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               8 Martie este prilejul de a ne arata recunostinta , pretuirea , dragostea 
imensa  pentru cele care ne-au  dat viata cat mai frumoasa . Vreau acum sa simt importanta vietii ! Ascult 
zvacnetul copilariei si al dragostei adevarate. Imi amintesc cum am cunoscut lumina, primii pasi, apoi mersul 
prin viata. Ea, Mama m-a invatat sa simt ceea ce vad in jurul meu si sa dau importanta tuturor lucrurilor.Mi-
a transmis tot timpul dragostea si visele ei neimplinite rugandu-l pe D-zeu sa faca pentru mine ceea ce viata 
ar fi trbuit sa faca si pentru ea. Fiecare zi a fost si este pentru mama prilej de a-si pune dorintele de bine 
si dragostea intreaga  in slujba pasilor mei. Imi punea stapanire pe griji si pe necazuri, invaluindu-ma cu 

gandurile ei de bine, ca atunci in leaganul bratelor ei. Mai ales in momentele grele, am simtit de multe ori ca 
D-zeu nu avea incotro si o asculta facand voia iubirii ei uriasa. Glasul si mainile ei salasluiesc in mine fiindu-mi 

averea cea mai de pret, din care imi construiesc in functie de anotimp, masura binelui, a chibzuintei, a increderii 
si sperantei. 
         Este ziua in care barbatii isi rasfata sotia, iubita sau prietena cea mai buna . Este clipa in care inlocuim orice lacrima  de 
tistrete  cu una de emotie si bucurie .  Atunci  ar trebui ca fiecare femeie sa se bucure de ceea ce este si sa simta, chiar daca numai 
pentru o zi, regina printre regine . Este ziua care asigura  tuturor femeilor din lume  o aniversare pe care nimeni nu are cum sa o 
caute vreodata . Si oricat ar comenta barbatii , ca 8 martie este o pedeapsa pentru ei, stim bine ca fiecare gest frumos  pe care il 
fac in aceasta zi nu vine doar din dorinta de a avea ,,liniste in casa ‘’ (cum ar spune  cei rautaciosi ) ci din iubire, din respect si din 
recunostinta  pentru cele care le daruiesc  in fiecare zi cate o farama din inima lor.  
     Doamnelor , va doresc sa aveti parte de un 8  Martie la fel de minunat precum sufletul vostru, toate florile din lume si toata 
dragostea pe care o meritati. 
     Stimati barbati, de 8 Martie lasati totul deoparte si acordati mai multa atentie celor  care pentru noi si nu numai fac intr-o viata 

,,milioane de pasi ‘’.  
 
   Cântec femeiesc  

             (Adrian Paunescu ) 
 
Asa e mama si a fost bunica 
Asa suntem femei lânga femei 
Parem nimic si nu-nsemnam 
nimica 
Doar niste "ele" ce slujesc pe 
"ei". 
 
Ei neglijenti, iar ele foarte 
calme 
Ei încurcând ce ele limpezesc 
Ei numai talpi si ele numai 
palme 

Acesta e destinul femeiesc. 
 
Si-n fond, ce fac femeile pe lume? 
Nimic maret, nimic impunator. 
Schimbându-si dupa ei si drum si nume 
Pun lucrurile iar la locul lor. 
 
Cu-atâtia pasi ce au facut prin casa 
Si pentru care plata nici nu cer 
De-ar fi pornit pe-o cale glorioasa 
Ar fi ajuns si dincolo de cer. 
 
Ei fac ce fac si tot ce fac se vede 
Ba strica mult si ele-ndreapta tot 
Si de aceea nimeni nu le crede 

Când cad, îmbatrânesc si nu mai pot. 
 
Asa e mama si a fost bunica 
Si ca ele mâine eu voi fi. 
Ce facem noi, femeile? Nimica, 
Decât curat si uneori copii. 
 
Suntem veriga firului de ata 
În fiecare lant facut din doi 
Ce greu cu noi femeile în viata 
Dar e si imposibil 
fara noi... 
 
                   

 
                  La multi ani tuturor femeilor de pe acest pamant! 

                                     Primar, 
                                  Prof. Maria Vasilescu 

 
                           
                        ,,VEDETA” LUNII MARTIE 
 
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 Hirsovescu 
Ionut Cristian, sunt 
nascut pe 31 octombrie 
2009 si sunt cel mai mic 
membru al familiei 
Cristina  si  Daniel  
 
 
 



 

 
 

Hotararile Consiliului Local Tintareni adoptate in sedintele din data de 31.01.2011si 10 .02.2011 
 
HOTARAREA  NR. 1/31.01.2011 
Se aproba procesul –verbal al sedintei ordinare din data de 
27.12.2010. 
 
HOTARAREA NR. 2/31.01.2011 
Se aproba infiintarea Compartimentului 
functional ,,Politia Locala”in cadrul aparatului de 
spcialitate al Primarului comunei Tintareni si 
infiintarea Comisiei Locale de Ordine Publica. ; 
 
HOTARAREA NR 3/31.01.2011 
Se aproba Regulamentul de organizare si 
functionare al Politiei Locale . 
 
HOTARAREA NR 4/31.01.2011 
Se aproba Regulamentul de organizare si 
functionare al comisiei locale de ordine publica; 
 
HOTARAREA NR.5/31.01.2011 
Se aproba planul privind masurile si actiunile care se intreprind la 
nivelul comunei Tintareni pe perioada 2010-2011. 
 
HOTARAREA  NR.6/31.01.2011 
Se aproba actualizarea ,,Planului de analiza si acoperire  a riscurilor 
’’in comuna Tintareni. 
 
HOTARAREA NR.7/31.01.2011 

Se aproba obiectivele si lucrarile comunitare ,care vor fi realizate in 
anul 2011 de catre beneficiarii 416/2001. 
 
HOTARAREA NR.8/ 31.01.2011 
Se aproba stabilirea domeniilor serviciilor publice in care 

contravenientii presteaza activitati in folosul 
comunitatii.                
 
HOTARAREA NR 9  
Se aproba ,,Programul anual de Achizitii Publice 
pe anul 2011” 
 
HOTARRAEA NR 10/31.01.2011 
Se aproba fisa de evaluare individuala a 
secretarului comunei. 
 
HOTARAREA NR 11/31.01.2011 
Se aproba veniturile provenite din valorificarea 

bunurilor ce depasesc cantitativ categorile de bunuri de stricta 
necesitate pentru nevoile familiei conform Legii 416/2001. 
 
HOTARAREA NR 12/10.02.2011 
Se aproba bugetul local al comunei Tintareni pentru anul 2011. 
 
HOTARAREA NR 13/10.02.2011 
Se aproba lichidarea exercitiului bugetar pe anul 2010.

 
SA NE CUNOASTEM CONSILIERII 

De vorba cu domnul Cintaretu Nicolae –consilier local

R: Stimate domnule consilier Cintaretu Nicolae va rugam sa va prezentati in cateva cuvinte, 
dandu-le astfel posibilitatea cetatenilor sa va cunoasca mai bine. 
C.N.  Ma numesc  CINTARETU NICOLAE ,sunt nascut la data de 03.05.1962 in com. Valea 

Boului , sat Chiciora ,jud. Gorj.  
      Primele clase  le-am absolvit la Scoala Primara Chiciora ,apoi am urmat cursurile Scolii 
Generale Floresti unde am terminat printre copiii fruntasi in anul 1977. 
  Am urmat si absolvit Liceul Industrial Electroputere din orasul Craiova in anul 1981  
  Cativa ani mai tarziu am absolvit Scoala Tehnica de Maistri ,iar in cele din urma am absolvit  
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRINCUSI  din TG. JIU, FACULTATEA DE STIINTE 
ECONOMICE SPECIALITATEA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE.  
    In prezent lucrez de aproximativ 30 de ani la firma ENERGOMONTAJ TURCENI S.A. Sunt economist de profesie.  
 
R: Cum apreciati relatia dumneavoastra cu oamenii? 
C.N.  In relatia mea cu cetatenii, sunt un om caruia ii place sa socializeze, sa comunice,sa indrume si sa ajute pe oricine care are nevoie de 
ajutorul meu in limitele posibilitatilor.  
 
R: In plan personal, va considerate un om implinit? 
C.N.  In plan personal va pot comunica ca din anul 1986 sunt casatorit cu fosta domnisoara Trinca Ioana, actualmente sotia mea  
Cintaretu Ioana alaturi de care avem 2 copii Lucian si Marian , de 24 si respectiv 21 ani si care la randul lor sunt si ei casatoriti cu Laura 
respectiv Lenuta si au cate un copil fiecare, ANDREEA, si IONUT. Deci ma consider un ''tataie ''tanar si fericit. 
 
R:Va rugam sa ne vorbiti despre calitatea d-voastra de consilier local si despre partidul politic din care faceti parte? 
C.N.  In  Consiliului Local Tintareni sunt Consilier Local in cadrul Partidului Social Democrat ,  
Formatiune Politica careia m-am alaturat din anul 2000. 
 
R: Ce planuri de viitor aveti? 
C.N.  Sper intr-un viitor mai bun fata de zilele de acum ,numai in cazul in care guvernul  
actual va reveni cu picioarele pe pamant sau va disparea de pe scena politica. 
 
R: Ce sfat le dati tinerilor pentru a putea reusi in Romania de astazi? 
C.N.  Pentru a reusi in Romania de azi ,tinerilor le-as recomanda sa invete necontenit  
ca alt fel  viata lor va fi destul de dificila si de grea .                                                                                            
Nu exista alternativa in ziua de azi.  
R: Care din calitatile innascute sau dobandite v-au ajutat cel mai                                                                         
mult sa obtineti ce v-ati propus?                                                                                                                                        
C.N.  Munca, perseverenta, ambitia de a face si realiza mai mult .                                                                                            
 R. Va multumim pentru amabilitate si va dorim succes!          
C.N.  Si eu va multumesc ! 

COLECTIVUL DE REDACTIE: 
VASILESCU MARIA-Primar 
Ciobanu Cristian- Secretar 
Smaranda Andreea 
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Vatuiu Mariana 
Alinei Anamaria 
Ionescu Iuliana 



Intrebari  si  raspunsuri 
Primarul Maria Vasilescu raspunde intrebarilor dumneavoastra 
1.Ce proiecte vor fi finantate in acest an? 
     Bugetul pentru anul 2011 a fost votat in cadrul Sedintei Consiliului Local din data de 10.02.2011. 
     Desi bugetul a venit diminuat fata de anul precedent ,majoritatea proiectelor pe care am de gand sa le realizez 
vor putea fi finantate  partial sau total in acest an deoarece dorintele mele sunt indraznete. De aceea va trebui sa ma 
preocupe gestionarea acestui buget diminuat  pentru realizarea tuturor proiectelor ce mi le-am propus. In acest sens fac apel 
de suflet la toti cetatenii comunei ca din putinul pe care il au sa-si plateasca impozitele si taxele.Cu orice suma achitata ajutati comuna sa  
implementeze proiecte –va ajutati pe dumneavoastra. Intrevad un an foarte greu ,caruia trebuie sa-i facem fata si eu sunt pregatita in acest sens. 
   Printre principalele proiecte amintesc: 
Ø Extinderea cu 5 sali de clasa a Scolii generale Floresti ,nr.1 si dotarea corespunzatoare cu mobilier ,echipamente IT si material didactic; 
Ø Reabilitarea salii de sport de la Scoala Generala Floresti ,nr.1; 
Ø Amenajarea unui miniteren de fotbal la Scoala Generala Floresti ,nr.1, prin fonduri nerambursabile atrase prin Programul Operational 

Regional; 
Ø Continuarea lucrarilor de asfaltare pe DS 11,DS 13 ,DS 28; 
Ø Reabilitare drumuri prin balastare in satele Floresti si Tintareni; 
Ø Continuarea lucrarilor de alimentare cu apa in satele Floresti,Chiciora si Arpadia conform sumelor aprobate de Guvern pentru anul 

2011; 
Ø Demararea lucrarilor de alimentare cu gaze a satelor Tintareni si Floresti; 
Ø Amenajarea corespunzatoare a targului saptamanal; 
Ø Reabilitare sala de sport Tintareni; 
Ø Reabilitare Camin Cultural Floresti; 
Ø Construirea unei scoli noi cu 2 sali de clase in satul Chiciora in parteneriat cu Universitatea de Arhitectura si Fundatia Casa della 

Carita din Milano; 
Ø Lucrari de reparatii si igenizari la Gradinita Tintareni cu o echipa de tineri belgieni prin proiectul „ Tineri pentru Romania”, in luna 

iulie 2011; 
Ø Lucrari de  reparatii si igenizari la Scoala generala Tintareni; 
Ø Reabilitare si extindere iluminat public; 
Ø Amenajarea de fantani publice importante in satele Tintareni si Floresti; 
Ø Intocmirea monografiei comunei; 
Ø Realizarea stemei comunei Tintareni; 
Ø Sustinerea activitatilor culturale si sportive desfasurate la nivelul localitatii; 
Ø Intocmire de documentatii tehnice in vederea realizarii si altor proiecte care se vor lansa in 2011; 
Ø Continuare lucrari de reabilitare la Biserica Sfintii Mihail si Gavril din Tintareni. 

 
2.Gunoaile si utilajele de pe domeniul public strica aspectul comunei .Ce s-a intreprins in acest sens? 
      Cu totii ne plangem de imaginea pe care o are mediul rural in Romania si ne minunam cum peste hotare satele sunt atat de ingrijite. In 
strainatate acest lucru este posibil deoarece cetatenii respecta legislatia si nu o ignora in mod repetat. Daca dorim un Tintareni curat si ingrijit 
trebuie sa respectam anumite reguli. Prin salariatii cu atributii in domeniu si politia comunitara de nenumarate ori am facut apel sa elibereze 
domeniul public ,multi au primit si amenzi ,dar problema nu s-a rezolvat. 
      Perioada de gratie pentru persoanele fizice si juridice sa  incheie un contract cu firma de salubrizare care deserveste comuna Tintareni este 
pana la 15 martie 2011.Incepand cu aceasta data se vor  aplica amenzi celor care nu au incheiat acest contract. Nu vom avea incotro si va trebui 
sa incepem sa aplicam amenzi ,desi mereu am evitat aceasta metoda de constrangere. 
 
3. S-a finalizat Recesamantul General Agricol la nivel national.Care sunt concluziile la nivel local? 
    Recesamantul agricol s-a incheiat ,odata cu centralizarea datelor primite de la fiecare recenzor in parte. Una din concluzii este ca populatia a 
saracit in ultimii ani , proiectand o agricultura de subzistenta in gospodariile 
individuale. Lipsa posibilitatilor detinatorilor de pamant de a-l lucra face ca mare 
parte a terenului ,sa fie nelucrat sau dat in arenda. Un trend descrescator fata de anii 
trecuti se constata si la efectivele de animale ,in special vite si porci. Secretarul 
comunei Ciobanu Cristian Stefanel ,coordonator al recesamantului la Tintareni ,este 
de parere ca faptul se datoreaza lipsei de interes a procesatorilor de a achizitiona 
produse de la gospodariile populatiei ,dar si subventiilor agricole mici din partea 
statului. Deasemenea mai sublinieaza ca statisticile nu sunt tocmai exacte ,existand 
suspiciunea ca unii gospodari ar fi declarat eronat  ca nu lucreaza suprafete de teren 
pentru a nu plati impozite mai mari sau pentru a beneficia de subventii sociale. De 
astfel secretarul comunei atrage atentia ca recesamantul, desfasurat intre 1 decembrie 
2010 si 31 ianuarie 2011, s-a facut exclusiv pe baza declaratiilor persoanelor 
intervievate ,fara ca recenzorii sa aiba vreun drept de control sau verificare. Reticienta 
unora dintre gospodari de a furniza date complete s-a bazat pe ,,zvonul fals’’ca in baza declaratiilor vor fi introduse noi impozite . 
    Totusi noi le multumim pentru colaborare si amabilitate tuturor cetatenilor. 
Trimiteti intrebarile dumneavoastra pe adresa primariatintareni@yahoo.com  sau le puteti aduce la sediul primariei pentru raspunsuri. 
 
 ANUNT 
Lucrezi pamantul, depui cererea de sprijin si accesezi fonduri europene! A.P.I.A.te asteapta! 
 Campania de primire a cererilor de sprijin pe suprafata in anul 2011 se va derula in perioada 1martie-16 mai 2011 fara penalizari ,respectiv 

17 mai -10 iunie cu penalizari de 1% pentru fiecare zi lucratoare. 
 

 
-beneficiati de 10% reducere daca platiti integral impozitul pe anul 2011 pana la data 
de 31 martie 2011 la casieria primariei Tintareni. 
-sa platiti consumul de apa la casieria primariei Tintareni. 

-puteti plati taxe timbru judiciar la casieria primariei Tintareni, 
-sa va platiti la timp amenzile pentru a nu se acumula penalitati, 
-taxa pentru serviciul de salubrizare se plateste lunar la Societatea de salubrizare Retim Ecologic SA. 

 



Permacultura este o 
modalitate de proiectare ?i design a 
a?ezarilor umane ?i sistemelor 
agricole perene, bazata pe imitarea 
rela?iilor ce exista în ecosistemele 
naturale. Permacultura este o 
integrare armonioasa a peisajului si 
oamenilor, care le ofera acestora 
hrana, energie, adapost, si satisface 
alte nevoi materiale si nemateriale.  

 

 

Ciao! Come stai? 
 

În aceste zile schimbatoare de primavara 5 tineri italieni din Milano au însufletit atmosfera în comuna 
Tîntareni. Jacopo, Matteo, Massimo, Roberto si Gionata sunt studenti la Universitatea Politehnica din Milano si se 
vor întoarce în perioada verii pentru a construi o noua cladire pentru Scoala primara din Chiciora, comuna Tîntareni. 

Este vorba despre un proiect realizat la initiativa Politehnicii din Milano în parteneriat cu fundatia Casa della Carita din 
Milano si ArcelorMittal Bucuresti. Proiectul se numeste Una scuola per Tîntareni  (O Scoala pentru Tîntareni) si va demara 
cel mai probabil în luna august anul acesta, dupa ce în prealabil a fost organizat un concurs de proiecte în cadrul universitatii. 

În final, dintre cele 4 proiecte ramase, a fost ales proiectul 
câstigator, care prevede utilizarea în constructie a aluminiului usor 
dar si o resistematizare a terenului, cu accent pe sensibilizarea 
copiilor cu privire la conceptul de permacultura.  

   Un alt partener important în acest proiect este fundatia Casa 
della Carita care gazduieste 
cetateni români de etnie rroma 
care locuiau pâna în 2007 în asa-
numita dublura a comunei Tîntareni 
din strada San Dionigi care a fost 
distrusa de un incendiu. Principiul 
de baza al fundatiei este acela de a 
crea o punte de legatura între 
aceste persoane si zona din care 

acestia provin înlesnind întoarcerea acestora în locurile natale.  
Nevoia îmbunatatirii infrastructurii scolare a aparut în contextul în care vechea 

scoala din Chiciora are aproximativ 100 ani, fiind depasita din punct de vedere al dotarilor 
si spatiilor disponibile, multi copii având dificultati în reluarea studiilor dupa întoarcerea 
din Italia. „Fluxurile migratoare creeaza discontinuitate didactica si abandon scolar pentru 
multi copii”, asa cum afirma doamna primar prof. Maria Vasilescu. Noua constructie va 
cuprinde doua spatii separate: o sala de clasa si laboratorul cu grupurile sanitare aferente, 
articulate în jurul unui spatiu deschis acoperit care va asigura trecerea dintre cele doua 
corpuri.  
 
Impresii de calatorie 

 
Baietii au vizitat mai multe obiective din judetul Gorj, printre care si Ansamblul 

sculptural Constantin Brâncu?i de la Târgu-Jiu, aratându-se foarte interesati de marele 
sculptor român, pe care l-au studiat în timpul facultatii. De asemenea, au 
fost interesati de situatia tinerilor si în special de a celor de etnie rroma 
din comuna si de conditiile oferite de scolile existente în acest moment. Un 
„amical” Italia-România a avut loc în sala de sport a Scolii Generale din 
Tîntareni, duminica, 13 februarie, terminat cu o remiza.    

Au fost placut impresionati de ospitalitatea cu care i-am întâmpinat 
dar si de bucataria româneasca – sarmalutele noastre în special au facut 
furori! Si ei la rândul lor au gatit paste în stil italian pentru copiii de 
gradinita si scoala primara 
din comuna, luni, 14 

februarie, iar ca desert, prajitura tiramisu. Nu a lipsit din program nici 
distractia caci Jacopo si-a confectionat pe loc un nas rosu de clovn si a 
întretinut asistenta imediat dupa masa de prânz.  

Îi vom astepta cu bratele deschise la vara, cu entuziasm si 
pregatiti sa-i ajutam în demersurile lor  si, evident, cu o portie mare de 

sarmalute!        
 
Stiati ca ... 

 Distanta dintre 
Tîntareni si Milano 
este de 2035 Km, cele 
doua localitati aflându-se aproape pe aceeasi paralela:    Milano 
45° 27'N, 9° 11'E  



                                                                    Tîntareni 44° 36'N, 23° 29'E 
 Milano are o populatie de 1.308.311 locuitori în timp ce comuna Tîntareni are 5.700 de locuitori 
 Dna Letizia Moratti, femeie de afaceri si fost Ministru al Educatiei este Primarul orasului Milano din 2006 în timp ce 

Dna Maria Vasilescu, profesor de matematica, este la al IV-lea mandat ca primar al localitatii Tîntareni. 
 

Hy! How are you? 
 

VIZITA PROFESORULUI AMERICAN JYOTI PAINTEL LA SCOALA GENERALA CU CLASELE I- VIII  DIN COMUNA TANTARENI 
       
         Luni, 14 Februarie 2011, de Sfantul Valentin (`Valentine`s Day`), Scoala Generala cu clasele I- VIII a comunei Tantareni, reprezentata de domnisoara director 
prof. Elena Boiangiu si de doamna profesor de limba engleza Cristina Timplaru, a avut deosebita 
ocazie de a primi vizita profesorului american Jyoti Paintel- profesoara de limba engleza la 
Universitatea Berkeley din San Francisco, California. 
      Vizita s-a desfasurat in cadrul unui program de formare intitulat ”Metode noi de predare a 
limbii engleze”, organizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, in colaborare 
cu Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj, reprezentat de doamna insector de specialitate 
Luminita Popescu, inspector de limbi moderne. 
      Profesorul american Jyoti Paintel, in varsta de 36 de ani, a impartasit din experienta sa 
acumulata in predarea limbii engleze, povestind despre activitatea ca profesor in SUA si 
despre vizitele ca formator in tari precum Brazilia, Turcia sau Olanda. 
     Dupa o activitate de `teaching training` desfasurata pe o perioada de cinci luni in judetul 
Dolj, activitate gazduita de `American Corner` din cadrul Bibliotecii Judetene ”Alexandru si 
Aristia Aman” din Craiova, profesorul a vizitat judetul Gorj, urmand a-si continua demersul de 
formare profesionala a cadrelor didactice de limba engleza din judetele Olt si Mehedinti. 

     Proiectul organizat de Ziua 
Sfantului Valentin in cadrul 
comunei Tantareni a fost un 
prilej interesant de cunoastere 
reciproca si de comunicare intre 
profesorul american si elevii 
claselor a VIII-a A si a VI-a B ai Scolii Generale, indrumati de profesorul de limba engleza Cristina 
Timplaru. 
    Jyoti Paintel a apreciat realizarile elevilor, nivelul cunostintelor lor de limba engleza, dorinta 
permanenta de perfectionare a acestora si cadrul optim creat lor in acest sens de intregul colectiv al 
cadrelor didactice ale Scolii Generale Tantareni, colectiv coordonat de directorul prof. Elena Boiangiu.  
    Profesorul Universitatii Berkeley din San Francisco a remarcat deasemenea implicarea comunitatii in 
viata si activitatea elevilor comunei, pentru reusita lor profesionala. 
    La randul lor, copiii au fost entuziasmati de vizita primita, manifestandu-si profund interesul pentru 

activitatea organizata si oferind un cadou surpriza- o inima confectionata de ei insisi, cu ocazia Sfantului Valentin, ca semn al aprecierii lor deosebite pentru oaspetele 
american. Pentru implicarea lor activa, cei mici au primit multumiri si diplome de participare la eveniment. 
    In incheiere, participantii au multumit doamnei profesor Jyoti Paintel pentru stradania de a le povesti cât mai multe lucruri noi despre viata si cultura americana si 
de a-i motiva in demersul lor de invatare a limbii engleze, limba de importanta si circulatie internationala. 
   Totodata, la final, s-au realizat postere si fotografii de grup, profesorul universitar american marturisindu-le elevilor dorinta de a-i revedea si promitandu-le ca va 
reveni cat de curand in mijlocul lor. 

EXEMPLE DE URMAT... 
       In urma Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar-Etapa Judeteana- Rural, echipa de  handbal-baieti  a obtiunut locul I calificandu-se la etapa zonala care se va 

desfasura in judetul Arges, in perioada 11-13 martie 2011, iar echipa de handbal- fete a obtinut locul III,  Felicitari echipelor de handbal- baieti si 
fete, antrenati de prof. Ionica Ion. Tineti-o tot asa! 
Echipa de handbal a Sc. Gen. Tîntareni/ Gorj/ 2010-2011                         Echipa de handbal a Sc. Gen. Tîntareni/ Gorj/ 
2010-2011 
                         Locul III                                                                                                                      Locul I  
                                     ETAPA  JUDETEANA                                                                                                                                                                                                   ETAPA  JUDETEANA       

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                 
Opritoiu 
Constantina, 
Popa Daniela, 
Calina 
Adelina, 
Opritoiu 
Andreea,                                                                                    
Grigoroiu 

Robert, Giugu Ciprian, Sîrbu Ionut, Lautaru Ionut, Badea Alexandru, Liholat Alin 
 Pitaru Andreea, Meetescu Daniela, Alexandru Maria, Doana Rebeca,                                                                                       Firan Florin, Lautaru Fernado, Mihaila Dragos, Ionita Marius, Tunaru Florin, 
Baloi Catalin 
Precop Titiana, Pozmac Georgiana, Cardel Angela, Dinescu Adriana, Muscalu Malina 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                                                                                            
 

 
 
 
 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND STAREA ECONOMICA,SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI 
TINTARENI IN ANUL 2010 

,,FA TOT CE POTI,CU CEEA CE AI,  
ACOLO UNDE TE AFLI” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        THEODORE ROSSEVELT 
 

        Misiunea noastra , a administratiei publice locale, este de a asigura locuitorilor comunei Tintareni servicii publice eficiente si de calitate,in conditii de reala 
transparenta si cu implicarea cetatenilor in luarea deciziilor. Principalul obiectiv al activitatii noastre este acela de a crea o administratie publica locala eficienta, in folosul 
cetateanului. 
       Asadar acest raport nu se vrea o prezentare exhaustiva a activitatilor desfasurate de aparatul de specialitate al primarului,pentru anul 2010, ci o sinteza a principalelor 
directii in care s-a actionat pentru punerea in aplicare a atributiilor ce-mi revin potrivit legii. Avem datoria morala de a aduce la cunostinta cetatenilor activitatea desfasurata 
impreuna cu salariatii Primariei si de a prezenta date concrete despre modul in care au fost gestionati banii publici.  Nu pretind ca activitatea functionarilor s-a ridicat la cele 
mai inalte standarde, insa , va asigur  ca am cautat permanent sa imbunatatim relatia cetatean-functionar,precum si pregatirea profesionala a functionarilor. Consider ca o 
analiza pertinenta a prezentului raport va duce la posibile solutii de imbunatatire a prestatiilor catre cetatenii comunei Tintareni. Cu aceasta ocazie , multumesc Consiliului 
Local ,ca autoritate deliberativa,sefilor institutiilor subordonate si salariatilor prin a caror implicare realizarile anului 2010 au putut fi enumerate in materialul prezentat in 
continuare. 
 Aparatul de specialitate al Primarului 
      Potrivit  organigramei institutiei ,aparatul de specialitate al Primarului comunei Tintareni, este format dintr-un numar de 44 posturi si organigramei serviciului de 
asistenta sociala cu 8 posturi din care: 2 demnitari; 16 functionari publici; 16 personal contractual; 18 posturi vacante. 
 Activitatea  Serviciului financiar –contabil se bazeaza pe asigurarea cu resurse atat din bugetul local cat si transferuri din bugetul de stat si gestionarea acestora,urmarirea 
platilor si incadrarea in limitele prevazute in buget si rectificarea acestora in functie de veniturile realizate si alocatiile bugetare conform Legii 273/2006 privind Finantele 
publice locale. In elaborarea bugetului pentru anul 2010 Primaria comunei Tintareni a parcurs toate  etapele pentru promovarea unui proces bugetar transparent ,cautand 
satisfacerea tuturor categoriilor de cheltuieli. 
 Investitii si proiecte 
     Fara indoiala unul din cele mai interesante capitole pentru cetateanul urbei dar si cel mai controversat dintre capitolele oricarui raport al unei administratii locale este 
cel privitor la lucrarile ce au fost efectuate pentru comunitate,pe care cetateanul le doreste a fi rezolvate si le recepteaza cel mai des prin incidenta zilnica. Sigur ,este foarte 
greu cu un buget care oricat s-ar dori ,nu poate fi extins la dorintele fiecarui cetatean pentru rezolvarea multiplelor probleme ale comunei noastre. Tocmai de aceea ,principalul 
obiectiv al activitatii noastre este acela de a crea o administratie publica locala eficienta ,in folosul cetateanului . 
 Dezvoltare urbana 
      In ceea ce priveste atributiile privind emiterea certificatelor de urbanism,solicitarile venite din partea celor interesati au cuprins toata paleta de activitati ce se pot 
desfasura in conformitate cu Legea 50/1991,in anul 2010 fiind emise 41 certificate de urbanism. 
   Pentru emiterea autorizatiilor de construire pentru obiective de investitii ,este necesara depunerea anumitor acte si avize stabileste prin certificatul de urbanism. Astfel 
in anul 2010 au fost eliberate 28 autorizatii de construire/desfiintare si 8 autorizatii pentru bransament la reteaua publica de telefonie. Tot in anul 2010 s-a reusit intocmirea si 
aprobarea P.U.G .factor esential in amenajarea teritoriului. 
Servicii de administrare a domeniului public si privat al comunei 
      Aceste servicii sunt realizate prin compartimentul gospodarire comunala din cadrul primariei ,care actioneaza pe urmatoarele domenii de activitate:modernizarea 
,exploatarea si intretinerea spatiilor verzi ,a parcurilor publice a terenurilor de sport ,a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii,modernizarea ,intretinerea 
administrarea si exploatarea targului saptamanal ,optimizarea si organizarea circulatiei urbane ,in vederea asigurarii sigurantei traficului si pentru fluidizarea acestuia 
,amenajarea ,organizarea si exploatarea parcarilor ,a locurilor publice de afisaj ,a reclamelor ,a panourilor publicitare,a mobilierului urban si ambiental. 
  Intretinere ,amenajare zone verzi si mobilier urban 
      Cu ajutorul salariatilor primariei si al beneficiarilor de ajutor social si nu in ultimul rand al cetatenilor am reusit ca localitatea noastra sa arate ca o floare ,actiuni ce le 
vom continua si in acest an.  De asemenea  ,au fost amenajate 2 locuri de joaca pentru copii ,dotate cu mobilier nou.  Pentru crearea unui aspect cat mai placut si optim s-a 
demarat un program de investitii in domeniul iluminatului public. 
Mediu  
    In cursul anului 2010 s-au desfasurat urmatoarele activitati : 
Ø s-a intocmit si aprobat in Consiliul Local programul de curatenie si igenizare a localitatii pe anul 2010; 
Ø s-au efectuat verificari pe teren pentru descoperirea rampelor ilegale de deseuri;  
Ø s-au incheiat contracte pentru ridicarea deseurilor menajere; 
Ø au fost intocmite raspunsuri pentru 11 petitii ,verificandu-se in teren cele semnalate. 

 
Agricultura 
       In cadrul Primariei Tintareni functioneaza Compartimentul agricol si cadastru.Principalele atributii ale biroului se concetreaza in directia –aplicarea fondului funciar 
,intocmirea si conducerea registrului agricol  eliberarea de copii,extrase de adeverinte,lucrari legate de recesamantul agricol. Astfel ,in anul 2010 au fost eliberate 2107 
adeverinte.Adeverintele au fost eliberate pentru ajutor social ,alocatii complementare ,ajutor de incalzire ,burse pentru elevi ,achizitionare calculatoare ,subventii ,animale 
,plati pe suprafata. In cadrul aceluiasi birou sunt eliberate certificatele de producator .Astfel in anul 2010 au fost emise 25 certificate pentru vanzarea produselor agricole. 
De asemenea s-au intocmit 25 procese-verbale pentru evaluarea pagubelor si au fost efectuate statistici pentru productia vegetala ,pentru bovine si porcine. 
Servicii  sociale 
      In anul 2010, in cadrul acestui serviciu s-au desfasurat urmatoarele activitati: s-au intocmit referate pentru numire curator; s-au efectuat anchete sociale pentru 
judecatorii, DGASPC Gorj – 453; intocmirea si evidenta dosarelor pentru beneficiarii de alocatii familiale complementare si monoparentale – 103 familii;  s-au acordat 
trusouri pentru noi-nascuti pentru 80 persoane;  s-au intocmit 35 dosare pentru indemnizatii crestere copil; s-a intocmit Planul de Servicii pentru asistenta sociala a familiilor 
cu copii in intretinere; s-a tinut evidenta copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate; s-au intocmit situatii trimestriale privind masurile luate pentru prevenirea 
fenomenului de marginalizare sociala; au fost monitorizate familiile si persoanele aflate in situatii de risc si au fost informate  pesoanele cu handicap asupra drepturilor de care 
pot beneficia in baza legii 448/2006. 
    Totodata, s-a verificat modul in care sunt duse la indeplinire sarcinile de serviciu de catre asistentii personali, angajati in cadrul Primariei Com. Tintareni, pentru 
persoanele in grad I de handicap in numar de 15 persoane. 



In ceea ce priveste aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – in anul 2010, 75 de familii au beneficiat de prevederile acestui drept, din care apti de 
munca 53 persoane care efectueaza zile de lucru in folosul comunitatii. 
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta 

In anul 2010 acest serviciu a participat la  5 incendii, in unele situatii fiind necesara si interventia pompierilor profesionisti. S-au completat planurile proprii de 
pregatire pentru echipele specializate pe tipuri de interventie formate din personal voluntar, planuri propuse de catre sefii acestor echipe si aprobarea lor de catre seful 
S.V.S.U. S-a intocmit Planul de Aparare in cazul producerii unor situatii de urgenta specifice la cutremure si/sau alunecari de teren. 
Ordine publica 

In cadrul Politiei Comu nitare isi desfasoara activitatea un numar de 3 politisti comunitari. In aceasta perioada, lucratorii au au fost angrenati în mai multe actiuni 
privind asigurarea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea încalcarii normelor legale privind curatenia comunei,  protectia mediului înconjurator,  în zonele si 
locurile stabilite prin dispozitia primarului , dupa cum urmeaza:  în anul 2010 s-au aplicat 28 sanctiuni contraventionale din care 19 au fost cu avertisment si  9 cu amenda în 
valoare totala de 2450 lei conform Legii 61/1991. 
Evidenta persoanelor  

În anul 2010 au fost înregistrate în registrul intrari-iesiri al actelor de stare civila un numar de 40 cereri,declaratii care au fost rezolvate în totalitate. 
      S-au înregistrat  5 acte de nastere (în dublu exemplar),din care s-au transcris  5  certificate  din strainatate; s-au eliberat  34 certificate de nastere ;s-au înregistrat  
31 acte de casatorie (în dublu exemplar). S-au eliberat  46 de certificate de casatorie.S-au eliberat 31 Livrete de Familie din oficiu la încheierea casatoriei +  48 Livrete la 
cerere; s-au înregistrat  64 acte de deces  (în dublu exemplar); s-au eliberat  66  certificate de deces; s-au înregistrat : 5 sentinte de divort,5 rectificari de acte redactate 
gresit,2 schimbari pe cale administrativa a numelui de familie în baza  Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean GORJ;s-a operat  un numar de 308  mentiuni modificare 
stare civila în acte de stare civila ex. I, din care  60 mentiuni primite de la alte primarii , 211 mentiuni proprii care s-au trimis la ex. II la Consiliul Judetean Gorj, iar 97 
mentiuni sau trimis altor primarii la ex. I al actelor de stare civila.  La cererea instantelor de judecata, politiei, birourilor notariale publice si ale altor institutii abilitate s-au 
întocmit si expediat un numar de 24 extrase de uz oficial din actele de stare civila.S-a încasat din amenzile aplicate pentru deteriorarea si pierderea certificatelor de stare civila 
si din taxa de casatorie suma de 2300 lei. 
 
Domeniul juridic-contencios 

In cursul anului 2010 au intrat spre rezolvare un numar de 84 cauze dupa cum urmeaza: 37 dosare pe fond funciar; 1dosar fond –plangere contraventionala; 2 dosare 
–recurs –anulare proces verbal de contraventie; 1 dosar –anulare act administrativ; 1 dosar –Fond –ordonanta de plata OUG 119/2007; 22 dosare –litigii privind functionarii 
publici (suplimentul postului +suplimentul treptei de salarizare); 20 dosare –Fond –drepturi banesti. 
 
Activitatea administrativa  

In cursul anului 2010 s-au adoptat 149 hotarari din care una a fost revocata la sesizarea Prefecturii. In anul 2010 plenul consiliului a fost convocat de 27 de ori in 
sedinte din care : 12 sedinte ordinare; 12 sedinte extraordinare; 3 sedinte „de indata”. 
Hotararile de Consiliu privind obiective de investitii si lucrari au fost fundamentate, intotdeauna, si pe prevederile Strategiei de dezvoltare a comunei. 
In anul de referinta, ca primar am emis 801 dispozitii, nefiind revocata niciuna. 
 
Activitatea culturala 

In anul 2010, principalele directii de orientare a manifestarilor culturale au vizat: -Asigurarea unui parteneriat socio-cultural adecvat desfasurarii unor activitati 
culturale  eficiente la nivel local prin cooperarea cu alte institutii de cultura si scoli; - Facilitarea accesului la cultura, cresterea calitatii bunurilor si serviciilor culturale. 
 

 

 
 

De ziua ta, Femeie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reteta dragostei adevarate 
Ingrediente: 
2 suflete cam de aceeasi greutate metafizica si încarcatura spirituala; 
3 kg de dragoste; 
1,5 kg de întelegere si respect; 
100 g de gelozie; 
contradictii si certuri dupa gust;  
Durata prepararii: 
cât rezista… de dorit o viata de om; 
Mod de preparare: 
Sufletele se pun la fiert, iar focul se mareste treptat. Când dau in clocot, se curata de vicii pâna 
ajung la starea de compromis. Pe parcurs se adauga toate ingredientele pentru un gust pestrit si 
nu unul monoton ( ca în cazul unei gustari de tip „flirt” ). Felul e gata atunci când gelozia si 
certurile sunt neutralizate si ramâne doar o aroma inedita de dragoste. Pofta buna ! 



N.B! Daca vreti sa deveni ti adevara ti bucatari ai iubirii, v-as sfatui sa gatiti pe adevar si numaidecât sa adaugati fidelitate si 
încredere. În cazul în care va scapa câteva minciuni în cratita, pentru a evita un gust amar, presara ti câteva cuvinte de iertare si 

vreo 2 declara tii de dragoste. 

 
Ziua de vineri  28 ianuarie 2011 a marcat  inagurarea unui  

nou serviciu de biblioteca ?i anume serviciile oferite de  
calculatoarele cu acces public din cadrul programului BIBLIONET 
instalate în cadrul Bibliotecii Comunale ?în?areni.Astfel ca prin 
acest nou serviciu biblioteca va asigura tuturor ceta?enilor acces 
egal la beneficiile oferite de tehnologie.Prin intermediul 
calculatoarelor ?i al internetului dând un simplu clik pe mouse vom 
descoperi  o vasta lume a cuno?tin?elor , vom afla raspunsuri care 
salveaza 
vie?i ,vom 
simplifica 
modul de 
gasire a 
unui 

serviciu,vom men?ine legaturi cu prietenii ?i familia etc. Beneficiarii 
acestui nou serviciu sunt to?i ceta?enii comunei indiferent de 
na?ionalitate,religie,vârsta etc. Biblioteca Comunala ?în?areni pe lânga 
împrumutul de car?i va furniza ?i accesul liber la  calculatoare ajutând 
asfel oamenii sa ajunga la informa?ia de care au nevoie.   

 Prin Programul   Na?ional Biblionet- Lumea în biblioteca mea,  
al carui obiectiv este de a facilita accesul popula?iei la mijloacele 
tehnologiei informa?ionale,  Biblioteca Comunala ?în?areni a beneficiat 
de o dona?ie compusa din 4 calculatoare echipate cu ca?ti,camera web ?i soft-ul aferent,1 videoproiector,1 ecran proiec?ie,1 
imprimanta,1 scanner.Acest program este finan?at de Funda?ia Bill & Melinda Gates în parteneriat cu IREX,ANBPR,Ministerul 

Culturii ?i Patrimoniului Na?ional,Funda?ia EOS,Biblioteca 
Jude?eana Gorj,Primaria ?în?areni. 

 La ceremonia de taiere a panglicii alaturi de doamna primar 
Maria Vasilescu au fost prezen?i d-na Olmpia Bratu – director al 
Bibliotecii Jude?ene Gorj,d-na Vladoianu Monica – Direc?ia 
Jude?eana pentru Cultura Gorj,Mituca C-tin – metodist Biblioteca 
Jude?eana Gorj,cadre didactice,membri  ai autorita?ilor 
locale,pre?colari ?i ?colari numero?i membri  ai comunita?ii. În 
cadrul discursului sus?inut doamna primar Vasilescu Maria a 
subliniat importan?a  pentru comunitatea noastra a Centrului de 
Cultura care reune?te Muzeul Satului,Biblioteca Comunala,Ludoteca 
”Magic”. 

 Tot în aceasta zi   s-a dat startul primei activita?i  culturale 
din cadrul parteneriatului dintre Gradini?a ?în?areni ?i sec?ia 



Ludoteca a Bibliotecii Comunale   ”Ludoteca ?i lumea pove?tilor” unde pre?colarii sub atenta îndrumare a doamnelor 
educatoare Arpezeanu Maria ,Rujenescu Maria ?i Cîrciumaru Ileana au dat via?a personajelor din pove?ti . 

Apoi , lasând loc spontaneita?ii ?i actului liber ,valorificând fiecare moment ?i ?inând cont ca „fiecare înva?a de la 
fiecare ”elevii de la ciclul primar al ?colii ?în?areni ?i-au afirmat poten?ialul artistic ?i creativ prin desfa?urarea 
urmatoarelor activita?i  „ Fantezii de iarna” – (realizarea unor lucrari artistico-plastice în care sa prezinte aspecte ale iernii 
)clasa I A ,inst.Arpezeanu Cristina,”Iarna pe  portativ” (prezentarea unui repertoriu de melodii cu tematica specifica iernii) 
clasa  a III-a  A, inst.Balaceanu Elena,” De vorba cu Zâna Iarna” (relizarea unor crea?ii literare care sa surprinda frumuse?ea 
acestui anotimp),clasa a IV –a  A,înv.Turcule?u Ioana, „ Mirajul  iernii”(prezentarea unui colaj de poezii ?i cântece),clasa  a IV 
– B,inst.Nae Simona.Acestea s-au desfa?urat în cadrul proiectului educa?ional ” Iarna copilariei mele”. 
 

Stiati ca ...  

Sâmbata, 19 februarie, am comemorat pe unul dintre  cei mai mari 
artisti români: Constantin Brâncusi.  Fostul mare sculptor s-a 
nascut în urma cu 135 de ani, pe 19 februarie 1876, în localitatea 
Hobita, judetul Gorj  si s-a stins din viata pe 16 martie 1957, la Paris.  

 

 

Brâncusi a avut contributii majore la înnoirea limbajului si viziunii 
plastice în sculptura contemporana. Figura centrala în miscarea  

artistica moderna, Constantin Brâncu? i este considerat unul din cei 
mai mari sculptori ai secolului al XX-lea.  

Sculpturile sale se remarca prin elegan? a formei ? i  utilizarea 
sensibila a materialelor. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


