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A venit primavara, si odata cu ea se incepe un 
nou ciclu de viata pentru roadele pamantului, 
pentru pasarile cerului...

Pentru om, primavara inseamna inca un an de 
bucurie, de satisfactii si de truda in acelasi timp.
Vedem pe ulita satului si in gospodariile oameni-
lor, mare preocupare pentru crearea unei imagini 
placute ochiului...toata suflarea se trezeste la acti-
vitati cotidiene, care ne dau si satisfactii nebanu-
ite.

Ce poate fi mai frumos decat sa vedem : ver-
dele crud al ierbii abia mijite din pamantul negru 
si batatorit; primii ghiocei puri si firavi care spun 
parca ,,bine v-am gasit, eu sunt cel care da startul 
frumusetii culorilor...”Nimic mai adevarat , daca ne 
gandim ca destul de repede pomii se vor umple 
de floare, iar celelalte flori ale pamantului vor in-
vada in culori, care mai de care mai vii, pamantul.

Dar luna martie , este una speciala si pentru 
cea care stie sa fie mama, fiica, sora, sotie, prie-
tena, colega, partenera. O zi din an , pe 8 Martie 
, aceasta fiinta este apreciata la adevarata sa va-
loare pe intreg mapamondul...ii este recunoscuta 
valoarea incontestabila. Fara ea zilele n-ar mai fi 
asa de frumoase, fara zambetul ei imaginea ar fi 
frustata, fara ea barbatul ar fi nemangaiat, necon-
solat, neincurajat, neinteles... Ea este cea care stie, 
cu diplomatie, sa treaca peste anumite discutii, sa 
aplaneze anumite conflicte, sa fie sotie si mama 
iubitoare ocrotindu-si pruncii pana ce acestia 
pleaca de langa ele lasandu-le pustiite constiente 
fiind ca fiecare are drumul sau in viata si un tel , pe 
care trebuie sa il urmeze.

Intotdeauna, in spatele unui barbat de succes 
se afla o femeie puternica, inteligenta! 

Femeia este unica ,delicata si vesnic plina de 
surprize, indiferent de varsta. Tot ea a fost venera-
ta inca din cele mai vechi timpuri de poeti, a fost 
reprezentata in celebre opere de arta, a iscat si a 
stins conflicte, a determinat aparitia razboaielor... 
Fara ea, lumea ar fi cumplit de saraca si de lipsita 
de viata. Ea este cea in jurul careia vibreaza viata, 
frumusetea si bogatia (mai ales cea sufleteasca.)

Primar,
Maria Vasilescu

Eternul feminin  Se apropie ziua în care ne vom opri din tot ce suntem obişnuiţi să facem, 
pentru a omagia pe cea care este Femeie! După mai multe ninsori pe pământ 
şi în ceruri, vine această zi, ca un semn la rostuire a dorinţei de floare, de ver-
de, de viaţă, ca într-un act de supremă dreptate! Vor fi multe flori, zâmbete, 
simboluri de dragoste, preţuire, respect şi multe gânduri de bine! Cuvintele 
vor fi puţine şi se vor ascunde în gesturi stângace şi tremurânde. Se vor spu-
ne; „Te iubesc!”, „Iartă-mă!”, „Îţi mulţumesc că exişti!”, în limba florilor, a îmbră-
ţişărilor, a zâmbetului, a lacrimii! Copii născuţi se vor întoarce în această zi la 
primordialitatea chintesenţei de a fi, din cerul de linişte şi dragoste nesfârşită 
de la pieptul Mamei! Indiferent de vârstă, ne vom gândi cu toţii la cea care 
ne-a născut şi „obligaţi” de copilărie, ne vom lega tot restul vieţii de mâinile 
şi sufletului Ei! Vom descoperi din nou multa Ei singurătate şi rarele noastre 
eforturi de a-i oferi, în chip meritat, dragostea şi preţuirea! Ca şi în celelalte, 
zilele de sărbătoare ale anului – atât de puţine – o vizităm şi, strângând-o în 
braţe, simţim un nod în gât... Chiar dacă am reuşi mulţumiri mult mai pro-
funde sau i-am aduce mai multe şi substanţiale cadouri, am stânjeni-o, am 
încurca-o şi chiar am întrista-o! Dragostea unei Mame e dată, ca o dumneze-
ire, fiecărui copil pe care-l naşte, trăindu-i bucuriile şi necazurile!  Dumnezeu 

a dăruit viaţă ca să fie dăruită, astfel femeia născută devine născătoare, şi capătă numele cel mai plin de sensuri 
rostit vreodată: Mamă!

Oare ce s-ar fi ales din copilăria noastră fără grija mâinilor ei, fără atingerea lor unică, dătătoare de căldură, 
alinare şi înţelegere? Sau fără zâmbetul ei, de cele mai multe ori înlăcrimat? De ce primul cuvânt rostit de toţi cei 
care alcătuim omenirea, în spaţiul şi timpul ei, finite şi totuşi infinite, este Mama? Şi primul scâncet al mielului şi 
primul sunet tandru şi orb al puiului de leu, tot asta înseamnă. Viaţa începe, pentru noi toţi, la pieptul mamei! 
Acolo, lângă sufletul ei, cunoaştem primele noţiuni despre viaţă, lume, dragoste, bucurie, suferinţă. Acolo ră-
mânem mereu – cu tot ceea ce este esenţial în fiinţa noastră – indiferent de drumurile care ne poartă paşii prin 
lume. 

La mulţi ani Mamă! La mulţi ani Femeie! La mulţi ani Copilă!

Pentru ca sunteti cele care insenineaza zilele 
barbatilor, pentru ca sunteti cele care dati lumii mai 
multa frumusete, pentru ca sunteti cele care gasiti in 
fiecare zi timp pentru cei dragi, pentru ca sunteti cele 
care o luati de la capat in fiecare zi, mai puternice 
si mai hotarate, pentru ca sufletul vostru stie ce 
e iubirea, cum se daruieste si cum se primeste ea... 
Pentru toate acestea, timpul se opreste putin in loc 
la fiecare inceput de Primavara, pentru a va aduce 
un omagiu.  „ La multi ani!”

                Primar,
       Maria Vasilescu

În camera mea 
roz, plină de no-
rişori desenaţi în 
unghiuri luminoase, 
pătrunde soarele 
lui Martie! Gându-
rile-mi zboară către 
chipul tău frumos, 

acoperit de râurile părului blond. Ştiu 
că este ziua ta şi cu dorinţa unui copil 
aflat în clasa a VI-a îmi chem florile, 
cărţile, caietele cu note de zece, cu-
vintele ca să le plimb într-o caleaşcă 
de aur pe care să ţi-o aduc la poarta 
zâmbetului tău. Tu dormi. Mă apropii 
uşor de patul tău şi-ţi simt mirosul de 
mamă bună.

- Trezeşte-te, ţi-am spus, eu ţi-am 

vegheat somnul cu dorul rândunicii la 
fereastră şi pentru că astăzi este ziua 
ta, ţi-am adus în această caleaşcă au-
rită toate darurile mele. Pe toate ţi le 
ofer pentru că nimic nu este mai fru-
mos şi mai curat decât zâmbetul tău.

- Dar cu buchetul acela mare de 
zambile ce faci? m-ai întrebat.

- Acela este pentru doamna pri-
mar e pentru că şi zâmbetul dumneaei 
este minunat!

Apoi ai deschis fereastra şi razele 
soarelui au intrat să mă mângâie. Ce 
bine este cu tine mamă, îţi mulţumesc! 
Îţi mulţumesc pentru copilăria frumoa-
să, îţi mulţumesc pentru dragostea, 
ocrotirea şi felul în care mă creşti! Dar 
nu este suficient. Dacă aş fi  pictor ţi-

aş zugrăvi culorile sufletului în alb şi 
roşu.  Alb pentru că eşti bună şi roşu 
pentru că mă iubeşti atât de mult. 

Dacă aş fi sculptor, ţi-aş sculpta 
sufletul în formă de inimă şi l-aş aşe-
za pe biroul meu alături de cărţi şi de 
caiete.                                                                                         

Dacă aş fi cântăreţ, ţi-aş cânta 
cea mai frumoasă melodie din lume.                                  

Dar pentru că sunt doar un copil 
nu pot decat sa-ti scriu   aceste ran-
duri  şi să-ţi spun cât de mult te iu-
besc! 

 La mulţi ani, draga mea 
mamă!    

Ion Mirela Madalina

SCRISOARE CĂTRE MAMA DE 8 MARTIE

Fie ca de Martisor si de Ziua 
Femeii primavara sa vă 

aduca clipe de  fericire, mult 
noroc si multa  dragoste.

La multi ani!  
  Presedinte C.J.

Ion Calinoiu

Cu prilejul sarbatorilor Marti-
sorului si Zilei Femeii transmit 
tuturor doamnelor si  domni-
soarelor o   primavara fericita,  
mult noroc si multa dragoste. 

La multi ani! 
Senator,

Toni Mihail Grebla
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EDIŢIE SPECIALĂ DE  ŢÂNŢĂRENI

RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI TINTARENI PRIVIND  STAREA   
ECONOMICĂ SOCIALĂ  ŞI DE MEDIU PE ANUL 2011

CONSILIUL LOCAL 
Hotararile Consiliului Local Tintareni adoptate in sedinta din data de 31.01.2012

HOTARARE privind aprobarea acoperirii definiti-
ve din excedentul bugetului local a deficitului secti-
unii de dezvoltare;

HOTARARE  privind aprobarea bugetului local 
al comunei pentru anul 2012 si bugetul institutiilor 
publice;

HOTARARE privind aprobarea utilizarii exceden-
tului bugetar al anilor precedenti pentru finantarea 
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului co-
munei ;

HOTARARE privind aprobarea modificarii H.C.L. 
nr. 68/ 30.06.2011 de aprobare a impozitelor si taxe-
lor locale valabila in anul 2012 ;

HOTARARE privind aprobarea executiei bugetu-
lui local pe trimestru IV /2011;

HOTARARE privind aprobarea scoaterii din evi-
denta fiscala a unor amenzi contraventionale apar-
tinand unor persoane care au executat munca in fo-
losul comunitatii;

HOTARARE privind aprobarea incheierii unui 
contract de prestari servicii;

HOTARARE privind aprobarea Programului pri-
vind obiectivele si lucrarile comunitare, care vor fi 
realizate in anul 2012;

HOTARARE privind aprobarea numarului de asis-
tenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a 
numarului de indemnizatie;

HOTARARE privind aprobarea criteriilor proprii 
de acordare a ajutorului social si a alocatiei de sus-
tinere

HOTARARE privind aprobarea raportului de ac-
tivitate al asistentilor personali ai  persoanelor cu 

handicap- grav pentru peioada ianuarie- iunie
HOTARARE privind aprobarea Raportului privind 

activitatea Centrului de consiliere si sprijin pentru 
parinti si copii „ Orice copil conteaza”

HOTARARE privind aprobarea PUZ-ului a terenu-
lui in suprafata de 55706 mp;

HOTARARE privind aprobarea PUZ-ului a terenu-
lui in suprafata de 144.295 mp;

HOTARARE privind aprobarea programului de ac-

tivitati publice pe anul 2012 al  comunei Tintareni;
HOTARARE privind aprobarea validarii unui man-

dat de consilier local;
HOTARARE privind aprobarea actualizarii 

Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor 
in comuna Tintareni;

HOTARARE privind aprobarea modificarii 
si completarii HCL. Nr. 3/ 22.06.2008 privind 
constituirea Consiliului Local Tintareni; 

HOTARARE privind aprobarea modificarii 
si completarii HCL. Nr. 6/22.06.2008

HOTARARE privind aprobarea modificarii 
si completarii HCL. Nr. 128/29.12.2011 pri-
vind insusirea variantei finale a proiectului 
de stema;

HOTARARE privind aprobarea achizitiona-
rii unui motoscuter pentru dotarea  serviciu-
lui public „Politia Locala” din cadrul aparatu-
lui

HOTARARE privind aprobarea organiza-
rii in data de 24 februarie 2012 a proiectului 

„BALUL DRAGOBETELUI- IUBIREA LA ROMANI”;
HOTARARE privind aprobarea platii cotizatiei pe 

anul 2010, 2011, 2012, catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Sud- Vest Oltenia;

HOTARARE privind aprobarea organizarii si des-
fasurarii Festivitatii „ Nunta de Aur 2012”.

 C.U. 03/03.02.2012- Desfiintare Corpurile C4,C1,C5, in satul Floresti, Com. 
Tintareni- Obreja Constantina;

C.U. 04/10.02.2012-Construire locuinta P si Imprejmuire, in satul Tintareni, 
Georgescu Nicolaie

C.U. 05/10.02.2012- Put Forat pentru alimentare cu apa-in satul Floresti, Ma-
tei Maria Minodora;

C.U. 06/10/02.2012- Construire Casa de vacanta, Anexa si Imprejmuire Te-

ren, in satul Floresti, Matei Maria Minodora
C.U. 07/15.02.2012- Obtinere autorizatie construire locuinta P+1, in satul  

Tintareni, Baragan Radu;
C.U. 08/15.2012- Obtinere autorizatie construire locuinta P, in satul Floresti, 

Trinca Dumitra.

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

-beneficiati de 10% reducere daca 
platiti integral impozitul pe anul 2012 

pana la data de 31 martie 2012 la ca-
sieria primariei Tintareni.

-sa platiti consumul de apa la casie-
ria primariei Tintareni.

-sa va platiti la timp amenzile pen-
tru a nu se acumula penalitati,

-taxa pentru serviciul de salubriza-
re se plateste lunar la Societatea de 

salubrizare Retim Ecologic SA

      Prezentul Raport se întemeiază 
pe baza prevederilor art.63 alin.(3) litera 
“a”,din Legea nr.215/2001 privind admi-
nistraţia publică locală,republicată,cu mo-
dificările şi completările ulterioare.

     Obiectivele mele s-au bazat pe 
orientarea comunei,înspre dezvoltare 
continuă,modernizare şi prosperitate.

      Am avut în vedere de 
asemenea,crearea unei administraţii 
eficiente,echilibrate,bazată pe o gândire 
obiectivă asupra problemelor cu care se 
confruntă comunitatea.

     Un  sprijin, în implementarea politi-
cilor publice de dezvoltare locală,l-a avut 
aparatul de specialitate al primarului şi 
viceprimarul,cu sprijinul căruia am reu-
şit să încheiem un an pozitiv.Activitatea 
personalului de specialitate,a fost direcţi-
onată spre responsabilizarea deciziilor în 
ramura de activitate,ceea ce a dus la inten-
sificarea autoperfecţionării,la o cunoaşte-
re mai profundă a legislaţiei de specialita-
te din cadrul ariei de acţiune şi la creşterea 
ambiţiei profesionale.

   Pot afirma cu certitudine,că dis-
pun de un aparat de specialitate bine 

pregătit,cu ajutorul căruia putem 
demonstra,împreună,că administraţia 
locală,este o structură a cărei activitate se 
bazează pe fapte şi pe îndeplinirea atri-
buţiilor care îi revine,în limita competen-
ţelor legale,cu unele excepţii care se vor 
reglementa în timp.Mă refer aici în ceea ce 
priveşte latura de comportament şi nu de 
profesionalism.

  În anul 2011 am fost un reprezentant 
activ şi prezent,la toate întâlnirile sau şe-
dinţele la care am fost invitata ,achitându-
mă de rolul de reprezentant al comunei 
sau al consiliului local,cu succes.

      În concret,în prezentul Raport am 
încercat să cuprind în linii mari activitatea 
anului 2011,încercând o structurare cât 
mai clară pe domenii de activitate,în prin-
cipiul  transparenţei şi a legalităţii.       

      În cursul anului 2011 au fost  
întocmite,adoptate,emise  :

                 -un număr de    130  Hotărâri de 
Consiliu local,-un număr de  617   Dispozi-
ţii emise de primarul comunei

       Proiectele de acte normative sunt 
întocmite şi pregătite ,prin intermediul se-
cretarului comunei ,în colaborare  cu cele-

lalte birouri de specialitate.
              Despre cazurile în care instituţia 

a fost acţionată în justiţie,vă informez că:
        Pe rolul diferitelor instanţe jude-

cătoreşti se află 73 dosare,introduse de 
persoane fizice sau juridice,care repre-
zintă probleme ca:fond funciar,probleme 
privind drepturi salariale,autoritate 
tutelară,munca in folosul comunitatii 
.Pentru acestea ,sunt depuse întâmpinări 
sau concluzii scrise,dup caz.

          Creşterea economică a comunei 
şi continuitatea la nivel local,a politicilor 
publice locale elaborate,a fost una din pri-
orităţile anului 2011,prin implicarea facto-
rilor locali,în procesul de realizare şi dez-
voltare economico-socială,indiferent dacă 
resursele  financiare au fost asigurate din 
fonduri guvernamentale,venituri proprii 
sau împrumuturi.

Prin biroul de impozite şi taxe locale,s-
au efectuat operaţii de introducere date: 
amenzi contraventionale  -cazuri 88 , in 
suma de 52854 ,amenzi circulatie –cazuri 
457 , in suma de 88918 ,total general la 
amenzi 141772,scaderi amenzi contraven-
tionale si de circulatie platite cu chitanta 

-210 persoane- cu suma de 74416. S-au 
întocmit un număr de 170 titluri executo-
rii pentru neplata diferitelor obligaţii ale 
persoanelor fizice şi juridice.Tot în cadrul 
acestui birou ,s-au înregistrat un număr de 
95 de înmatriculări şi 91 radieri de mijloa-
ce de transport pentru persoane fizice, 1 
inmatriculare persoana juridica. ( continu-
are in pag.3).
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REALIZĂRI 2010-2011
Reabilitarea sistemului de iluminat 

public ce asigura un iluminat uniform si 
economic;

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

Reabilitarea dispensar 
uman Tintareni;

Punere in functiune si do-
tare Centrul de consiliere si 
sprijin pentru parinti si copii;

Achizitionarea unui bul-
doexcavator pentru o cat mai 
buna gestionare a serviciilor 
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 de-
seurilor menajere;

Modernizarea cantinei sociale;
Modernizare fantani publice;
Demararea  lucrarilor  ,  

reabilitare,dotare si executie Scoala Flo-
resti nr. 1;

Continuare extindere alimentare cu 
apa potabila sat Floresti, Chiciora, Arpa-
dia;

Reabilitarea Caminului cultural Tinta-
reni;- proiect aprobat prin Compania Na-
tionala de Investitii;

Reabilitarea Caminului cultural Flores-
ti; -proiect aprobat prin Compania Na tio-
nala de Investitii;

Demarare reabilitare Scoala Floresti;.
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 bise-
ricilor si cultelor 
religioase;

Am acordat 
o atentie deose-
bita copiilor si 
pensionarilor;

Am sustinut 
activitatile cul-
turale si sporti-
ve;

I m p l e m e n -
tarea 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 fie nevoiti 
sa traiasca pe un munte de deseuri;

Infiintare si dotare centru de evidenta 
a populatiei;

Deschidere Cabinet Stomatologic la 
parterul Primariei;

Reabilitare sala 
de sport;

Infiintarea echipei 
de dans;

Scoli – invatamant
•	 Zugraveli	 si	

pictura cu scene din 
povesti la Gradinita 
Tintareni;

•	 Constructie	grup	sanitar	modern	
la Scoala Tintareni;

•	 Construit	 local	 Scoala	 primara	
Chiciora  + dotat mobilier;

•	 Reparatii,	 zugraveli	 si	 igienizari	
Scoala Floresti nr. 1 

•	 Reparatii	 ,zugraveli	 si	 igienizari	
Scoala Tintareni ;

•	 Reparatii	 ,zugraveli	 si	 igienizari	
Gradinita Tintareni;

•	 Reabilitat	 iluminatul	 la	 ambele	
scoli;

•	 Aprovizionat	cu	combustibil	 toa-
te scolile;

•	 Dezinsectie	si	dezinfectie	la	toate	
scolile;

•	 Construire	 Gradinita	 in	 satul	
Floresti,proiect aprobat prin P.N.D.I.  Re-
abilitari

•	 Renovare,zugraveli	 ,	 igienizare	 si	
schimbat tocuri la Cantina Sociala;

•	 Renovare	 si	 modernizare	 Sediul	
Primariei parter ;

Reparatii zugraveli Sala de sport Tinta-
reni

Referitor la partea de mediu ,vă 
pot informa că,spaţiile verzi,au fost în 
atenţia mea,încercând menţinerea ce-
lor existente şi extinderea acestora în 
locurile posibile. 

Salubrizarea comunei este  asigu-
rată de o firmă de specialitate,   SC 
RETIM ECOLOGIC SA  ,cu care avem o 
colaborare bună şi care asigură colec-
tarea şi transportul gunoiului menajer 
în condiţii bune.

Sunt mulţumita că,am reuşit 
să responsabilizăm populaţia în 
ceea ce priveşte respectarea OG 
nr.21/2002 privind gospodărirea loca-
lităţilor urbane şi rurale,modificată şi 
completată,înaintând  adrese privind 
curăţenia din faţa şi din jurul imobile-
lor deţinute,acţiune care va continua 
şi în anul în curs.. 

Realizarea ansamblului de măsuri 
care vizează protecţia socială prin 
programe, servicii de protejare a per-
soanelor, grupurilor sociale aflate în 
dificultate şi a celorlate măsuri menite 
să îmbunătăţească această categorie 
de persoane, este urmărită şi imple-
mentată de către persoanele angajate 
în cadrul biroului de asistenţă socială 
şi secretar, prin stricta colaborare cu 
primarul comunei.

Conform activităţii anuale prezen-
tate de către aparatul de specialitate 
responsabil de asistenţa socială ,aduc 
la cunoştinţă următoarele:-benefi-
ciarii de ajutor social conform Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat,au fost în număr de 57 de fa-

milii.Aceste familii au beneficiat şi de 
ajutor pentru încălzirea cu lemne pe 
perioada sezonului rece.

-au fost depuse 57 de cereri pentru 
obţinerea ajutorului social,-au fost de-
puse   82  de cereri pentru acordarea 
alocaţiei de stat dintre care 2 alocatii 
pentru copii luati in plasament -75 do-
sare pentru obtinerea alocatiei de sus-
tinere a familiei,-  35 –dosare pentru 
indemnizatii creşterea copilului până 
la vârsta de 2 ani;- 291-anchete socia-
le pentru Comisia de expertiză pentru 
persoane cu handicap,-34  anchete so-
ciale-divorţ cu copii,-2 –anchete soci-
ale pentru copii internaţi în centre de 
ocrotire,- 13 asistenţi personali pentru 
persoane cu handicap,- 7 indemnizatii 
cu insotitor pentru persoane cu han-
dicap,-355  cereri pentru subvenţia de 
lemne

În cadrul biroului de asistenţă so-
cială s-au soluţionat şi o serie de alte 
probleme sociale iar prin implicarea  
mea directă,am reuşit să responsabili-
zăm persoanele beneficiare de ajutor 
social,în reînnoirea periodică a actelor 
necesare la dosarul de ajutor social,cu 
respectarea întocmai a termenelor.

În cursul anului am avut  o  serie de 
acţiuni privind distribuirea alimente-
lor conform HG nr.600/2009,acţiune 
condusă de către viceprimar şi Servi-
ciul de asistenta.S-au efectuat depla-
sări în teren şi s-au organizat comisii 
privind verificarea veridicităţii decla-

raţiilor de impunere la construc-
ţii.

În conformitate cu atribuţiile 
care îmi revin în baza art.64 alin.
(1) din legea nr.215/2001 privind 
atribuţiile de stare civilă,acestea 
au fost delegate prin dispoziţie 
secretarului.

Având în vedere importanţa în-
tocmirii actelor de stare civilă,am 
asigurat buna desfăşurare a acti-
vităţii în acest sens,actele de stare 
civilă fiind păstrate şi gestionate  
în condiţiile prevăzute de lege.În anul 
2011 au avut loc:-32 de căsătorii ,-62 
decese,-8 certificate constatatoare de 
naşteri,-1 divort,-35 certficate de nas-
tere eliberate la cerere,-41 certificate 
de casatorie,-72 certificate de deces 
eliberate la cerere .

Procesul educaţional la nivelul 
anului 2011,a funcţionat în condiţii 
optime.

 În momentul de faţă situaţia ca-
drelor didactice  este după cum 
urmează:invatamant prescolar 9 
persoane,invatamant primar 16 per-
soane, si invatamant gimnazial 25 
persoane, personal nedidactic 9 per-
soane.Şcoala beneficiază de toate 
dotările necesare , iar situatia elevilor 
este urmatoarea:prescolari 198, iar 
elevi 555 .Elevii şcolilor sunt utilizatori 
activi ai bibliotecii si ai ludotecii.

În ceea ce priveşte partea cultural- 
sportivă,vă pot spune că am avut 
un an destul de activ,organizând 
manifestarea cultural- artisti-
că :Ziua comunei,prin prezen-
tarea unui program susţinut 
şi de către elevi ai  şcolilor şi 
preşcolari,am organizat manifes-
tări cu ocazia Zilei de 1 iunie,Ziua 
varstnicilor,Dragobete,Nunta 
de Aur,cu concursuri şi pro-
grame artistice,sarbatorile de 
iarna,,depuneri de coroane.Am 
avut o serie de acţiuni sportive 
,prin organizarea pentru tineret 

a unei discoteci în aer liber,încercând 
în acest fel apropierea şi compactarea 
grupurilor de tineri din localitate.

 La nivel de instituţie funcţio-
nează un compartiment de achiziţii 
publice,în cadrul căruia se încheie 
contracte de diverse tipuri ,se organi-
zează propunerile de achiziţie,se în-
tocmeşte Programul anual de achiziţii 
publice şi se arhivează documentele 
întocmite.

 Îmi doresc şi pe viitor o conlucra-
re la fel de reuşită,pentru  a ne bucura 
împreună de toate realizările de care 
beneficiem cu toţii.Sunt satisfăcuta şi 
pentru faptul că,am încheiat cu bine 
anul 2011,fiind feriţi de probleme fi-
nanciare şi de neajunsuri.

Avem deci toate motivele să abor-
dăm anul 2012 cu încredere şi speran-
ţă.

Urmare din pag. 2
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Sarbatoarea Dragostei 
la romani

De ceva ani, ne-am obisnuit sã avem 
de sãrbãtorit douã zile ale „dragostei” 
Valentine's Day (14 februarie) si Drago-
betele (24 februarie). Doar cã pe una 

am adoptat-o, dupã revolutie, pe când 
cealaltã este a noastrã, cea cu care ne 
mândrim de secole dar care se cam pier-
duse! A înviat...din propria-i cenusã 
(pasãrea Pheonix) si astãzi reusim sã ne 
bucurãm de ea, cu mic cu mare, chiar 
dacã sunt diferente ale modalitatilor de a 
se sãrbãtori ( anii în care au trãit bunicii 
nostri si zilele acestea). Sãrbãtoarea iubi-
rii este importantã atât în consolidarea 
celei mai importante celule a societatii 
„familia” dar si în consolidarea relatiilor 
interumane la modul general vorbind.  
Sentimentul de iubire sãlasuieste în fieca-
re dintre noi, numai modalitatea cu care-l  
exprimãm fata de fiecare persoanã este 
diferit, într-un fel iubindu-ne sotul sau 

sotia, copiii, pãrintii (ca fiind cele mai 
dragi fiinte) si în altul pe prieteni sau 
cunoscuti. Important este sã menti-
nem vie flacãra iubirii. Si cum putem 
face lucrul acesta decât...ajutând, ier-
tând, dialogând...

Pentru noi, românii, Dragobete-
le aduce si bucuria venirii primãverii 
a unui nou început. Se spune cã cei 
care se întâlnesc în ziua de Dragobe-

te vor avea parte de o iubire trainicã 
si frumoasã.

 In acest an, tinerii din comuna 
noastra au fost invitati sa sarbato-
reasca Dragobetele, unde au avut 
parte de  muzica usoara cat si de mu-
zica populara .

Ne asteptam ca tinerii sa fi fost 
prezenti intr-un numar cat mai mare, 
sa participe  mai multi la concursurile  
pregatite pentru ei, 

aceasta sarbatoare  fiind dedicata 
lor. 

Conform traditiei se spunea cã cine 
participa la aceastã sãrbãtoare avea 
sã fie ferit de boli, iar gospodarilor le 
ajuta sã aibã un an nou îmbelsugat. 
Nici oamenii vârstnici nu stãteau de-
geaba în aceastã zi, ei erau foarte pre-
ocupati de “orãtãniile” din ogradã, dar 
si de pãsãrile cerului. Dacã se sacrifica 
o pasãre sau un animal în aceastã zi, 
se considera cã rostul împerecherii 
era stricat, prin urmare acest lucru se 
evita. Cu toate cã nu era o sãrbãtoare 
religioasã, oamenii în aceastã zi nu lu-
crau, pentru a nu fi pedepsiti de Dum-
nezeu si pentru a avea un an îmbel-
sugat. În ziua de Dragobete se fãceau 
petreceri, unde de multe ori se întâl-
neau sufletele pereche, asa cum se fac 
si astãzi, doar cã tinerii acestor zile nu 
mai cred asa cu tãrie în spiritul Dra-
gobetelui ci se bucurã de petrecere si 
atât.  Dar cu siguranta Cupidon existã 
si-si face pe deplin datoria în situati-
ile în care se vede acea sclipire care 
poate declansa vãpaia!

O zi din an când trebuie sã fim mai 
buni, mai iertãtori, mai întelegãtori si 
uneori cãutãm mult prea departe pe 
cel ce ni-1 dorim alãturi când de fapt 
poate fi atât de aproape!

DRAGOBETELE
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Viata in doi- 50 ani de 
la casatorie

 Nunta de 
aur este un mo-
ment mai mult 
decât special 
în viaţa unui 
cuplu. După 50 
ani de căsăto-
rie, serbarea 
unui astfel de 
eveniment vine 
să încununeze 
toată dragos-
tea şi devota-
mentul, dăruite 

omului cu care ţi-ai împărţit cele mai frumoa-
se, dar şi cele mai grele clipe din viaţă. Anul 
acesta, 10 cupluri   au spus  din nou „Da” în 
faţa lui Dumnezeu. 

Ca recunoastere pentru tot ce au contribuit 
la cladirea unei comunitati de adevarati gos-
podari care in permanen-
ta au sustinut si continu-
at adevaratele valori ale 
comunei Tintareni, Admi-
nistratia Publica Locala a 
organizat pentru cupluri 
„Nunta de Aur” in data de 
25 februarie 2012, eveni-
ment destinat celor care 
au implinit sau implinesc 
in acest an 50 de ani de la 
casatorie. Aproximativ 10 cupluri, care împli-
nesc sau au împlinit 50 de ani de căsătorie si-
au reînnoit jurămintele în faţa lui Dumnezeu, 
în cadrul unui moment festiv, pus la cale de 
Primăria comunei  Tintareni. . Această tradiţie 
se păstrează vie încă din 2009, atunci când nu-
mai puţin de 50 cupluri au spus din nou „Da”. 
Cetăţenii comunei  trebuie să ştie că înscrie-
rea se face pe baza unei cereri, a unei solicitări 
din partea acelui cuplu, şi a copiei după actele 

de identitate şi a certificatului 
de căsătorie. Mai trebuie înde-
plinite alte condiţii, respectiv 
să aibă domiciliului în comuna 
Tintareni  şi să aibă 50 de ani de 
căsătorie neîntreruptă. 

Cei care au implinit sau impli-
nesc 50 de ani de casatorie sunt 
: Barbut Ion si Maria , Danciules-
cu Grigorie si Alexandra, Farma-
zon Ilie si Maria, Preduca Patru 
si Ioana, Tentea Ion si Ioana, 
Doroi Constantin si Maria, Pereteanu Nicolae 
si Veronica, Tudor Ion si Ioana, Parpala Ion si 
Firinca, Nitu Dumitru si Maria.

Petrecerea comuna pentru cele 10 cupluri a 
inceput cu o slujba religioasa pentru sfintirea 
legamintelor de credinta.

Fiecare cuplu are povestea lui.Putini se 
pot lauda ca au reusit sa faca fata la greuta-

tile a zeci de 
ani de cas-
nicie. ,,Sunt 
oameni care 
si-au facut 
datoria fata 
de societa-
te, fata de 
tara. Au cres-
cut copii, au 
muncit, acum 

incercam si noi sa le facem macar o zi frumoa-
sa ’’a declarat doamna primar Maria Vasilescu.

Sarbatoritii au primit cadouri, diplome, 
flori.

Va aratam respectul si aprecierea  noastra 
pentru tot ceea ce ati realizat in familie si ca 
oameni, dovedind astfel ca sunteti una dintre 
cele mai prodigioase generatii din Tintareni si 
ca reprezentati adevarate exemple si modele 
de viata pentru noi toti si pentru cei care va 

vor urma.
La acest prag aniversar pe care doar familii-

le iubite de D-zeu au bucuria sa-l treaca, le do-
rim sa aiba parte de sanatate, zile senine, iar 
aceasta aniversare sa le incununeze viata cu 
cele mai frumoase impliniri si satisfactii, atat 
din partea persoanei ce le-a fost alaturi, cat 
si din partea tuturor celor dragi din familiile 
dumneavoastra.

“ Cei cincizeci de trandafiri pe care i-ati 
adunat in cununa vietii, lasati-i sa se imple-
teasca intr-un buchet al implinirii… Fie ca 
florile fericirii si iubirii sa va umple viata si 
sa va vedeti implinite toate dorintele”.

Cu deosebit respect,
Maria Vasilescu
Primarul Comunei Tintareni

La multi ani!

 1 an - nunta de hartie
 2 ani - nunta de bumbac
 3 ani - nunta de piele
 4 ani - nunta de flori
 5 ani - nunta de lemn
 6 ani - nunta de fier
7 ani - nunta de cupru
8 ani - nunta de bronz 
 9 ani - nunta de salcie

10 ani - nunta de tinichea
 11 ani - nunta de otel 
 12 ani - nunta de matase
 13 ani - nunta de dantela
 14 ani - nunta de fildes
 15 ani - nunta de cristal
 20 ani - nunta de portelan
 25 ani - nunta de argint
 30 ani - nunta de perla

 35 ani - nunta de coral
 40 ani - nunta de rubin
 45 ani - nunta de safir
 50 ani - nunta de aur
 55 ani - nunta de smarald
 60 ani - nunta de ametist
65 ani - nunta de alabastru
 70 ani - nunta de platina
 75 ani - nunta de diamant

O lista cu aniversarile casatoriei:
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DOCTORUL  OU 
Un ou este o capodopera neintrecuta a 

naturii. El contine aproape toate vitaminele si 
microelementele necesare pentru intarirea 
sanatatii. Motiv temeinic ca sa-l folosim si ca 
medicament  
            Au trecut timpurile cand domina o teorie 
gresita, precum ca ouale contin colesterol 
daunator. Ultimele cercetari medicale arata ca in 
componenta lor se gasesc lecitina, holina si 
colesterol "bun". Ficatul nostru foloseste 
colesterolul din ou pentru producerea de secretii 
biliare si formarea de celule noi; lecitina 
hraneste creierul si dizolva depunerile 
aterosclerotice din vasele sanguine, iar holina 
este foarte importanta pentru imbunatatirea 
memoriei si eliminarea toxinelor din ficat. Ouale 
sunt un depozit adevarat de vitamine A, K, E, 
grupa B, niacina, biotina si acid folic. Dupa 
cantitatea de vitamina D, de care ducem lipsa 
aproape toti, ouale sunt pe locul doi dupa uleiul 
de peste. In ou se afla combinatia optima de 
microelemente: fosfor, fier, cupru, mangan si 
cobalt, iar in coaja - Ca si Mg. Ouale contin si 
niste fermenti cu efect antimicrobian, 
antiedemic si antiinflamator.   Dar asta nu 
inseamna ca de acum inainte trebuie sa incepem 
ziua cu omleta, ou fiert sau ochiuri, ca sa nu 
epuizam pancreasul si tractul digestiv, care inca 
nu "s-au trezit". De altfel, nutritionistii ne 
recomanda: -sa mancam ouale dupa ora 14, 
cand organismul asimileaza mai bine nutrientii 
din ou, mai ales in perioada septembrie-iunie, 
cand organismul are nevoie crescuta de 
vitamine;-pentru intarirea imunitatii si 
imbogatirea organismului cu vitamine si 
microelemente se prepara bucate in care ouale 
se combina cu zarzavat, legume si frunze verzi 
de papadie, trifoi, podbal, tei, artar dulce si 
urzica; -pentru copii si tineri este util consumul 
zilnic de ou, iar la varsta a III-a, sunt de ajuns 2-3 
oua pe saptamana; -ca sa pastram nutrientii din 
ou si sa asiguram asimilarea lor, ouale de gaina 
se tin pe foc un timp scurt, pana se intaresc 

putin (omleta sau oua fierte);- ouale crude nu 
sunt sterile. Coaja lor are multi pori prin care 
respira viitorul pui, dar si prin care microbii 
patrund inauntru. De aceea, se recomanda sa 
spalati bine ouale, chiar si inainte de fierbere, ca 
sa preveniti salmoneloza. 
           La randul lor vindecatorii recomanda ouale 
atat pentru vindecare, cat si pentru indeletniciri  
magice: -pentru tratarea arsurilor, vracii de la 
tara amestecau doua albusuri cu o lingura de 
ulei si o lingura de frisca. Cu acest amestec se 
ungea locul afectat de cateva ori pe zi; -pentru 
tusea provocata de o raceala puternica se 
amesteca bine doua oua crude, doua capatani 
de usturoi pisate si 100 g de osanza topita. Se 
frectioneaza cu alifia obtinuta talpile, apoi 
gleznele si in continuare pana la genunchi, timp 
de 3 zile;- furunculoza si abcesul se trateaza cu 
efect bun folosind un "aluat" obtinut din doua 
galbenusuri crude, o lingura miere de albine, 1/2 
lingurita de sare si putina faina. Se obtine un 
amestec asemanator cu argila umeda. Se 
modeleaza o turtita care se aplica pe furuncul si 
se tine pana la spargerea lui, datorata 
antibioticului natural din ou;- pentru vindecarea 
ranilor si arsurilor se foloseste si o alifie 
preparata din oua fierte tari. Se scot 
galbenusurile din 5 oua si se prajesc in 100 g de 
unt topit sau untura, pana se obtine o masa 
omogena, de culoare maro, cu care se ung de 
doua ori pe zi locurile bolnave, ranile, ulceratiile, 
arsurile etc. Alifia se pastreaza la frigider, in 
sticluta de culoare inchisa;-in tratarea 
psoriazisului se foloseste alifie care contine albus 
de ou. Intr-un vas de sticla se amesteca 5 linguri 
de vaselina curata, 1 lingura crema de corp 
pentru copii, 1 lingura miere de albine si un 
albus de ou. Toate componentele se bat 20 
minute cu furculita sau se amesteca cu mixerul, 
pana se obtine un unguent solid, care se va 
pastra in borcane inchise etans, in frigider. 
Locurile afectate se freaca cu alifia obtinuta, de 
2 ori pe zi, un timp indelungat. In primele doua 

luni, efectul nu se observa, iar apoi pielea se 
curata repede. Pe locul afectat ramane o pata 
pigmentata diferit de culoarea naturala, dar cu 
timpul pata dispare; -pentru diminuarea durerii 
in articulatiile inflamate se prepara un amestec 
din doua linguri de sare si un ou. Ingredientele 
se bat bine, se intind pe o bucata de tifon 
impaturit sau pe un prosopel de bumbac si se 
infasoara articulatiile bolnave. Pe masura ce 
pansamentul se usuca, se mai aplica din 
amestec, de 3-4 ori;-persoanele cu ulcer 

stomacal sau duodenal pot sa-si rezolve 
problema cu un amestec din doua albusuri de ou 
crude, 1,5 linguri miere de albine si 15 g de unt. 
Amestecul incalzit pe baie de aburi se bea cu 2 
ore inainte de ora obisnuita de trezire, dupa care 
se mai sta in pat 2 ore, intai pe partea dreapta, 
apoi pe spate si pe partea stanga. Regimul 
dureaza 6 luni;- pentru vindecarea ranilor, 
taieturilor, mai ales pe degete, batranii folosesc 
si acum o metoda straveche. Se sparge un ou 
crud, se desprinde de coaja pielita alba si se 
infasoara taietura cu ea (pe partea umeda). Se 
panseaza cu o fasa de tifon. Pielita se lipeste 
strans de deget dupa ce se usuca, protejeaza 
rana de infectie si favorizeaza procesul de 
granulare. In functie de gravitatea problemei, se 
lasa pe deget 7-10 zile. 

Leacuri cu coaja de ou ( continuare in 
numarul viitor) 

   Tuturor doamnelor si domnisoarelor                 Pentru cele care ne inchina                Pentru ca faceti ca viata  noastra                     Dupa ce ne-am luptat cu frigul             
    din comuna Tintareni le treansmit                   viata si dragostea lor, pentru sa fie un etern prilej  de afirmare si  iernii in asteptarea  inca a 
     sa fie mereu  frumoase, iubite                     puterea lor de a ne darui si                                pentru ca atunci cand veniti in  primaverii, va dorim sa aveti  
    fericite si  multumite de viata lor.                 fauri viitorul, un gand frumos   peisajul primaverii trebuie sa   caldura in suflet  si in camine , 
           La multi ani!                                                        de sarbatoare.                                        va recunoastem puterea , fie-mi si in toate zilele anului acesta  
                           Deputat,                                                      La multi ani! permis sa va urez din toata si  ale anilor care vin. 
                    Cosmin  Popescu                                      Grupul de consilieri locali                              inima : La multi ani! La multi ani! 
                                                                                                                                                                           Sef  post  politie                                             Preotii comunei 
                                                                                                                                                                              Tudor Bocai 
 
 
 

In aceasta primavara atat de importanta 
pentru fiecare dintre noi, imi indrept 
gandurile de bine  catre fiecare cetatean  al 
acestei localitati. Imi face o deosebita placere 
sa transmit cele mai sincere urari de sanatate 
si succes in activitatea profesionala pentru 
doua categorii importante, prezente in viata 
cotidiana – angajatii din politie si sanatate, 
care in 25 martie si 07 aprilie isi sarbatoresc  
ziua profesiei.  La multi ani tuturor!  

Maria Vasilescu,- 
Primarul comunei Tintareni  

Vai, daca n-ar fi femeia 
Pentru ca iertarea este o paine dospita din „ fermentul” sange al lui 

Isus cu “ fainuri” precum iubire, pocainta credinta, indelungata rabdare, 
bunatate, dragoste si alte “ ingrediente”, indemn pe cele mai gingase si 
sensibile opere ale lui Dumnezeu, sa invete si sa ne invete iertarea izvorata 
dintr-o inima pocaita, nascuta din nou, transformata, zdrobita, despietrita.  Sa 
facem din iertare o paine buna de hranit, ca si din pocainta si dragostea 
sfinte, ori din alte “ firimituri” rodite de Duhul Sfant .Sa ne bucuram ca 
femeia a fost, este si, “ea va fi mantuita prin nasterea de fii, daca staruie cu 
smerenie in credinta, in dragoste si in sfintenie”(1 Timotei, 2;15) 

Dintre modelele carora Dumnezeu le-a transformat slabiciunile in 
putere, tristetea in bucurie si disperarea in speranta, retin doar cateva: 

Eva prima femeie care ne invata ca Dumnezeu ramane credincios chiar 
si atunci cand omul, din cauza satanei da gres. Sara, sotia lui Avraam, care 
arata ca Dumnezeu isi tine intotdeauna promisiunile. Rebeca demonstreaza ca 
Dumnezeu are un plan pentru viata ta. Estera, care se impune prin curaj 
nemaipomenit, prin modelul de rugaciune pentru salvarea poporului prin 
credinta in Dumnezeu. 
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naturii. El contine aproape toate vitaminele si 
microelementele necesare pentru intarirea 
sanatatii. Motiv temeinic ca sa-l folosim si ca 
medicament  
            Au trecut timpurile cand domina o teorie 
gresita, precum ca ouale contin colesterol 
daunator. Ultimele cercetari medicale arata ca in 
componenta lor se gasesc lecitina, holina si 
colesterol "bun". Ficatul nostru foloseste 
colesterolul din ou pentru producerea de secretii 
biliare si formarea de celule noi; lecitina 
hraneste creierul si dizolva depunerile 
aterosclerotice din vasele sanguine, iar holina 
este foarte importanta pentru imbunatatirea 
memoriei si eliminarea toxinelor din ficat. Ouale 
sunt un depozit adevarat de vitamine A, K, E, 
grupa B, niacina, biotina si acid folic. Dupa 
cantitatea de vitamina D, de care ducem lipsa 
aproape toti, ouale sunt pe locul doi dupa uleiul 
de peste. In ou se afla combinatia optima de 
microelemente: fosfor, fier, cupru, mangan si 
cobalt, iar in coaja - Ca si Mg. Ouale contin si 
niste fermenti cu efect antimicrobian, 
antiedemic si antiinflamator.   Dar asta nu 
inseamna ca de acum inainte trebuie sa incepem 
ziua cu omleta, ou fiert sau ochiuri, ca sa nu 
epuizam pancreasul si tractul digestiv, care inca 
nu "s-au trezit". De altfel, nutritionistii ne 
recomanda: -sa mancam ouale dupa ora 14, 
cand organismul asimileaza mai bine nutrientii 
din ou, mai ales in perioada septembrie-iunie, 
cand organismul are nevoie crescuta de 
vitamine;-pentru intarirea imunitatii si 
imbogatirea organismului cu vitamine si 
microelemente se prepara bucate in care ouale 
se combina cu zarzavat, legume si frunze verzi 
de papadie, trifoi, podbal, tei, artar dulce si 
urzica; -pentru copii si tineri este util consumul 
zilnic de ou, iar la varsta a III-a, sunt de ajuns 2-3 
oua pe saptamana; -ca sa pastram nutrientii din 
ou si sa asiguram asimilarea lor, ouale de gaina 
se tin pe foc un timp scurt, pana se intaresc 

putin (omleta sau oua fierte);- ouale crude nu 
sunt sterile. Coaja lor are multi pori prin care 
respira viitorul pui, dar si prin care microbii 
patrund inauntru. De aceea, se recomanda sa 
spalati bine ouale, chiar si inainte de fierbere, ca 
sa preveniti salmoneloza. 
           La randul lor vindecatorii recomanda ouale 
atat pentru vindecare, cat si pentru indeletniciri  
magice: -pentru tratarea arsurilor, vracii de la 
tara amestecau doua albusuri cu o lingura de 
ulei si o lingura de frisca. Cu acest amestec se 
ungea locul afectat de cateva ori pe zi; -pentru 
tusea provocata de o raceala puternica se 
amesteca bine doua oua crude, doua capatani 
de usturoi pisate si 100 g de osanza topita. Se 
frectioneaza cu alifia obtinuta talpile, apoi 
gleznele si in continuare pana la genunchi, timp 
de 3 zile;- furunculoza si abcesul se trateaza cu 
efect bun folosind un "aluat" obtinut din doua 
galbenusuri crude, o lingura miere de albine, 1/2 
lingurita de sare si putina faina. Se obtine un 
amestec asemanator cu argila umeda. Se 
modeleaza o turtita care se aplica pe furuncul si 
se tine pana la spargerea lui, datorata 
antibioticului natural din ou;- pentru vindecarea 
ranilor si arsurilor se foloseste si o alifie 
preparata din oua fierte tari. Se scot 
galbenusurile din 5 oua si se prajesc in 100 g de 
unt topit sau untura, pana se obtine o masa 
omogena, de culoare maro, cu care se ung de 
doua ori pe zi locurile bolnave, ranile, ulceratiile, 
arsurile etc. Alifia se pastreaza la frigider, in 
sticluta de culoare inchisa;-in tratarea 
psoriazisului se foloseste alifie care contine albus 
de ou. Intr-un vas de sticla se amesteca 5 linguri 
de vaselina curata, 1 lingura crema de corp 
pentru copii, 1 lingura miere de albine si un 
albus de ou. Toate componentele se bat 20 
minute cu furculita sau se amesteca cu mixerul, 
pana se obtine un unguent solid, care se va 
pastra in borcane inchise etans, in frigider. 
Locurile afectate se freaca cu alifia obtinuta, de 
2 ori pe zi, un timp indelungat. In primele doua 

luni, efectul nu se observa, iar apoi pielea se 
curata repede. Pe locul afectat ramane o pata 
pigmentata diferit de culoarea naturala, dar cu 
timpul pata dispare; -pentru diminuarea durerii 
in articulatiile inflamate se prepara un amestec 
din doua linguri de sare si un ou. Ingredientele 
se bat bine, se intind pe o bucata de tifon 
impaturit sau pe un prosopel de bumbac si se 
infasoara articulatiile bolnave. Pe masura ce 
pansamentul se usuca, se mai aplica din 
amestec, de 3-4 ori;-persoanele cu ulcer 

stomacal sau duodenal pot sa-si rezolve 
problema cu un amestec din doua albusuri de ou 
crude, 1,5 linguri miere de albine si 15 g de unt. 
Amestecul incalzit pe baie de aburi se bea cu 2 
ore inainte de ora obisnuita de trezire, dupa care 
se mai sta in pat 2 ore, intai pe partea dreapta, 
apoi pe spate si pe partea stanga. Regimul 
dureaza 6 luni;- pentru vindecarea ranilor, 
taieturilor, mai ales pe degete, batranii folosesc 
si acum o metoda straveche. Se sparge un ou 
crud, se desprinde de coaja pielita alba si se 
infasoara taietura cu ea (pe partea umeda). Se 
panseaza cu o fasa de tifon. Pielita se lipeste 
strans de deget dupa ce se usuca, protejeaza 
rana de infectie si favorizeaza procesul de 
granulare. In functie de gravitatea problemei, se 
lasa pe deget 7-10 zile. 

Leacuri cu coaja de ou ( continuare in 
numarul viitor) 

   Tuturor doamnelor si domnisoarelor                 Pentru cele care ne inchina                Pentru ca faceti ca viata  noastra                     Dupa ce ne-am luptat cu frigul             
    din comuna Tintareni le treansmit                   viata si dragostea lor, pentru sa fie un etern prilej  de afirmare si  iernii in asteptarea  inca a 
     sa fie mereu  frumoase, iubite                     puterea lor de a ne darui si                                pentru ca atunci cand veniti in  primaverii, va dorim sa aveti  
    fericite si  multumite de viata lor.                 fauri viitorul, un gand frumos   peisajul primaverii trebuie sa   caldura in suflet  si in camine , 
           La multi ani!                                                        de sarbatoare.                                        va recunoastem puterea , fie-mi si in toate zilele anului acesta  
                           Deputat,                                                      La multi ani! permis sa va urez din toata si  ale anilor care vin. 
                    Cosmin  Popescu                                      Grupul de consilieri locali                              inima : La multi ani! La multi ani! 
                                                                                                                                                                           Sef  post  politie                                             Preotii comunei 
                                                                                                                                                                              Tudor Bocai 
 
 
 

In aceasta primavara atat de importanta 
pentru fiecare dintre noi, imi indrept 
gandurile de bine  catre fiecare cetatean  al 
acestei localitati. Imi face o deosebita placere 
sa transmit cele mai sincere urari de sanatate 
si succes in activitatea profesionala pentru 
doua categorii importante, prezente in viata 
cotidiana – angajatii din politie si sanatate, 
care in 25 martie si 07 aprilie isi sarbatoresc  
ziua profesiei.  La multi ani tuturor!  

Maria Vasilescu,- 
Primarul comunei Tintareni  

Vai, daca n-ar fi femeia 
Pentru ca iertarea este o paine dospita din „ fermentul” sange al lui 

Isus cu “ fainuri” precum iubire, pocainta credinta, indelungata rabdare, 
bunatate, dragoste si alte “ ingrediente”, indemn pe cele mai gingase si 
sensibile opere ale lui Dumnezeu, sa invete si sa ne invete iertarea izvorata 
dintr-o inima pocaita, nascuta din nou, transformata, zdrobita, despietrita.  Sa 
facem din iertare o paine buna de hranit, ca si din pocainta si dragostea 
sfinte, ori din alte “ firimituri” rodite de Duhul Sfant .Sa ne bucuram ca 
femeia a fost, este si, “ea va fi mantuita prin nasterea de fii, daca staruie cu 
smerenie in credinta, in dragoste si in sfintenie”(1 Timotei, 2;15) 

Dintre modelele carora Dumnezeu le-a transformat slabiciunile in 
putere, tristetea in bucurie si disperarea in speranta, retin doar cateva: 

Eva prima femeie care ne invata ca Dumnezeu ramane credincios chiar 
si atunci cand omul, din cauza satanei da gres. Sara, sotia lui Avraam, care 
arata ca Dumnezeu isi tine intotdeauna promisiunile. Rebeca demonstreaza ca 
Dumnezeu are un plan pentru viata ta. Estera, care se impune prin curaj 
nemaipomenit, prin modelul de rugaciune pentru salvarea poporului prin 
credinta in Dumnezeu. 
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Horoscopul  lunii ...                                                               
            
Pesti 
19 februarie - 20 martie 
Caracteristica generala a zodiei Pesti: semn negativ, feminin 
Element definitoriu pentru zodia Pesti: Apa 
Calitate definitorie pentru zodia Pesti: semn Mutabil (flexibilitate) 
Culorile zodiei Pesti: verde-albastriu  
Pietre pretioase caracteristice pentru zodia Pesti: diamant alb 
Metale caracteristice pentru zodia Pesti: cositor 
Ziua cea mai favorabila pentru zodia Pesti: joi 
Principalele calitati ale zodiei Pesti: sensibilitate, capacitati 
paranormale, altruism 
Cea mai puternica dorinta a nativului din zodia Pesti: iluminare 
spirituala 
Defecte ale nativului din zodia Pesti: pesimism, preferinta pentru 
anturaje rele 
Relatii între zodia Pesti si alte zodii 

 Compatibilitate generala foarte buna cu zodiile: Rac, 
Scorpion  

 Compatibilitate generala redusa cu zodiile: Gemeni, 
Fecioara, Sagetator  

 Compatibilitate foarte buna pe plan profesional cu zodia: 
Sagetator  

 Compatibilitate foarte buna pe plan emotional cu zodia: 
Gemeni  

 Compatibilitate foarte buna pe plan financiar cu zodia: 
Berbec  

 Compatibilitate foarte buna pentru casatorie si/sau 
parteneriate cu zodia: Fecioara  

 Compatibilitate foarte buna pentru proiecte de creatie cu 
zodia: Rac  

 Compatibilitate foarte buna pe plan spiritual cu zodiile: 
Scorpion, Varsator  

Personalitatea zodiei Pesti 
Complex, întelegator, prietenos, nativul din zodia Pesti este un 
visator. Întâmpina greutati în a fi practic. Nativul din zodia Pesti este 
sensibil, impresionabil, comod, bonom si sociabil, modest si dispus 
sa se sacrifice pentru altii. Are mult umor. Fantezia bogata a 
nativului Pesti îl face sa fie visator. El îi întelege foarte bine pe 
ceilalti si astfel poate iesi din situatii critice. Este foarte curajos si îsi 
îndeplineste obligatiile cu constiinciozitate si la timp. Pe plan 
profesional, este un colaborator exceptional, care îi lasa cu placere pe 
altii sa comande. Nativul din Pesti îsi intuieste slabiciunile. Uneori 
este prea secretos si are tendinta sa se retraga în lumea lui. Poate fi 
atras de droguri, de speculatii care pot duce la pagube.  
Sanatate : Nativii din zodia Pesti este predispus la infectii si 
afectiuni ale picioarelor, în special ale gleznelor. Intestinele sunt, de 
asemenea, sensibile. Socurile sufletesti pot duce la depresii si 
dereglari fizice.  

       Toti am rostit cel putin 
odata: “Daca as fi primar, as  
…” 
     Eu daca as fi 
primar: 

 as face 
 as repara 
 as da 
 as … 

TU daca ai fi 
Primar, ce ai 
face? 
         Haideti sa ne spunem public 
oful. Sa presupunem ca incepand de 
acum ai fi primar al comunei 
Tintareni. Ce masuri ai lua? ce ai 
face pentru comuna? ce ai face 
pentru Tintareni? Va propun ca 

fiecare din noi sa spunem cate un lucru, care il consideram ca trebuie 
facut in comuna Tintareni. Haideti sa atragem atentia asupra 
lucrurilor de care avem nevoie acum! Asadar, esti primarul comunei 
Tintareni si raspunzi la intrebarea “Sunt Primar al comunei Tintareni 
si iau urmatoarea masura: …” 
 
MAXIME SI CUGETARI dedicate femeii: 
,,Femeia este forta motrica a vietii. Barbatul e doar cheia 
de contact.” 
,,Femeile sunt lipiciul care tin lumea noastra de zi cu zi 
la un loc” 
,,Femeia este un amestec de gratie ,de bunatate, de 
rautate, de cochetarie, de slabiciuni si de tarie si a carei 
viata se margineste in a iubi  si a fi iubita.” 
Doresc tuturor femeilor , o viata plina de bucurii, 
sanatate si un sincer    ,,LA MULTI ANI!” 
“Femeile învata să simtă mai uşor decat învata bărbaţii să 
gandeasca. ”(Voltaire) 
“Fiinta cea mai artistică este femeia . ”(Tudor Arghezii) 
“Neamurile mari din lume s-au făcut mai ales prin 
virtuţile femeieşti .”(Vasile Goldiş) 
“O femeie are nevoie de geniu şi 
de o mare modestie pentru ca ceilalţi să-i tolereze 
inteligenţa. ”(Iulia Hasdeu) 
“Femeia frumoasa place ochiului, femeia blanda place 
inimii. Prima este o adevărată bijuterie, dar a doua este o 
comoara. ”(Napoleon Bonaparte) 
 “Orice femeie este regina din clipa în care începe să 
iubesca un barbat. ”(Andre Suares) 
“Femeile sunt al doilea mare mister al omenirii.” (Anne 
Rice) 
„Tie Berbecule, iti harazesc prima mea samanta pe care o poti sadi cu 
onoare. Pentru fiecare samanta care va rodi, inca un milion va rodi in 
mana ta. Tu nu vei avea timp sa vezi 
crescand nici una dintre acestea 
pentru ca tot ce insamantezi va rodi cu 
prisosinta. Tu vei fi primul care va 
sadi in mintea umana Ideea Mea. Dar 
nu este datoria ta sa hranesti Ideea. 
Viata ta este actiune si sigurul tau 
scop este sa-l faci constient pe om de 
Creatia Mea. Celui care isi 
indeplineste menirea ii daruiesc 
virtutea respectului de sine! Tacut, 
Berbecul a pasit spre locul sau. 

POVESTEA ZODIILOR 
Intr-o buna dimineata, Dumnezeu si-a privit cei 12 copii 
intrebandu-se ce le mai lipseste. Deodata, dorinta de a-i inzestra 
cu vointa omeneasca i-a luminat fata. Unul cate unul, fiii au pasit 
pentru a-si primi darul divin: 
 
„Pe tine, Taurule, te inzestrez cu puterea de a preface samanta in 
substanta. Munca ta este mareata 
si are nevoie de rabdare. Tu 
trebuie sa implinesti tot ce a fost 
inceput, altfel semintele vor fi 
risipite in vant. Nu te vei indoi 
niciodata de puterea ta, nu-ti vei 
schimba gandul la mijlocul 
drumului si nu vei depinde de altii 
pentru a-ti desavarsi opera. iti ofer 
taria, foloseste-o intelept! Si 
Taurul reveni supus la locul 
sau.(continuare in numarul 
urmator) 
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Pe parcursul vietii, nu de putine ori, ne aflam in fata unor situatii in care un 
sfat potrivit sau o mana de ajutor ne-ar prinde foarte bine. Nu-i mai putin ade-
varat ca, de multe ori, imbatati de succese efemere, uitam de unde am plecat si 
suntem tentati sa ne credem „buricul pamantului".

Pentru noi toti, care ne recunoastem in aceste ipostaze, credem ca sunt bi-

ne-venite unele pilde care sa ne faca sa devenim mai cumpatati, mai rationali, 
mai sensibili.

De aceea, propunem sa ne luam, fiecare dintre noi, portia de intelepciune, 
parcurgand urmatoarele materiale:

PENTRU  MINTE  SI  INIMA 

Pentru a-si 
i m b u n a t a t i 
activitatea. o 
companie a de-
cis sa angajeze 
un nou director 
general.

Proaspat in-
stalat in functie, acesta, impreuna cu principalul sau 
colaboralor, s-au decis sa faca o inspectie inopinata 
la unul dintre santiere. Ajuns la fata locului, proas-
patul director general constata ca muncitorii pre-

zenti, cu exceptia unuia care statea rezemat de un 
perete, lucrau de zor. Profitand de ocazie si dorind 
sa se impuna in fata subalternilor, acesta il lua la rost 
pe tanar:

„Tu, cel de acolo, cat castigi pe luna?”
-“ 600 de euro", raspunse acesta fara a se clinti din 

loc.
- ,Uite, ia 600 de euro si sa nu te mai prind de azi 

incolo pe aici!"
Tanarul lua banii, zambi sagalnic si disparu sub 

privirile mirate ale

muncitorilor. 
Nedumerit, directorul general il intreba pe unul 

dintre muncitori: „stie

vreunul dintre voi cu ce se ocupa acel tanar le-
nes?"

Fara sa stea pe ganduri, muncitorul raspunse: 
„era baiatul care ne

aducea pizza!"
Morala: unele persoane isi doresc atat de mult sa 

fie sefi  incat uita
sa mai si gandeasca...

Matematica iubirii:
•	 barbat	 inteligent+femeie	

inteligenta = poveste de dragoste;
•	 barbat	 inteligent+femeie	

naiva=sex;
•	 barbat	 naiv+femeie	 inteli-

gent = casatorie;
•	 barbat	 naiv+femeie	 naiva=	

graviditate;
Matematica la serviciu
•	 sef	 inteligent+angajat	

inteligent=profit;
•	 sef	 inteligent+angajat	 in-

competent =productie;
•	 sef	 incompetent+angajat	

inteligent =promovare:
•	 sef	 incompetent+angajat	 incompetent=	

munca peste program;

Matematica la cumparaturi
•	 un	barbat	va	plati	un	euro	pentru	un	

produs de doi euro de care are neaparat 
nevoie;

•	 o	femeie	va	plati	doi	euro	pentru	un	
produs de un euro de care nu are deloc 
nevoie;

Egalitati si fericire
•	 o	femeie	va	fi	ingrijorata	cu	privire	la	

viitorul ei, pana in clipa casatoriei;
•	 un	barbat	nu	se	va	ingrijora	nicioda-

ta cu privire la viitorul sau, pana in mo-
mentul casatoriei;

•	 un	barbat	de	succes	este	acel	barbat	
care castiga mai mult decat poate chel-
tui;

•	 o	femeie	de	succes	este	acea	femeie	care	se	
marita cu un asemenea barbat;

Fericire
•	 pentru	a	fi	fericit	cu	un	barbat,	o	femeie	tre-

buie sa-l inteleaga mereu si sa-l iubeasca putin;
•	 pentru	a	fi	fericit	cu	o	femeie,	un	barbat	tre-

buie s-o iubeasca enorm si sa nu incerce s-o intelea-
ga vreodata;

Despre schimbare
•	 femeie	se	casatoreste	cu	gandul	ca	sotul	se	

va schimba, dar lucrul asta nu se va intampla;
•	 un	barbat	se	casatoreste	cu	gandul	ca	sotia	

sa nu se va schimba. insa acest lucru se va intampla 
cu siguranta;

Tehnica discutiei
•	 in	orice	confruntare	verbala,	 femeia	are	 in-

totdeauna ultimul cuvant. Orice cuvant rostit,
ulterior, de barbat, devine inceputul unei noi 

runde de discutie.

MATEMATICA VIETII

In trecerea grabita prin lume catre veci, 
Fa-ti timp, macar o clipa, sa vezi pe unde treci!
 Fa-ti timp, sa vezi durerea si lacrima arzand, 
Fa-ti timp, sa poti, cu mila, sa te alini oricand! 
Fa-ti timp, pentru-adevaruri si adancimi de vis, 
Fa-ti timp, pentru prieteni, cu sufletul deschis! 
Fa-ti timp, sa vezi padurea, s-asculti langa izvor,
 Fa-ti timp, s-asculti ce spune o floare, un cocor! 
Fa-ti timp, pe-un munte seara, stand singur sa 
te rogi
 Fa-ti timp, frumoase amintiri, de unul sa invoci!
 Fa-ti timp, sa stai cu mama, cu tatal tau - batrani. 
Fa-ti timp, de-o vorba buna, de-o coaja pentru 
caini 
In trecerea grabita prin lume catre veci, 
Fa-ti timp, macar o clipa, sa vezi pe unde treci!
 Fa-ti timp, sa gusti frumosul din tot ce e curat, 
Fa-ti timp, ca esti de multe mistere-nconjurat! 
Fa-ti timp, cu orice taina sau adevar sa stai, 
Fa-ti timp, caci toate-acestea au inima, au grai!
 Fa-ti timp, s-asculti la toate, din toate sa inveti,
 Fa-ti timp, sa dai vietii adevaratul sens!
 Fa-ti timp, acum, sa stii!: zadarnic ai sa plangi.
 Comoara risipita a vietii, n-o mai strangi!

FA- TI TIMP!

SECRETELE SUCCESU-
LUI

•	 Sa razi des si mult;
•	 Sa castigi respectul oa-

menilor inteligenti si 
afectiunea copiilor;

•	 Sa castigi aprecierea cri-
ticilor onesti si sa induri 
tradarea prietenilor falsi;

•	  Sa apreciezi frumusetea 
si sa gasesti ce e mai bun 
in ceilalti;

•	 Sa lasi in urma ta o lume 
mai buna, fie printr-un 
copil sanatos, fie 

•	 printr-o gradina ingrijita 
sau printr-o conditie soci-
ala emancipata;

•	 Sa stii, pur si simplu, ca 
cineva a respirat mai usor 

doar pentru ca tu ai trait. ( 
Ralph Waldo Emerson)

                                                                 
Secretele simple ale fe-

ricirii
Lucrul foarte necesar: comu-

nicarea 
Cea mai mare fericire: a fi util 

celorlalti 
Misterul cel mare: moartea 
Cel mai mare defect: indispo-

zitia 
Fiinta cea mai periculoasa: 

mincinosul 
Sentimentul cel mai josnic: 

ranchiuna
 Cadoul cel mai frumos: ierta-

rea
 Locul cel mai necesar: cami-

nul 
Ruta cea mai rapida: drumul 

corect
 Senzatia cea mai placuta: pa-

cea interioara 
Arma cea mai eficace: surasul 
Cel mai bun remediu: opti-

mismul 
Cea mai mare satisfactie: da-

toria implinita 
Forta cea mai puternica: cre-

dinta
 Fiintele cele mai necesare: 

parintii 
Cel mai frumos sentiment: 

dragostea
Ziua cea mai frumoasa: azi 
Lucrul cel mai usor: sa te in-

seli 
Obstacolul cel mai mare: tea-

ma 
Cea mai mare greseala: a 

abandona 
Radacina tuturor relelor: 

egoismul 
Refugiul cel mai frumos: 

munca 
Cei mai buni profesori: copiii

Asta inseamna si ai succes 


