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Naşterea şi învierea lui Iisus nu sunt evenimente! Sunt 
legi pentru viaţă! Pentru viaţa noastră!

Aceste legi ne ajută să păşim pe calea de adevăr a lu-
minii, pentru a fi frumoşi, zâmbitori, buni! Precum copa-
cii de pe marginea drumului,ajută un om să nu rătăceas-
că drumul cel adevărat. Aşa trebuie să fie viaţa noastră! 
Frumuseţea,zâmbetul, bunătatea, se hrănesc numai cu 
lumina adevărului! Lipsa luminii înseamnă întuneric. De 
aceea Iisus se întoarce! Precum anotimpurile este întoar-
cerea Sa!

Este perpetuă şi defineşte prezentul etern!
Viaţa noastră nu este jocul întâmplării! Suntem pentru 

că aşa s-a hotărât! Mâinile noastre sunt făcute pentru a 
mângâia şi îmbrăţişa. Copaci, dimineţi, ape, cer,zâmbet şi 
ceilalţi oameni. 

Anotimpurile sunt stări de fapt ale realităţii din suflet. 
Primăvara de acum are momente de tristeţe. Ceaţa, ploile, 
nezăpezile,aerul, cerul..., au în priviri şi tristeţe! 

Primăvara de acum este precum poporul ţării mele!
Zilele sunt la fel cu sufletul celor mulţi şi au aceeaşi pu-

tere de lumină! Suferinţa noastră nu este numai a noastră! 
Sufletul unui om în suferinţă se uneşte cu celelalte.

Aşa se întâmplă în nevoia de lumină. Cei ce-şi duc viaţa 
în întuneric, nu cunosc suferinţa.Există o singură suferinţă!

Atunci când există, este infinită! În ea ne primenim, din 
când în când,sufletul, adică simţim dorinţa de lumină. Ca şi 
dragostea este suferinţa!

Suferinţa şi dragostea se simt în Cer şi sunt precum via-
ţa Lui Iisus!

În aceste zile, pământul primeşte binecuvântarea lu-

minii! Naştere, renaştere, înviere! Totul până la urmă se în-
toarce! Nimic nu este întâmplător! Există o rânduială în tot 
ce natura ne dă spre petrecerea trăirii! Trebuie să simţim 
ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ca noi să fim.

 În faţa naşterii şi învierii Lui Iisus ne putem măsura pu-
terea de lumină şi adevăr din noi.Golgota suită în chinuri 
nu este a Lui, ci a noastră, a tuturor! Fără El suntem singuri. 
În fiecare an când înfloresc pomii, ar trebui să ne agăţăm 
zâmbetul-speranţă în albul luminii florilor ce sunt acum 
peste tot pe marginea drumului nostru.

Iisus este dintotdeauna printre noi şi ne arată calea ne-
singurătăţii. Aceste momente dumnezeişti străbunii noştri 
le primeau în curăţenie, cu rugăciuni, post, smerenie. Pre-
cum copacii înfloriţi şi  aerul ce ne înconjoară sunt aceste 
momente.

Printre atătea zile inventate a fi ale îndrăgostiţilor, 
dovlecilor,minorităţilor, fantomelor, marinari lor, profeso-
rilor, femeilor, mărţi şorului..., ar trebui să milităm pentru a 
decreta şi o zi fără păcate! 

O zi a dreptăţii şi adevărului despre viaţă!
O zi în viaţa Pământului fără păcate! O zi în care să lăsăm 

lumina să pătrundă în noi, să fim, fără niciun fel de caznă, 
buni, înţelegători, prietenoşi, iubitori! Cu tot ce există!

 Să fim aşa cum Dumnezeu a dorit să fim! Adică frumoşi! 
Oare cum ar arăta într-o astfel de zi oamenii Pământului? 
Cum ar arăta privirile lor? Cum ar arăta copacii, apele, mun-
ţii, păsările? Iisus, nebiciuit de durerea păcatelor noastre, 
s-ar bucuraîmpreună cu noi pentru dreptul de a fi!

Dimineaţa, spălându-şi faţa şi pletele într-un izvor, ar 
întoarce privirea răsăritului spre noi, întrebându-ne pe 

rând: „Ce mai faci,vecine?”
Cerul şi întreg Pământul ar striga pentru prima dată 

împreună:Hristos a înviat!
Și ce zâmbet uriaş de lumină ar fi!
Naşterea şi învierea sunt aceeaşi lumină.
Viaţa Lui Iisus este viaţa poporului meu!

  Primar, Maria Vasilescu

“Veniţi toţi în casa Domnului şi să spunem împreună: 
Cela ce pe lemn Te-ai răstignit  şi din morţi ai înviat, 
curăţeşte păcatele noastre”

Să întâmpinăm praznicul Învierii Domnului cu gân-
dul că începem o nouă viaţă atât sufletească,cât şi tru-
pească. Hristos cel înviat a ridicat puterea morţii şi a pă-
catului din fiinţa noastră şi ne-a chemat la o viaţă nouă. 
Prin puterea exemplului Său, prin bogăţia harului Său, 
prin căldura iubirii Sale şi prin tot ceea ce ne dăruieşte,El 
ne oferă putinţa învierii şi ne deschide drumul spre mân-
tuire.

Pe lângă harul Său, Iisus Domnul ne cere ca în cande-
la sufletului nostru să adunăm untdelemnul credinţei şi al 
faptelor bune, să fim pilde vii pentru semenii noştri, săfim 
ajutătorii zidirii unei lumi noi în care să nu mai fie vrajbă 
şi neînţelegeri. Să îndeplinim cuvintele Apostolului: Iubiţi-
vă unul pe altul. Fiţi toţi întrun gând împreună pătimi-
tori, iubitori de fraţi, înduraţi, smeriţi, nerăsplătind răul 
cu rău sau ocara cu ocară, ci dimpotrivă,binecuvântând, 

căci spre aceasta aţi fost chemaţi ca să moşteniţi binecu-
vântarea. Purtaţi-vă cu cinste între neamuri, pentru ca 
privind faptele voastre cele bune să ajungă ţoţi la preamă-
rirea lui Dumnezeu”.

De Învierea Domnului, să ne rugăm pentru împlinirea 
acestor dorinţe şi să le sprijinim din toate puterile noastre. 
Să contribuim şi noi la înfăptuirea unei lumi în care să 
nu mai existe neînţelegeri ci dragoste şi pace.

Cu speranţa că acest cuvânt părintesc va fi citit de 
fiecare cu înţelepciune şi căldură şi va fi un îndreptar pen-
tru creştinească petrecere şi dreaptă cinstire a praznicului 
Învierii de către Parohiile Bisericii Ordodoxe din comuna 
Ţînţăreni, prin preoţii parohi, transmite credincioşilor ca 
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos să aducă în case-
le dumneavoastră pace, linişte şi sănătate.

Fie ca lumina Învierii să lumineze viaţa şi gândurile 
tuturor!

  PREOŢII PAROHI AI COMUNEI ŢINŢĂRENI 
Ştiucă Alexandru, Radu Marian, Tudor Matei

În pridvorul sfintelor sărbători, să ne găsim liniştea şi bucuria ca să ne 
îndreptăm împreună să luăm lumină. Cu sufletul mai uşor să primim 

Sfânta Taină a Învierii Domnului. Sărbători minunate şi pline de speranţe!
Primar, Maria Vasilescu

Iubiţi credincioşi,

Lumina Sfântă de Paște să vă călăuzească în 
viață, să vă dea sănătate și fericirea, putere de 
muncă pentru a va împlini visele, liniște în suflet, 
căldură în inimi și să aveți parte numai de bine. 
Sărbători fericite! 

PRIMĂRIA ȘI CONSILUL LOCAL TÎNȚĂRENI

Sărbători Fericite !

”Zilele devin sărbători doar 
alături de cei dragi”
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Raportul anual al Primarului este o nece-
sitate şi,totodată,o datorie față de cetățenii 
comunei,el evidențiind activitatea şi modul 
de realizare a obiectivelor propuse.

Am dovedit că suntem o adevărată echipă 
în instiuția primăriei si am colaborat bine cu 
Consiliul Local care a susținut politicile locale 
propuse pentru administrarea şi dezvolta-
rea comunității,indiferent de apartanența 
politică a consilierilor locali.

Principalul obiectiv al activității noastre 
este acela de a crea o administrație publică 
locală eficientă,în folosul cetățeanului.

Dezvoltarea comunei trebuie să se rea-
lizeze în mod echilibrat.Banii sunt de o 
mare importanță pentru realizarea unor 
investiții,dar la fel de importantă este si 
gestionarea eficientă a bugetului, ca ur-

mare a identificării şi prioritizării nevoilor 
comunității.

Ne-am propus ca obiectiv prioritar elabo-
rarea unei Strategii de dezvoltare locală care 
să reflecte o gândire unitarăpe termen lung.

Aceasta  reprezintă o reliefare a princi-
palelor direcții in care am acționat pentru 

punerea in aplicare a atribuțiilor ce imi revin 
potrivit legii.

Informez cetățenii că Raportul a fost apro-

bat in Consiliul Local al Comunei Țînțăreni si 
se află afişat pe site-ul primăriei (www.prima-
riatintareni.ro).

Deoareceașa cum ați subliniat 
si dumnea voastră că Raportul este 
afișatm-am gândit să nu-l publicăm în 
ziar pentru că ocupă prea mult spațiu 
și este mai plăcut să subliniați cele mai 

importante acțiuni.
 Raportul are două fețe: una vazută care 

se referă la acțiuni palpabile (inves tiții şi de 
suflet) şi una nevăzută care constă în mii de 

ore de audiență,mii de adeverințe sau alte 
documente eliberate cetățenilorrăspunsuri la 
petiții şedințe colectare impozite şi taxe.

 Cu care doriți să începeți?
  Bineînțeles cu cu ceea ce se vede.În 

anul 2015,împreuna cu salariații Primăriei 
Țînțareni şi cu sprijinul Consiliului Local,am 
reuşit să finalizăm unele investiții începute şi 
demararea altora.

Sunt mândră că acumaproape de sfârşit 
de mandat pot să trag linie şi să spun că am 
realizat ce mi-am propus.

Era să zic ce am promis,dar eu am un obi-
cei ca în campania electorală să nu promit,dar 
să fac imposibilul şi să realizez ceva.

Vă rog să enumerați realizările din acest 
an:

-Demararea lucrărilor la Modernizare dru-
muri locale în comuna Tînțăreni;

-Demararea lucrărilor de Canalizare şi 
epurare ape uzate menajere în satul Tînțăreni;

-Reabilitare sediu Primărie;
-Modernizarea iluminatului public în satul 

Tînțăreni;
-Reabilitarea iluminatului public în satele: 

FloreştiChicioraArpadia;
-Reamenajarea Târgului săptămânal; 
-Reparații curente la drumurile săteşti;
-Construcție fântani pe islazurile comu-

nale;
-Continuarea lucrărilor la Biserica Sfinții 

Arhangheli Mihail şi Gavril;  
-Reabilitarea şi modernizarea Parcului Mi-

hai Eminescu; 
-Consolidarea Bisericii din satul Arpadia;
-Introducere gaze naturale şi montare 

centrală la Biserica Căpinteni;
-Montare centrală termică la Dispensarul 

uman;
-Extindere scenă teren de fotbal;
-Intocmire SF pentru Sistem de canali-

zare şi epurare ape uzate menajere în satul 
Floreşti;

-SF+PT pentru modernizare drumuri 
săteşti din localitățile Floreşti şi Tânțăreni;

-Continuare lucrari la Caminul Cultural 
Tintareni;

Demarare lucrări la proiectul privind Ca-
dastrul general;

FAPTE, NU VORBE ORI PROMISIUNI !
-interviu cu primarul Comunei Țînțăreni, Maria Vasilescu

În conformitate cu art.63 din (3)lit.(a) din Legea 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată 
in calitate de primar aveți obligația de a prezenta ”Raportul privind starea economică, socială și de mediu a 
comunei Țînțăreni in anul 2015”.

Întocmirea şi publicarea Raportului Primarului Comunei Țînțăreni privind activitatea din anul 2015 a devenit o reală deschidere şi 
transparență a instituției noastre .Acest Raport conține informații despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului iar datele prezen-
tate pot oferi cetațenilor comunei o  imagine generală asupra activității noastre în anul care a trecut ,asupra modului şi eficienței rezolvării 
problemelor comunității locale.

- Construirea After-school;
- Centrul comunitar medico-social;
- Parc industrial;
- Canalizare sat Floreşti;
- Construire trotuare; 
- Ruta ocolitoare pentru drumul național DN66;
- Încheiat proiect “Cadastru general gratuit”;
- Reabilitare Cămin Cultural Sat Floreşti;
- Construire Gradiniță cu program prelungit sat Țînțăreni;
- Modernizat târg saptămânal.

Proiecte propuse pentru 2017:
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FAPTE, NU VORBE ORI PROMISIUNI !

,,Deşi în titlu este trecut numele meu deoarece 
reprezint comuna Țînțăreni în calitate de primar, 
acesta ne aparține tuturor. Este adevarat că eu am 
fost şi sunt dirijorul, dar dumneavoastră cei mulți 
formați orchestra şi numai împreună dăm viață 
unui cântec frumos numit ,, Comuna noastră – Co-
mună europeană “. 

Prinşi în hora realizărilor –PRIMAR, CONSILIUL 
LOCAL , CETĂȚENI, CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ am 
reuşit în acest mandat şi în special în acest an, să 

construim o comună nouă .De aceea dedic din tot 
sufletul acest premiu cetățenilor comunei Țînțăreni 
care au avut încredere în mine .

Mă bucur că am reuşit să aduc prin munca noas-
tră, a tuturor, comuna Țînțăreni acolo unde-i este 
locul, în topul comunelor din România.

Investițiile realizate în aceşt an, 2015, proiec-
tele implementate,  serviciile utilitare şi sociale, 
educația, sănătatea şi infrastructura au făcut ca în 
Țînțăreni  calitatea vieții să crească simțitor, com-
parativ cu alte comune. Iar această comparație a 
fost făcută prin obținerea titlului de ,,CEL MAI BUN 
PRIMAR DIN REGIUNEA SUD-VEST”

,,Daca eşti bun gospodar şi dacă vrei să laşi ceva 
în urmă, poți să faci minuni chiar şi fără prea mulți 
bani”

  Primar - Maria Vasilescu

UN ADEVAR  CARE NU E O SURPRIZĂ !

Corectitudinea, implicarea, eficiența, dialogul deschis și permanent cu cetățenii, cu 
reprezentanții organizațiilor civice sau politice au fost și sunt atuurile unei doamne primar 
care a reușit să obțină 5 mandate  și titlul de,, CEL MAI BUN PRIMAR DIN REGIUNEA 
SUD-VEST”-Ediția administrația locală la înălțime-2015.

     Proiecte de suflet: 
-Zilele comunei; 
-Festival ”Sara pe deal”;
-Festivalul copilăriei;
-Nunta de aur;
-Ziua vârstnicilor;
-Sărbătoarea majoratului;
-Ziua tineretului;
-Susținere tuturor activităților culturale şi sportive 

prevăzute in Agenda Culturală.
Va fi o comună cu adevărat europeană,de fapt un mic 

orăşel, deoarece are pusă la punct aproape toată infrastructu-
ra economică,socială,educațională aşa cum merită gospodarii 
localității care v-au ajutat prin votul şi munca lor.

Da!Primarii adevărați nu spun ”nu pot” ci ei arată ce 
realizări au avut.

Cârcotaşii arunca cu noroi,dezinformează şi fac promisiuni.
Nu putem afirma că obiectivele noastre au fost atinse 

integral,pentru că permanent ne dorim mai mult pentru 
cetățenii acestei comune şi în acest sens ne oferim întrega 
energie,dar consider că ne putem declara mulțumiți de acti-
vitatea desfaşurată şi în anul 2015,mai ales având în vedere 
condițiile socio-economice în care ne-am desfăşurat activita-
tea.

 Bunul Dumnezeu m-a ajutat ca împreună cu locuitorii co-
munei să realizez ce este mai bine pentru aceştia deşi a fost cel 
mai greu an din viața mea.

 Lor le datorez totul,pentru că fără ei,noi primarii nu am fi 
existat.

 Le mulțumesc pentru ajutorul dat şi le promit că voi conti-
nua ce am început împreună.

Dacă tot ați spus ”voi continua ce am început împreună” 
aveți de gând să candidați la alegerile din 5 iunie 2016?

Cu siguranță,da şi chiar imi propun un procent de 80%.
Știu ce spun şi cunosc ce încre-

dere au oamenii în mine pentru că 
împreună am realizat ce am visat în cei 
peste 20 de ani.

 Eu vă urez succes!
Mulțumesc! Dar succesul,exceptând 

anumite cazuri,nu vine niciodată de-a 
gata.  Compromisurile,pumnii strânşi,
sacrificiile,constrângerile,căzăturile,re
nunțările sunt inevitabile şi fac parte 
din ascensiunea individuală.

Trebuie însă să crezi, să vrei cu 
adevărat şi să lupti chiar cu morile de 

vânt pentru ceea ce vrei.AȘA...... se poate.
 În concluzie doresc să le multumesc tuturor care au venit 

cu propuneri constructive şi mă bazez pe aceeaşi colaborare 
fructuoasă şi în acest an.

Trăiesc cu speranța că vom obține finanțarea pentru toate 
proiectele depuse spre evaluare,care vor contribui la dezvolta-
rea infrastructurii locale şi implicit la dezvoltarea economico-
socială a comunei.Vom manifesta disponibilitate şi susținere 
a investitorilor ce se orientează către zona noastră, investițiile 
reprezentând baza unei dezvoltări durabile.
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În preajma sărbătorii Paştelui trăim nostalgia 
desăvârşirii noastre spirituale. Sărbătorile ne 

transpun pe un tărâm spiritual deosebit. Ne 
împăcăm cu noi înşine şi cu semenii prin iubire, 
iertare şi prin bucuria de a fi împreună.

Păstrând la loc de cinste aceste  datini 
,tradiţii şi credinţe, practicându-le alături  de 

copiii noştri, vom păstra vie spiritualitatea 
românească, ca pe un izvor de bună creştere. 

Folclorul si tradiţiile populare sunt strâns legate în 
viaţa poporului român de credinţa sa creștin-ortodoxă. 

Aceasta a fost cea mai roditoare sursa de inspiraţie pentru creaţia 
populară, dar şi cea care a înnobilat si îmbogăţit tradiţiile.

Toţi copiii iubesc această sărbătoare, deoarece simbolul drag lor, 
Iepuraşul, le aduce 
în dar multe 
cadouri şi ouă roşii.

Când 
copilul este pus în 
contact direct cu tradiţiile străbune i se formează deprinderea de a fi responsabil şi util,
responsabilitate păstrată de-a lungul vieţii.
  Ei  doresc să cunoască şi să păstreze obiceiurile Pascale  cunoscute  încă de 
la grădiniţă şi biserică,pentru că îi poate influenţa pe alţii şi poate găsi argumente prin care 
să-i determine şi pe aceştia să 
creadă în „Lumină” şi să 
păstreze datinile strămoşilor 
noştri, averea noastră păstrată 
din generaţie în generaţie.

Proiectul ”Tradiții și Obiceiuri de Paște”s-a derulat în comuna Țînțăreni în zilele de 
20 și 21 aprilie 2016 având 

ca loc de desfășurare  
Sfintele Biserici. Copiii  
și-au pus pentru această 
sărbătoare tradiționalul  
costum popular păstrat 
cu grijă în lada de zestre 
a bunicii  și  îndrumați 
de doamnele învățătoare 
au pășit miercuri 20.04 .2016  și joi 22.04.2016 pragul Sfintelor lăcașuri de cult  din
localitate,gazdă fiindu-le preoții parohi Știucă Alexandru și Tudor Matei ,unde s-a
dat frâu liber creativităţii, a imaginaţiei artistice dar mai ales la crearea unei 
atitudini pozitive faţă de obiceiurile şi tradiţiile pascale.

Copiii au încondeiat ouă ,s-au împărtășit apoi au cântat cântece religioase.
Cu acest prileji au reușit 
să-și consolideze unele 
cunoştinţe despre 

Sărbătoarea Paştelui, pe care le 
ştiau de la părinţii lor dar să și 
dobândească altele noi.Pentru 
răsplata muncii lor ,fiecare 
participant  la această acțiune, 
a primit din partea Consiliului 
Local Țînțăreni și al 
Primarului localității doamna 
prof. Vasilescu Maria, câte un 
pachețel cu daruri specifice 
sărbătorii care se apropie. 

Copiii  au fost 
entuziasmaţi! Puritatea şi 
inocenţa bucuriei acestora dă 
amploare acestei sărbători. Fie 
că este vorba de vopsitul ouălor, de planşele de colorat, de poezii, cântece sau jocuri, cei 
mici sunt întotdeauna primii. Să nu uităm câtă fericire poate fi în sufletul unui copil în 

clipa în care ciocneşte un ou roşu sau ce simte la gândul că vine Iepuraşul. Bucuria lor vine mereu din lucruri mărunte.
Să trăim bucuria copiilor şi a sosirii Iepuraşului pentru un Paşte fericit şi să rostim cu credinţă în suflete: HRISTOS A ÎNVIAT! 
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Pe 7 aprilie 2016, Ziua Mondiala a Sanatatii a avut ca tema principala Diabetul 
Zaharat. „Diabetul zaharat este o boală care se răspândește epidemic la nivel mondial, 
în special în țările în curs de dezvoltare, iar 
Organizația Mondială a Sănătății a
evidențiat că în 2014 prevalența diabetului era 
de aproximativ 9% la adulții cu vârsta peste 18 
ani.  

Cu ocazia „Zilei Mondiale a Sanatatii” 
,Primaria Tintareni a organizat cu 
sprijinul medicilor de familie , asistentilor 
medicali din cadrul cabinetelor medicale si 
asistentelor medicale comunitare „Campania de testare glicemie gratuit” care s-a
desfasurat in Sat Tintareni,Sat Floresti,Sat Chiciora si Arpadia si „Campania de testare 
gratuita Babes-Papanicolau” care s-a desfasurat in Sat Tintareni. 
        Intr-o prima etapa,asistentele medicale au facut testarea glicemiei gratuit si masurarea 
tensiunii arteriele in cele 4 sate.Au oferit informatii despre importanta  masurarii 

glicemiei,tensiunii arteriale si adoptarea unui stil de viata sanatos. 

        In cea de-a doua etapa au organizat  ”Campania de testare gratuita Babes-Papanicolau”, unde au participat un numar de 
aproximativ 40 de femei . Testul Papanicolau (care se 
mai numeste si frotiul Papanicolau) face parte din 
examenul ginecologic de rutina. Testul Papanicolau 
este folosit cu scopul identificarii modificarilor celulare 
anormale de la nivelul cervixului si pentru screeningul 
cancerului de col uterin.  

Aproximativ 5% pana la 10% din femeile 
care fac anual un test Papanicolau au un 
rezultat anormal, dar numai un mic procent 
din aceste rezultate anormale arata 
modificari care ar putea evolua spre cancer de col uterin.
Ce este Testul Babes Papanicolau? 
In timpul unui test Papanicolau, celulele sunt razuite sau periate de la nivelul colului si 
preparate pe o lamela care va fi examinata microscopic. Scopul testului Papanicolau este 
detectarea modificarilor care pot indica un cancer de col. 
Indicatii
Specialistii recomanda efectuarea anuala a unui test Papanicolau si unui examen pelvin in 
cazul tuturor femeilor care sunt active sexual sau au fost active. 
Eficienta
Testul Papanicolau este foarte precis in detectarea precoce a cancerului  de col uterin. 

Medicii de familie din Țînțăreni au avut parte joi 7 aprilie 2016 de o surpriză plăcută când un grup de copii(Corâțu Alexandra,Petecel 
Anca,Bucă Codruța   , Marioara Gabriel,Sârbu Andrei Alexandru,Gugea Ion –Marin) i-a vizitat mulțumindu-le prin ”vers și cânt”  celor 
care veghează  zi de zi asupra sănătății noaste , promițându-le că peste ani și ani vor 

îmbrățișa nobila meserie 
– aceea de a salva 
vieți.Noi le mulțumim și 
le urăm succes !  

La finalul zilei,intr-un 
cadru festiv,doamna 
primar Vasilescu Maria 
a oferit in semn de 
pretuire pentru 
profesionalism si 
implicare activa in viata 
comunitatii, Diploma de 
Excelenta tuturor 

cadrelor medicale care isi desfasoara activitatea in cadrul localitatii noastre. 
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Campanie de informare, educare și constientizare în domeniul 

sănătății, "Rode To Sastipe(N)/Caută de sănătatea ta"
Intr-o prima etapa campania este dedicata copiilor si poarta 

denumirea Mama iti multumesc ca ai grija de mine, copii romi si neromi
din clasele 0-IV si gradinita, inscrisi la  Scoala Generala Tintareni,vor primi 
un rucsac cu o carte de colorat si o cutie de creioane,cu tematici de 
sanatate,prin care li se explica de ce un stil de viata sanatos este atat de 
important,dar si o felicitare pentru mama.Campania s-a desfasurat in Scoala 
Generala Tintareni avand ca si colaboratori: 
-Primar:Vasilescu Maria;
-Echipa SASTIPEN;
-Director:Boiangiu Elena; 
-Asistent Medical Comunitar:Duica Georgeta-Elena;
-Mediator Sanitar:Baragan Andreea.
Obiectivul campaniei este de informare, educare si constientizare in 
domeniul sanatatii, "Rode To Sastipe(N)/Cauta de sanatatea ta".                                                          
Scopul campaniei il reprezinta cresterea gradului de constientizare al 
populatiei cu privire la adoptarea unui stil de viata sanatos.

Campania a avut  loc in scoala de la Tintareni la clasele 0-IV si gradinita, 
la aceasta campanie au participat un numar de 137 de copii romi si 
neromi. 

Promovarea sănătăţii este procesul care oferă individului şi 
colectivităţilor posibilitatea de a-şi creşte controlul asupra determinanţilor 
sănătăţii şi, prin aceasta, de a-şi îmbunătăţi starea de sănătate. Reprezintă 
un concept unificator pentru cei care recunosc nevoia fundamentală de
schimbare atât a stilului de viaţă, cât şi a condiţiilor de trai. Promovarea 
sănătăţii reprezintă o strategie de mediere 
între individ şi mediu, combinând alegerea 
personală cu responsabilitatea socială şi având 
drept scop asigurarea în viitor a unei 
mai bune stări de sănătate.
Promovarea sănătăţii este un termen 
care presupune o abordare 
multidimensională de îmbunătăţire a stării 
de sănătate, care include activităţi de 

educaţie, activităţi de promovare a unor schimbări comportamentale şi de stil de viaţă, politici şi măsuri 
legislative. Termenul folosit în România este, încă, cel de educaţie sanitară, noţiune consacrată pentru 
transmiterea unor informaţii legate în special de deprinderi igienice. Astăzi se încearcă trecerea la un 
concept mai cuprinzător şi anume, educaţia pentru sănătate. Se poate, totuşi, comenta că este nevoie şi de 
învigorarea educaţiei sanitare, mai precis a principiilor elementare de igienă în conceptul de educaţie 
pentru sănătate. Constatăm, din problemele de sănătate care apar la noi în ţară, că aceste principii 
elementare de igienă personală, ca şi de igienă a colectivităţilor, sunt din ce în ce mai puţin luate în 

considerare.Concept care stă la baza promovării sănătăţii. Educaţia 
pentru sănătate are drept 
scopuri: 
 - informarea-educarea 
populaţiei în domeniul 
medical, pentru a cunoaşte 
manifestările bolilor şi 
prevenirea lor;
 - dobândirea unor atitudini şi 
deprinderi care să fie 
favorabile sănătăţii;
 - implicarea activă a 
populaţiei în domeniul 
păstrării sănătăţii, oamenii 
putând să ia decizii privind 

propria stare de sănătate.
Prin urmare, sănătatea trebuie să reprezinte preocuparea tuturor cetăţenilor şi nu numai a 
medicilor sau altor specialişti medicali.

În cea de-a doua etapa a campaniei echipa comunitara (formata din asistenta medicala comunitara Duica Georgeta-Elena 
şi mediatoarea sanitara Baragan Andreea-Elvira) au distribuit în comunităţile de 

romi cutii cu pliante şi broşuri ce conțin informații despre afecțiunile cel mai des 
întâlnite. Echipa este formata la nivel local și va avea ca scop creșterea accesului 
la serviciile de sănătate a populației în comunitatea  vulnerabila din Comuna 
Tintareni.„Este vorba de o cutie, care se închide magnetic, denumită „Google” ce
conține 7 volante în format A4, în care sunt explicate principalele afecțiuni 
întâlnite în egală măsură, atât la români cât şi la etnicii romi”,cum ar fi:
-Diabetul zaharat;                             -Afectiuni ale coloanei vertebrele si spatelui;
-Hipertensiunea Arteriala;                -Afectiuni reumatice:artroza si spondiloza;
-Factori de risc pentru sanatate;        -Sanatatea relatiilor sexuale;
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NR. 85/APRILIE/2016

Pe data de 28 martie 2016, în prezenta conducerii 
Primariei ,13 membri din cei 14 consilieri în functie, s-au  
întrunit în sedința ordinară, având înscrise pe ordinea 
de zi urmatoarele proiecte de hotarâre:

1. Informare privind problemele ridicate la intalnirea 
cu cetatenii in trim.I/2016.

2. Informare privind pregatirea pentru declansarea 
campaniei agricole de primavară.

3. Informare privind activitatea desfasurata de bibli-
oteca comunala in anul 2015.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proce-
sului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 
29.02.2016.

5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pe două luni.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de 
şedinţe al Consiliului Local pentru trimestrul II/2016.

7.Proiect de hotărâre privind acordarea unei împu-
terniciri primarului şi viceprimarului comunei Ţînţăreni 

de a semna contractele de achiziţie şi livrare echipa-
mente pentru colectarea şi managementul gunoiului 
de grajd – nr.08/ICB/2015.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 
privind stabilirea lunii aprilie 2016 - ,,Luna curăţeniei” 
pe întreg teritoriulcomunei Ţînţăreni.

9.Proiect de hotărâre privind însuşirea Decizi-
ei nr.601/15.03.2016 de prelungire a termenului 
pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia 
nr.2490/17.11.2014.

10.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului 
de activitate al administraţiei locale condusă de prima-
rul Maria Vasilescu pentru anul 2015 privind starea eco-
nomică, socială şi de mediu a comunei Ţînţăreni.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regula-
mentului privind sporul pentru condiţii vătămătoare 
şi aprobarea sporului pentru condiţii vătămătoare în 
cuantum de 15% din salariul de bază, angajaţilor din 
cadrul Primarului Comunei Ţînţăreni.

12.Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului 
primarului Comunei Ţînţăreni asupra gestionării bunu-
rilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei 
Ţînţăreni pe anul 2015.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
Studiului de fezabilitate pentru investiţia ,,Centrul me-
dico-social”în vederea depunerii spre finanţare pe pro-
grame de finanţare europene nerambursabile .

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicato-
rilor tehnico-economici ai proiectului ,,Modernizarea 
reţelei de drumuri de exploatare agricolă, comuna Ţîn-
ţăreni, judeţul Gorj.

15.Proiect de hotărâre privind implementarea 
proiectului,,Modernizare reţelei de drumuri de exploa-
tare agricolă, comuna Ţînţăreni, judeţul Gorj” .

16.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului 
de principiu pentru ,,Înfiinţare parc industrial în comu-
na Ţînţăreni, judeţul Gorj.

Pentru cetăţean pentru comunitate

O veste bună pentru părinții care au copii la grădiniță. Mai jos, vă prezentăm prevederi ale Legii 248/2015,care acordă anumite avantaje pen-
tru cei care au înscriși copii la grădiniță și care frecventează cursurile...

În atenția familiilor cu copii care frecventează grădinița, și au vârsta cuprinsă între 3-6 ani, în vederea beneficierii de tichete sociale pentru 
stimularea participării în învățământul preşcolar a copiiilor provenind din familii defavorizate.

O veste bună pentru părinții care au copii la grădiniță 
provenind din familii defavorizate

Condiţii:
- Copiii să fie înscrişi la grădiniţă.
- Veniturile să nu depăşească, lunar, 284 lei/membru 

de familie.
- Copiii să aibă vârsta cuprinsă între 3-6 ani.
- Să frecventeze regulat unităţile de învăţământ pre-

şcolar.
Acte necesare în vederea întocmirii dosarului:
- Cerere/declaraţie pe propria răspundere, întocmită
de reprezentantul legal al familiei.
- Copii certificate de naştere.
- Copii acte de identitate ale părinţilor.

- Copie certificat de căsătorie. 
- Adeverinţe care dovedesc că nu înregistrează veni-

turi, de la ANAF.
- Adeverinţă de venit de la locul de muncă.
- Adeverinţa/dovada înscrierii copiiilor la grădiniţă.
- Mandat poştal pentru alocaţie.
- Adeverinţa/cuponul, care să ateste dacă mai bene-

ficiază de ajutor social.
- Cupon de pensie (după caz).
Actele se înregistrează la primăria comunei Tintareni 

şi pot fi depuse până la data de 30 aprilie.
Valoarea tichetului social stimulent este în valoare 

de 50lei/lunar per beneficiar.

Se modifică ter menele de depunere a 
declarațiilor şi de plată a unor impozite locale ast-
fel:

1. Termenul de declarare a clădirilor cu destinație 
nere zidențială sau mixtă deținute de persoanele 

fizice a fost prelungit de la 31martie, la 31 
mai.

2. Termenul de declarare a clădirilor 
deținute de persoanele juridice a fostde 
asemenea prelungit de la31 martie la 31 
mai.

3. Persoanele fizice şi juridice pot depu-
ne declarații pentru mijloacele de trasport 
şi mijloacele de transport radiate până la 
data de 31 mai (în loc de 31 martie).

4. Primul termen de plată pentru impo-
zitul pe clădiri, impozitul pe teren şi pe mij-
loacele de transport datorate de orice con-
tribuabil a fost prelungit de la 31martie, la 

30 iunie.

Important!
Odată cu modificarea termenelor de declara-

re și de plată sunt prelungite și termenele legate 
de facilități. Contribuabilii care achită integral, 
până la 30 iunie 2016, impozitele pe clădiri, te-
renuri, mijloace  de transport beneficiazã de 
10% bonificație.  Noile termene au fost stabili-
te prin Ordonanța de urgență nr. 8 aprobată de 
Guvern în data de 23.03.2016.

Prelungirea termenului pentru plata impozitelor locale

Colectivul de redacție:
Primar - Maria Vasilescu; 
                  Ion Mariana;
Ionescu Iuliana; Duica Georgeta 

Tipografia Prodcom Tg. Jiu
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 Partida Romilor “Pro-Europa” a pregătit, îm-
preună cu Primăria și Consiliul Local Țînțăreni, 
o serie de activități  privind sărbătorirea Zilei 
Internaționale a Romilor ,care s-a desfășurat  
sâmbătă 09.04 2016 la Țînțăreni , în centru co-
munei.

 La deschiderea festivitătilor au partici-
pat, membrii marcanti ai organizatiei Parti-
da Romilor “Pro-Europa”,al cărui președinte 
al filialei Țînțăreni este dl.Bărăgan Radu , 
președintele CJ Gorj dl. Florescu Ciprian  iar 
din partea Primăriei Țînțăreni , doamna  pri-
mar Vasilescu Maria. În cadrul alocuțiunii ros-
tite cu această ocazie, dl.președinte Ciprian 
Florescu  a menționat că Ziua Internațională 
a Romilor, reprezintă atât un prilej de sărbă-
toare  cât și o dată de comemorare a romilor 
care au căzut victimele tragediilor istoriei.Tot-
odată  a  transmis  tuturor cetătenilor de etnie 
romă din Țînțăreni  mesajul său  de sustinere si 
simpatie,  felicitând   reprezentantii  pentru buna  
organizare și implicarea activă în viața acestei 
comunități. D-na primar Maria Vasilescu a dorit 
să le declare locuitorilor de etnie romă prezenti 
:“Am dorit să vă fiu alături, în această zi deose-

bită pentru voi, Ziua internatională a Romilor, 
romi care se află  în orice comunitate si care con-
vietuiesc împreună cu noi. Suntem solidari cu 
toti locuitorii comunei Țînțăreni, indiferent de 
etnie sau situatie socială. Împreună  cu  Partida 

Romilor  am reusit să implementăm proiecte de-
osebit de importante pentru acestă localitate. 
Iată că există  vointă  si respect față de toti locu-
itorii comunei, împreună  putem face lucruri fru-

moase. Mai sunt lucruri de făcut, si, dacă vom fi 
atenti la problemele dumneavoastră, dacă vom 
continua colaborarea, vom face ca ele să prin-
dă viață.” Cu acest prilej d-na primar a conferit 
Diplomă de  merit pentru rezultate deosebite 

la învățătură și disciplină următorilor co-
pii: Puică Maria;Căldărărescu Giovani; Miu 
Amalia; Rodoioasa Ionuț-Daniel; Alexandru 
Andreea;Căldărăreasa Ana-Maria; Tănase 
Larisa; Ciugu Robert; Alexandru Maria-Bi-
anca; Alexandru Bianca;Alexandru Ionuț-
Ricardo iar Diplomă de Excelență pentru im-
plicarea activă în viața comunității doamnei 
Bărăgan Camelia și domnilor Bărăgan Marin 
, Alexandru Gheorghe.Îi felicităm și dorim 
din suflet atât copiilor cât și adulților since-
rele noastre urări de bine și tradiționalul:”La 
Mulți Ani!”

La ceas de sărbătoare cetătenii de aceas-
tă etnie au avut ocazia nu doar să asiste la 

un spectacol  special dedicat lor de către An-
samblul ”Flori de Joc” împreună cu solista   Popii 
Alexandra  ,la fluier Dulcu Georgiana, dar si să  
sărbătorească, asa cum se cuvine, cu mâncare 
tradițională  ,bere  si muzică  lăutărească  acest 


