premergatoa sarbatorilor                                                                                               
pascale sa dovedim unul altuia ca suntem mai buni, mai                                                                                                                                       
ingaduitori si mai intelepti. Sa lasam grijile cotidiene la o parte 
si sa ne preocupam mai mai mult de latura spirituala, sa                                                                                                                           
participam la programul liturgic si sa mergem cu totii, in 
noaptea Invierii la biserica, sa luam lumina sfanta, pentru ca, 
intr- un glas, sa salutam crestineste cu Hristos a Inviat! 
 

 
 
                      Al dumneavoastra, 

                 Primar prof.Maria Vasilesu 
 

                Revista lunara înfiintata prin Hotarârea Consiliului Local  
                                   e-mail:primariatintareni@yahoo.com 
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In perioada  08.02.2010-12.03.2010  in sedinta  Consiliului   Local s-au adoptat umatoarele  
hotarari

 
Hotararea nr.16.prin care  se aproba  
impozitele si taxele valabile  in anul 2010. 
 
Hotararea nr. 17 prin care  se aproba 
incheierea exercitiului bugetar pe anul 
2009  si a situatiilor financiare  trimestrul 
IV 2009. 
 
 Hotararea  nr.18 prin care  se aproba 
stabilirea situatiilor care motiveaza 
acordarea ajutoarelor de urgenta, altele 
decat cele stabilite in legea 416/2001. 

Hotararea nr.19 prin care  se aproba 
taxele specia le la nivelul comunei Tintareni 
Hotararea  nr.20 prin care  se aproba 
rambursarea unor sume declarate 
neeligibile privind implementarea 
Proiectului PHARE RO 2005/17-553 
01.03.06. GJ 930 
 
Hotararea nr.21 prin care  se aproba 
mentinerea cuantumului alocatiei zilnice de 
hrana pentru consumurile colective din 
cadrul cantinei de Ajutor Social si 
reducerea numarului de asistati. 

 
Hotararea nr. 22.prin care  se aproba 
inchirierea unui spatiu la parterul Primariei 
pentru deschiderea unui cabinet medical 
individual. 
 
Hotararea nr.23 prin care  se aproba 
acordarea unui mandat special doamnei 
Vasilescu Maria , primarul comunei 
Tintareni de reprezentare a Consiliului 
Local al comunei Tintareni.

Hotararea  nr.24 prin care  se aproba 
procesele verbale anterioare ale sedintelor 
Consiliului Local Tintareni 
 
Hotararea nr.25 prin care  se aproba 
modificarea platii lunare a indemnizatiei de 
consilier 
 
 Hotararea nr 26 prin care  se aproba 
schimbul de teren intre Consiliul Local 
Tintareni si SC AGRIBERICA SRL 
 
 Hotararea nr.27 prin care  se aproba 
organizarea pazei obiectivelor 
,bunurilor,valorilor si protectia persoanelor 
situate pe teritoriul comunei Tintareni. 
 
 Hotararea nr.28 prin care  se aproba 
metodologia de emitere a actelor pentru 
autorizarea constructiilor. 
 
 Hotararea nr.29 prin care  se aproba 
Planul de masuri pentru prevenirea si 
combaterea marginalizarii sociale 
 
Hotararea  nr.30 prin care  se aproba 
bugetul local pe anul 2010. 
 
Hotararea nr. 31 prin care se aproba 
Regulamentul privind buna gospodarire si 
infrumusetare  a comunei in anul 2010. 

 
Hotararea nr.32.prin care  se aproba 
veniturile provenite din valorificarea 
,bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile 
de bunuri de stricta necesitate. 
 
Hotararea nr.33 prin care  se aproba 
evaluarea performantelor profesionale ale 
secretarului comunei Tintareni. 
 
Hotararea nr.34.prin care  se aproba 
Programul anual de achizitii publice pe 
anul 2010. 
 
Hotararea nr.35 prin care  se aproba 
desemnarea unei persoane pentru 
depunerea cererii de plata la APIA, in 
campania 2010. 
 
Hotararea nr. 36 prin care  se aproba 
punerea la dispozitia concesionarului 
serviciului public ,criteriului necesar pentru 
realizarea obiectivelor aferente sistemului 
de gaze. 
 
Hotararea nr. 37 din 12.03.2010 privind 
declararea perioadei 01.aprilie-30.aprilie 
2010 ,,LUNA CURATENIEI”sub deviza 
,,DE CRIZA NICI CA NE PASA ,FACEM 
COMUNA FRUMOASA” 

Hotararea nr. 38 din 12.03.2010 privind 
aprobarea initierii,elaborarii unui proiect in 
cadrul programului PNDR si a cheltuielilor 
de consultanta aferente ,Masura 
125”Imbunatatirea si dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea si 
adaptarea agriculturii si silviculturii” 
 
Hotararea nr. 39 din 12.03.2010 privind 
modificarea organigramei si a statului de 
functii din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Tintareni valabil 
incepand cu data de 15.03.2010 
 
Hotararea nr. 40 din 12.03.2010 privind 
aprobarea continuarii lucrarilor la 
obiectivul ,,Alimentare cu apa in sistem 
centralizat in localitatile 
Floresti,Chiciora,Arpadia prin licitatie 
publica si a noilor indicatori tehnico-
economici” 
 
Hotararea nr. 41 din 12.03.2010 privind 
aprobarea Programului ,,Renasterea satului 
romanesc -10 case pentru specialisti” 
 
Hotararea nr. 42 prin care se aproba  
bugetul local pe anul 2010. 
 
 

 
                                                Presedinte de sedinta                                                                                     Secretar 
                                                Dumitru Constantin                                                                    Ciobanu Cristian Stefanel 

                                                     RASPUNDEREA JURIDICA A CONSILIERULUI 

In exercitarea mandatului , consilierul se afla in serviciul 
colectivitatii locale. 
Consilierii raspund solidar pentru activitatea desfasurata in 
exercitarea mandatului,precum si pentru hotararile pe care le-
au votat. 

O consecinta a stabilirii raspunderii juridice a 
consilierilor , poate fi accea  de dizolvare   a consiliului local din 
care fac parte.Potrivit art. 57 din Legea 215/2001, un Consiliu 
Local poate fi dizolvat daca a adoptat intr-un interval de cel 
mult 6 luni , cel putin 3 hotarari care au fost anulate de instanta 
de contencios administrativ prin hotarare judecatoreasca 
ramasa definitiva si irevocabila. 

Dizolvarea consiliului local se face prin hotarare a 
Guvernului la propunerea motivata a prefectului avand la baza 
hotararea judecatoreasca definitive si irevocabile.Legea prevede 
si alte situatii de dizolvare Consiliului Local care nu sunt 
neaparat legate de raspunderea juridica a consilierilor.



Pag. 4  

 
 

Secrete naturale pentru ficat sanatos 
Ficatul are multe functii esentiale sanatatii organismului: elimina substantele nocive din tesuturi, regleaza nivelul de hormoni si chiar si pe cel 
de zahar din sange. Pentru ca un ficat obosit duce la dereglarea metabolismului si la probleme grave de sanatate, detoxificarea acestui organ este 
un ajutor necesar pe care ni- l putem oferi singuri.  
Plante salvatoare 
De la ficatul obosit pana la hepatita sau chiar ciroza, diverse probleme provocate de dieta necorespunzatoare, de chimicale sau de stres, toate isi 
gasesc leac in gradina naturii. 
Anghinarea este o planta ale carei frunze sunt utilizate pentru efectul diuretic si pentru cel de hranire a celulei hepatice.  
Ø Infuzia se prepara din frunze dupa cum urmeaza: doua lingurite se lasa la infuzat o jumatate de ora in 300 

ml. apa fierbinte. Se consuma pe parcursul zilei, inainte de mesele principale. Doza se mareste la 3 lingurite 
dupa 10 zile, fara a depasi 5 lingurite la 300 ml. de apa. 

Cicoarea stimuleaza secretia bilei si activeaza functia antitoxica a ficatului. Radacina este cea mai 
eficienta  
Ø Lesne  de procurat, cicoarea uscata se foloseste pentru prepararea unui ceai benefic: se pune intr-un ibric o lingurita de 

cicoare uscata, peste care se toarna o cana de apa. Se lasa sa fiarba cateva minute, se strecoara si se consuma cel putin 2 
cani zilnic. 

Armurariul contine uleiuri volatile si este bogat  in silimarina, substanta cunoscuta inca din vechime pentru efectul de 
regenerare a celulelor ficatului. Fiind un puternic antioxidant, regenereaza tesuturile si inlatura toxinele.  
Ø Se administreaza sub forma de tinctura, 20 de picaturi de 3 ori pe zi, diluate in apa , sau pulbere   1g inainte 

de fiecare masa. 
 

7 alimente de ajutor 
 

1 Ridichea- neagra. Este de mare ajutor in cazul ficatului marit, ajutand la dezimflamarea lui. Incearca o cura de 3 
saptamani cu 2 pahare de suc proaspat de ridiche- neagra pe zi. Astfel, vei beneficia de continutul cel mai ridicat de 
ingrediente active din ridiche. Si siropul din ridiche-neagra cu miere este recomandat.  
 

2 Fructele  Grepfrutul si merele crude sustin sanatatea ficatului, dar sucul proaspat din aceste fructe 
crude este mai concentrat si totodata mai eficient.  
 

3 Mierea consumata inainte de mese, intareste ficatul, iar o cura cu polen il detoxifica. Ia o 
lingurita dimineata, pe stomacul gol!  
 
4 Morcovul un pahar sau doua cu suc de morcov consumat in doua reprize, dimineata si dupa-amiaza , trateaza 

hepatita si nu numai. 
 
5 Varza  un pahar cu suc de varza proaspata pe zi usureaza activitatea ficatului. Si varza cruda cu putin ulei de masline consumata pe post de 
gustare e foarte benefica.  
 
6 Graul incoltit si efectele lui purificatoare se fac simtite si cand ai probleme cu ficatul. Ca sa tratezi hepatita se recomanda un amestec de 
grau incoltit tocat si amestecat cu miere si cateva picaturi de ulei de masline.  
7 Uleiuri sanatoase uleiurile bogate in omega 3 sunt si ele de ajutor ficatului. Incearca  sa consumi ulei de 
masline si ulei de peste!  
 
Trateaza ciroza!   

Ø Se recomanda cataplasmele cu bitter suedez, coada-soricelului,ridichi sau foi de 
varza strivite  aplicate pe ficat timp de cateva ore, ziua sau in timpul noptii;local, 
se pot face aplicatii cu argila. 

Ø Timp de trei saptamani, consuma in fiecare zi sucul stors de la trei lamai 
mari; ideal este sa le treci prin storcator cu tot cu coaja.  

Ø Bea doua cani cu ceai de urzici zilnic sau ia cate  20 de picaturi de tinctura 
de urzici de 2-3 ori pe zi; si 20 de picaturi de tinctura de  rostopasca de 
trei ori pe zi pot face minuni! 
 
07 Aprilie – ziua 
Mondiala a sanatatii 
 
Cu ocazia zilei de 7 aprilie, ziua mondiala a sanatatii le transmit tuturor celor care inobileaza halate albe prin 
grija fata de om si prin lupta incrancenata cu boala de orice fel  cele mai sincere urari alaturi de traditionalul:  
La multi ani!  
                                 Primar, 
                             Maria Vasilescu 
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Priveste in jur ,iarba isi arata 
coltii.Oare maine,sufletul tau nu va fi 
sfasiat de verdeata?Oare maine sau 
poimaine ,pocnetele mugurilor de pe 
ramurile copacilor nu te vor asurzi cu 
zgomotul lor,florile nu te vor orbi cu 
frumusetea lor ,parfumul din natura nu iti 
va cuceri sufletul sensibil?Oare peste cateva 
zile ropotul pasilor tai dansand hora si sarba 
nu se va contopi cu simfonia primaverii 
?Strange tot seninul cerului in inima ta si fii 
mai bun!Merita sa-ti traiesti viata iubind! 

Deja se vad unii gospodari,care-si 
leapada cojoacele si pun mana pe sape 
,greble,etc.Incep sa faca rost de seminte de 
flori,legume.A cam venit vremea sa ne 
dezmortim si sa facem tranzitia spre cultura 
mare de camp ,spre cultura mica din 
gradinile proprii, si nu mai vorbim de 
provocarea ,ca fiecare sa aiba o gradina mai 
bogata ,mai frumoasa si mai variata decat a 
celorlalti. 
Sa nu uitam ca si localitatea noastra este 
intr-adevar a noastra , a tuturor,iar pentru 
aceasta ,cu totii avem o obligatie comuna 
:infrumusetarea acesteia. 
Daca cineva vine pentru prima data in 
localitatea nostra , si intreaba unde stam ,sa 
i se spuna:,,acolo unde este plin de flori in 
fata casei.Din fericire sunt foarte multe 
plante care infloresc tot timpul anului, dand 
un aspect minunat locuintei noastre,satului 
nostru :margarete , carciumarese, craite,etc.  

Hai sa incercam sa ne imaginam cu totii cat 

de frumos apare o zona cultivata de legume 
sau ,inconjurata de flori. 
Imaginati-va trotuarul delimitat cu flori 
ornamentale,care in cele trei anotimpuri 
,ne-ar incanta privirile,ne-ar face mai 
tandrii,mai intelegatori. 

Asa ca fratilor haideti sa curatim  
pomii de crengile inutile pregatiti-va 
straturile pentru legume si  ,,NU UITATI 
FLORILE PENTRU RONTURILE DIN 
DOMENIUL PUBLIC” 
Ar fi mandria noastra , a tuturor,cand 
oricine trece pe soseaua judeteana si 

nationala, sa admire   frumusetea comunei 
noastre. Sa incepem sa ne gospodarim 
comuna singuri,cu participarea fiecarui 
cetatean 
             Angajatii Primariei au participat la 
primele actiuni care vor continua si in luna 
aprilie.In acest sens sunt invitati sa 
participle toti locuitorii comunei noastre. 

 

. 
                                                                                       Ziua Mondiala  a Apei- 22 martie   
 

 Cat despre apa si protejarea ei , ar trebui sa ne  gandim ca in urma cu peste 2500 ani 

, in Roma Antica ,fiecare cetatean roman folosea 3000 l de apa /luna pentru 

igiena.Acum exista civilizatia apometrului,a incarcarii la plata a consumatorilor 

pausali, a poluarii albiilor de rau, pe care din cand in cand cu anumite ocazii, le 

curata ….cine altcineva decat Primaria   

Actiunile desfasurându-se sub deviza „Apa curata pentru o lume sanatoasa”,  au 

cuprins toata suflarea comunei ,unde cetatenii au curatat pomii de crengile uscate si 

raurile de deseuri. 
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ZIUA POLITIEI ROMANE LA TINTARENI 
 
 

Sarbatoarea ortodoxa a Bunei Vestiri coincide simbolic cu sarbatorirea uneia dintre institutiile 
fundamentale ale statului Politia Româna. 
In aceasta zi speciala pentru oamenii pastratori ai credintei in lege si dreptate,,POLITIA 
TINTARENI,CONSILIUL LOCAL si  SCOLILE  de pe raza comunei si-au dat mana pentru a 
sarbatori cum se cuvine ZIUA POLITIEI ROMÂNE. 
Actiunile s-au desfasurat la Sala de sport a comunei Tintareni unde au participat un numar 
insemnat de cetateni,elevi,cadre didactice si alte personalitati invitate de catre reprezentantii 
politiei. 
A luat cuvantul primarul comunei -prof. Maria Vasilescu care a subliniat importanta zilei 
Politiei, a apreciat activitatea depusa de politistii din comuna pentru profesionalismul de care 
au dat dovada in realizarea obiectivelor propuse precum si de fructuoasa colaborare si de 
implicare in viata comunitatii 
Domnul Ag. Tudor Bocai -sef Post Politie comuna Tintareni a transmis in cuvantul sau un gand 
de recunostinta si de multumire Consiliului Local ,Primarului precum si tuturor institutiilor  cu 
care a colaborat  pentru sprijinul acordat in indeplinirea misiunii de politist. 

Au urmat spectacole sustinute de elevi indrumati de inimosii dascali de pe raza comunei ,precum si intreceri sportive. 
1.,,Pietonul”-Istudora Constantina 
2.,,Orasul micilor pietoni”-Mogosan  Mihai Alin si Mihaila Elena; 
3.,,Invatam sa circulam ’’ Arpezeanu Cristina,Balaceanu Elena,Ion Tudorita,Nae Simona,Turculetu 
Ioana; 
4.,,Dansuri tiganesti”-Cosma Cristina,Tanase Constantin; 

5.,,Dansuri populare”-Buse Despina,Ionescu Iuliana; 
6.,,Minifotbal”-Ionica Ion. 
Deasemenea elevii au admirat masinile Politiei , au fost pentru o zi 
politisti,au pus intrebari la care au raspuns cu promptitudine si 
profesionalism politistii prezenti la manifestare. 
Au fost impartite pliante care ilustreaza activitati ale politiei comunei 
Tintareni precum si reguli de educatie rutiera pentru copii si 
cetateni.Doresc sa subliniez ca la nivelul comunei Tintareni exista 
numeroase proiecte educationale pe teme ca -----,,Atentie la 
neatentie”, 
-,,Siguranta ta conteaza”,, 

-,,Fii responsabil”, 
-,,Cupa prieteniei”,, 
-,,Inca o sansa”, 
-,,Copii educati=adulti responsabili”. incheiate intre Politia comunei Tintareni , Primaria comunei Tintareni , Scolile Generale Tintareni si 

Floresti care au ca scop asigurarea unui climat de siguranta 
in comuna , educarea elevilor in vederea unei circulatii 
corecte , disciplinate pe drumurile publice , prevenirea 
abandonului scolar                                                          
 

Politia din Tintareni 
de Pozmac Georgiana Ionelia, cls. a VII-a A 

                  prof. coordonator Cosma Cristina  
 

Avem in comuna noastra 
Politisti de-nalta clasa 

Castigam la capitolul valoare  
In frunte cu domnul Bocai, sef de onoare  
Respectos si respectat, de toti cetatenii din sat. 

                                  
                                  Onorat de stema sa 

Distruge coruptia 
Ajutat de subalterni 

Ridica numele “Tintareni” 
La un stagiu ridicat si de dansul apreciat. 

 
Politia din “Tintareni” triumfa in orice plan 

Chiar si la capitolul bani. 
Pentr-o munca serioasa 
Si mereu tarziu acasa, 
Dar mereu periculoasa. 
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Berbec .. Va recomandam sa evitati discutiile in contradictoriu si sa nu refuzati ajutorul oferit de o femeie.  

Taur  Va recomandam sa aveti rabdare si sa evitati speculatiile. Veti primi bani de unde nici nu va asteptati.  

Gemeni  Sunteti destul de confuz si aveti putine sanse sa porniti afacerea pe care o planificati. Va sfatuim sa nu insistati.  

Rac  S-ar putea sa ii reprosati partenerului de viata ca a cheltuit prea mult. Va recomandam sa va pastrati calmul si sa fiti mai flexibil. 

Leu . Daca vedeti ca nu va iese cu nici un chip, lasati-o pe maine! Altfel, riscati sa faceti o greseala costisitoare. 

Fecioara . Va recomandam sa acordati mai multa atentie activitatilor profesionale. Evitati speculatiile!  

Balanta  Este putin probabil sa aveti castig de cauza, ba s-ar putea chiar sa va alegeti cu sarcini suplimentare 

Scorpion  Puteti avea succes pe plan profesional, insa numai daca depuneti un efort deosebit.  

Sagetator   . Nu incercati sa mesteriti nimic prin casa! Este de preferat sa apelati la cineva care se pricepe, pentru ca azi sunteti cam 
neindemanatic.  

Capricorn  Va bate gandul sa porniti o mica afacere. Puneti la punct toate detaliile, inainte de a trece la actiune!  

Varsator .Nu reusiti sa faceti ce v-ati propus, din cauza obstacolelor care va apar in cale. Este indicat sa evitati intalnirile 

Pesti . Un prieten va propune sa colaborati intr-o afacere de pe urma careia puteti castiga bine. Va sfatuim sa evitati orice fel de speculatii                   

 

Doamna învatatoare, sa stiti ca fiul meu nu poate veni azi la scoala! se auzi o voce de copil. 
-Dar cu cine vorbesc ? 
-Cu tatal meu . 

De ce  nu stie o blonda sa scrie nr 11.Pt ca nu stie pe care 1 sa-l puna in fata. 

 

                  PLACINTA CU CARNE DE MIEL 

Timp de preparare: pregatire: 1 ora; la cuptor: 40 minute. 
Ingrediente: 400-500 g carne de miel tocata, 2-3 legaturi de ceapa verde,1 legatura de marar 
verde, 2 linguri de iaurt, 1 pahar de vin alb, 500 g faina, 4 oua, apa, sare, piper. 
Preparare: Mai intai curatati ceapa verde si o taiati bucati mici......apoi tocati carnea .....si ambele le  

puneti in tigaie in ulei si apa in parti egale si le lasati sa se inabuse.  
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                            SALATA  DE  PRIMAVARA 

8 linguri ulei de masline  1 dovlecel mic  
busuioc proaspat  4 muguri de pin (optional)      
1 lingurita piper alb  2 lingurite unt de masa  
4 bucati arpagic  o bucata branza feta  
4 linguri de mazare fiarta  2 linguri mari smantana  
parmezan ras, sare  

Se pun intr-un mixer uleiul de masline, mugurii de pin, busuiocul si usturoiul si se formeaza o pasta, apoi se adauga sare si piper si se mixeaza 
din nou.  
Untul se pune la topit, se adauga arpagicul, busuiocul si mazarea fiarta si se lasa pe foc cateva minute, amestecand.  
Dovlecelul se taie feliute subtiri julienne si se da cu sare si piper alb, sa se inmoaie, iar branza feta se taie cubulete foarte mici.  
Se adauga smantana si se amesteca bine, cu vasul luat de pe foc, apoi se adauga feliutele de dovlecel si cuburile de feta.  
In fiecare farfurie cu salata se presara parmezan ras.  
 

                       Bucatarie de gospodina 

 
 Tacamurile si celelalte obiecte din inox se intretin usor (doar de aceea le-ai achizitionat). O solutie ar fi prepararea 
unui sapun special, pe baza de potasiu si creta. Utilizeaza pentru acest sapun o lingura de creta si o lingura de sapun de 
potasiu. Se amesteca intr-un vas pana cand devin o pasta omogena. Pasta poate fi folosita punand-o pe o carpa si frecand 
tacamurile umede. Dupa clatire, se lustruiesc.  
 Teflonul este una dintre cele mai costisitoare investitii din bucatarie. Praful de curatat si alti detergenti sunt prea 
agresivi pentru tigaile tale, asa ca poti apela la o varianta ieftina si simpla, usor de preparat. Toarna 200 ml apa in tigaia de 
teflon si adauga trei linguri de praf de copt. Pune apoi tigaia la foc mic si tine-o pana cand amestecul da in clocot. Clateste-o 
cu apa potrivit de calda si sterge-o cu o carpa moale. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
Lumanarea de Inviere.  
 
In noaptea de Inviere multime mare de popor vine la biserica. Fiecare credincios poarta in mana o lumanare, pe care o va 
aprinde din lumina adusa de preot de pe masa Sfantului Altar. Aceasta lumanare este simbolul Invierii, al biruintei vietii asupra 
mortii si a luminii lui Hristos asupra intunericului pacatului.  
 
Ouale rosii.   
 
Ouale simbolizeaza mormantul purtator de viata al Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a deschis la Invierea Sa din morti. 
De aceea, cand sparg ouale prin ciocnire, dar si cand se intalnesc unii cu altii, crestinii isi spun: "Hristos a inviat! Adevarat 
a inviat!".  
 
Pasca.  
 
Se coace de catre gospodinele crestine numai o data pe an, de Sfintele Pasti. Ea are o forma rotunda pentru ca se crede ca 
scutecele lui Hristos au fost rotunde. Avand la mijloc o cruce, pasca este impodobita pe margini cu aluat impletit. In momentul 
in care se pune in cuptor, femeile de la tara fac semnul crucii cu lopata pe peretii cuptorului, spunind: "Cruce-n casa,/ Cruce-n 
piatra,/ Dumnezeu cu noi la masa,/ Maica Precista pe fereastra".   
 

 

  TRADITII  SI OBICEIURI   PASCALE 
 

                    
    Oul rosu-mbujorat 

Sta în cos, înconjurat 
De surate. Rosii toate. 
-Oule ce te tii mare? 

Crezi c-ai coaja cea mai 
tare? 

Zice-un ou frumos pictat 

Dintr-un lemn tare lucrat 
Cioc! Poc! „Hristos a-nviat” 
Si coaja s-a si crapat. 
Ce pacat, oh, ce pacat! 
Câstigat e acela care 
Manânca ou ros’ cu sare. 
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In data de 29.03.2010 la Caminul Cultural Tintareni din comuna Tintareni , judetul 
Gorj  a  avut loc un program artistic sustinut de prescolarii de la gradinitele Tintareni , 
Floresti 1 , Floresti 2 ,Chiciora, coordonati de doamnele educatoare Arpezeanu Maria , 
Rujenescu Maria, Spataru Anisoara, Sovaila Elena , Tudor Elena, Prodea Elena Lelia. 
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