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EDITORIAL

Niciodata nu e prea tarziu sa ceri iertare pentru greselile 

facute, dar intodeauna e foarte greu sa-I privesti in ochi pe 

cei carora le-ai gresit. Acum e momentul cel mai potrivit pen-

tru a regreta  greseala si pentru  a  spune : Iarta-ma !... “ ne 

iarta noua greselile  noastre precum iertam si noi gresitilor 

nostri.”

Intreaga crestinitate isi primeneste in aceasta saptamana, 

a Patimilor, trupul si sufl etul pentru a primi in curatenie , In-

vierea Domnului.Dumnezeu ne-a daruit o lume de care sa ne 

bucuram. Dumnezeu ne-a dat o viata sa traim si pentru altii, 

Dumnezeu ne-a dat sufl et si constiinta pentru a iubi, pentru 

a ne bucura , pentru a imparti bucuria cu cei asemenea noua, 

pentru a sluji binelui. Va doresc  cu ocazia Sfi ntelor Sarbatori, 

sa va regasiti sufl etul Dumnezeit, sa gasiti calea spre fericire 

si sa  pasiti in lumina binelui,

Hristos a inviat!

Sarbatoarea Sfi ntei Invi-
eri sa va lumineze sufl etele si 
casa.

Dumnezeu sa va binecu-
vanteze si ingerii sa va ocro-
teasca.

Sa aveti parte numai de sa-
natate si bucurii,sa vi se impli-
neasca toate visele si sperante-
le, iar pacea acestei sarbatori 
sa va coboare in sufl ete.

Hristos a Inviat!
Primar,

Maria Vasilescu

Președintele Consiliu  Județean Gorj
 Ion Călinou

Dumnezeu  a  decretat  starea  generală  de  
viaţă, de verde, de fl oare!... Păsările  călătoa-
re  șoptesc  cerului.  Pașii  își caută cărări printre 
nori.  E primăvară! Gândurile, care au hibernat 
în nerostire, se trezesc.  În jurul nostru se desă-
vârșește imaginea speranţei... Migdalul a învăţat 
din tăceri parfumat-amărui să improvizeze ne-
murirea  și acum dă lecţii, istigând la renaștere. 
Perii, gutuii, caișii, merii se răzvrătesc în viscole 
de fl oare. Peste tot numai ţipăt de cocori. Îngerii 
dau târcoale. E primăvară! Pe dealul cerului, pie-
trifi cat în albastru, Fiul lui Dumnezeu, cu  crucea 
păcatelor dar și a speranţelor noastre în spate, 
suie către Golgota eternităţii. Fiecare pas al său 
e o victorie în faţa morţii, ajutându-ne să-l înso-
ţim mai sus, tot mai sus... Să credem, să simţim și 
totul va deveni adevăr, lumină, credinţă. Putem 
vorbi, fără greșeală, despre un eveniment la scară 
universală, cel mai important din punct de vede-
re spiritual: afi rmarea Dumnezeirii, a chintezenţei 
vieţii. Avem, acum, posibilitatea să ne lepădăm 
de tot ce am făcut și gândit rău, strâmb, fără rost, 
de tot ce am făcut împotriva  binelui, a semenilor 
noștri... Acum, dincolo de timp, Iisus își desăvâr-
șește gestul suprem al jertfei; acum viaţa noastră 
e marcată de sacrifi ciul Lui. Să ne oprim, așadar, 
în faţa miracolului unei fl ori, să privim cu ochii 
sufl etului în noi, în ea, în jurul nostru, încercând 
să pătrundem taina mântuirii. Sărbători  fericite, 
dragi oameni! Sărbători fericite – adică să  aveţi 
ceea ce trebuie să aveţi: dreptul la primăvară, la 
normalitatea înfl oririlor ei! Să zâmbiţi, să vă bucu-
raţi, să simţiţi că trăiţi și că totul are importanţă și 
rostuire pe pământ! Știu că e nevoie de mai mult 
bine, de mai mult adevăr...

Dar de aceea există primăvara – pentru spe-
ranţă.

Hristos a înviat!
Primar,  Maria Vasilescu

Senator Toni Mihail Greblă

lui
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Hotararile Consiliului Local Tintareni adoptate in sedinta din data de 29.02.2012 
HOTARARE privind aprobarea 
decontarii cheltuielilor de transport  
pentru cadrele didactice care nu 
locuiesc in Tintareni; 
HOTARARE  privind aprobarea 
achizitiilor directe pentru anul 2012; 
HOTARARE privind aprobarea 
organizarii si desfasurarii adunarilor 
juridice in comuna Tintareni  
HOTARARE privind aprobarea 

rectificarii bugetului local al comunei Tintareni pe anul 2012 si bugetul 
institutiilor publice si autoritatilor  finantate din venituri proprii ; 
HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare  a functiilor juridice 
pentru aparatura de specialitate al primarului comunei Tintareni 2012; 
HOTARARE privind aprobarea Organigramei Statului de functii si 
Registrului de organizare si functionare a Serviciului Asistentei Sociala.; 
HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de ordine publica privind 
protectia mediului si a proprietatii publice si private; 
HOTARARE privind aprobarea trecerii din domeniu public in domeniul 
privat  al comunei Tintareni- teren 10.000 mp; 
HOTARARE privind aprobarea Organigramei si statul de functii din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL 10/31.01.2012 privind 
aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutorului social si alocatia de 
sustinere; 
HOTARARE privind aprobarea actualizarii tarifelor prevazute la art.19 
lit. a, b, c si d din contractul nr. 20109/ 08.09.2010 de  concesionare a 
autoritatilor de salubrizare; 

HOTARARE privind aprobarea  infiintarii Universitatii Populare „ Mihai 
Eminescu si Regulamentul de organizare si functionare; 
HOTARARE privind aprobarea PUZ Tintareni in suprafata de 92208 mp 
pentru proiectul Construire Parc Panouri Fotovoltaice;  
HOTARARE privind aprobarea PUZ Tintareni in suprafata de 137194 mp 
pentru proiectul Construire Parc Panouri Fotovoltaice ; 
HOTARARE privind aprobarea PUZ Tintareni in suprafata de 150598 mp 
pentru proiectul Construire Parc Panouri Fotovoltaice; 
HOTARARE privind aprobarea raportului de reevaluare privind sistemul 
de alimenatre cu apa –sat Tintareni; 
HOTARARE privind aprobarea  Raportului de evaluare a bunurilor 
mobile- materiale recuperate la lucrarea Scoala Generala Floresti; 
HOTARARE privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor 
mobile- material recuperat (tigla solzi)-cladiri care apartin comunei 
Tintareni;  
HOTARARE privind aprobarea propunerii acordarii calificativului de 
evaluare a performantelor profesionale pentru secretarul comunei 
HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind procedurile 
administrative gestionate de secretarul  comunei; 
HOTARARE privind aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarilor 
dedicate  zilei de 8 Martie; 
HOTARARE privind aprobarea Raportului primarului comunei Tintareni 
asupra gestionarii bunurilor din domeniu public si privat 2012; 
HOTARARE privind aprobarea desemnarii D-lui Talau Victor pentru a 
depune cererea unica de plata pe suprafata de 186,50 ha izlaz-2012; 
HOTARARE privind aprobarea bransamentului pana la contor, inclusiv 
caminul de bransament si contorul sa apartina retelei publice de distributie 
indiferent de modul de functionare. 

 
 
 

In sfarsit a sosit si mult asteptata primavara… ! Odata cu ea, natura 
si-a dat jos mantia alba, purtata o iarna intreaga si s-a trezit la viata1 Fiica 
cea mai tanara a anului, a adus odata cu ea multa bucurie. Totul este ca 
intr-un vis: pasari de tot felul cu ciripitul lor, florile de toate culorile care 
improspateaza natura, iarba cea proaspata, izvorul cel cristalin si cel mai 
important element, soarele care trimite oamenilor o raza de speranta! Da , 
dar putem spune ca primavara anului 2012  este o altfel de primavara 
pentru comuna noastra, este o primavara in care vom putea privi cum, dupa 
multe asteptari comuna noastra imbraca haina noua a schimbarii, haina 
unei comune cochete in care   incep sa se contureze obiective noi, obiective 
la care in urma cu ceva timp nici nu puteam visa, dar care acum au devenit 
o realitate.  

Pot fi enumerate multe motive de bucurie nascute odata cu venirea 
primaverii in comuna Tintareni, dar pot sa apreciez ca nimic din toate 
acestea n -ar fi fost posibil a se indeplini daca nu ar fi fost vointa de fier, un  
volum de munca imposibil de masurat si daca nu ar fi fost dorinta de a da o 
comuna  cu o noua infatisare locuitorilor comunei Tintareni, in slujba 
carora suntem cu totii.  

Obiectivul principal al autoritatii locale este acela de a fi in 
permanenta in mijlocul cetatenilor, in sprijinul lor pentru a identifica toate 
problemele cu care se confrunta, dar in acelasi timp de a informa in ceea ce 
privesc obligatiile acestora in calitate de contribuabili. In aceasta perioada 
intreg aparatul propriu va desfasura o campanile de completare si 
actualizare  a registrelor agricole, de colectare a unor date privind culturile 
infiintate, efectivele de animale, etc. dar si o informare a populatiei cu 
obligatiile pe care le au privind gospodarirea localitatii. Astfel, zilnic 
colective formate din aparatul de specialiate al primarului vor fi in fiecare 
sat din comuna ocazie cu care vor fi identificate zonele unde urmeaza a fi 
luate masuri pentru inlaturarea problemelor cu care se confrunta fiecare 
cetatean. Pentru ca aceasta actiune sa se desfasoare intr-un mod cat mai 
eficient, solicitam sprijin din partea cetatenilor atat pentru furnizarea 

acestor date in vederea completarii bazei de date- respective registrul 
agricol cat si pentru indeplinirea obligatiilor cetatenesti. Aceasta actiune se 
desfasoara in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 28/2008 privind 
registrul agricol, modificata si completata prin legea nr. 98/2009, prin care 
este reglementat cadrul legal de organizare si completare a registrului 
agricol. Registrul agricol, constituie documentul oficial de evidenta 
primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei 
si la societatiile/ asociatiile agricole, precum si la orice alte personae fizice 
si sau/juridice care  au teren in proprietate si/ sau folosinta  si /sau animale. 
Organizarea registrului agricol la nivelul fiecarei unitati administrative 
teritoriale are la baza asigurarea unei evidente unitare cu privire la 
categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si 
a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna 
utilizare a resurselor locale. Inscrierea datelor in registrul agricol in a carui 
raza administrative teritoriala isi are domiciliul capul gospodariei, se face 
pe baza declaratiei date pe propria raspundere de capul gospodariei sau in 
lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de 
capacitatea deplina de exercitiu, iar pentru persoanele juridice inscrierea se 
va face pe baza declaratiei date de reprezentantul legal al acesteia, insotita 
de documente. 

Conform aceluiasi act normativ perioadele la care persoanele 
fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in 
registrul agricol sunt urmatoarele: 

 5 ianuarie- 1 martie, pentru datele anuale privind 
membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate precum si cel pe 
care il utilizeaza, cladirile cu destinatia de locuinta, anexe 
gospodaresti  si mijloace de transport cu tractiune animala si 
mecanica, masinile si utilajele agricole, efectivele de animale pe 
specii; ( continuare in pag.6). 

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

A.D. 05/  26.03.2012 Desfiintare Corpurile C4,C1,C5, in satul Floresti, Com. Tintareni- Obreja Constantina; 
C.U. 09/07.03.2012- Construire locuinta P+M, Anexa Gospodareasca si Imprejmuire, in satul Floresti, Doana Nicolae 
C.U. 10/14.03.2012-Construire Retea de telecomunicatii electronice, S.C. RCS-RDS S.A. 
C.U. 11/02.04.2012- Construire Anexa gospodareasca- Suta Ioana si Suta Daniel, sat Floresti, com. Tintareni. 
 

ANUNT 
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a lansat Campania de informare ,,Lucrezi pamantul, depui cerere, primesti fonduri 

europene si nationale! APIA te asteapta!’’, in cadrul careia fermierii sunt informati cu privire la fondurile destinate schemelor/masurilor de sprijin 
pe suprafata in anul 2012,precum si la modalitatea de accesare a acestora. 

Campania de primire a cererilor de sprijin pe suprafata in anul 2012 se va derula in perioada 1martie-15 mai 2012 fara 
penalizari,respectiv 16 mai-11 iunie 2012 cu penalizari de 1% pentru fiecare zi lucratoare. 

Pe durata Campaniei ,Centrele judetene si locale ale Agentiei vor organiza sesiuni de informare cu fermierii,cu privire la termenele de depunere 
a cererilor unice de plata pe suprafata in anul 2012, la conditiile de eligibilitate impuse de legislatia europeana si nationala precum si la pachetele 
financiare care pot fi accesate in cadrul masurilor de sprijin prin intermediul aplicatiei IPA on-line. 
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SPORT SI JOCURI INTERACTIVE
Urmare din pag. 2

In luna martie a avut loc  Etapa judeţeană de tetratlon (atletism) - 
băieţi - rural și urban (viteză 60 m, săritura în lungime cu elan, arunca-
rea mingii de oină și rezistenţă 800m)  s-a desfășurat în orașul Tg. Jiu, 
judeţul Gorj. Au fost prezente 18 școli din judeţ printre care și echipa 
Școlii Generale Ţînţăreni care a obţinut locul I califi cându-se la etapa 
pe zonă. 

 Etapa pe zonă se va desfășura în orașul Rîmnicu Vîlcea, judeţul 
Vîlcea unde vor participa 6 judeţe: Gorj, Dolj, Olt, Vîlcea, Dîmboviţa și 
Argeș. 

Numele elevilor care au participat la acest concurs sunt: 
Ciugu Ciprian Vasile, Edu Mihai Măruţ, Ioniţă Marius, Lăutaru Valen-

tin Fernando și Bidică Gheorghe Mădălin.
 Profesor educaţie fi zică și sport: Ionică Ion
Le multumim pe aceasta cale elevilor care ne fac sa fi m mandri de ei 

si binenteles cu sprijinul domnului profesor Ionica Ion care i-a sprijinit 
si i-a  indrumat atat pe ei cat si pe alti elevi ai Scolii Generale Tintareni.  
Le uram multa bafta in continuare si multe alte premii !

REBUS
•  S-a lepadat de IISUS de 3 ori 
•  Paine cu branza si ou 
•  Iuda l-a vandut cu 30 arginti
•  Hristos a ... ! 
•  Iisus a fost rastignit pe ... 

1       

2        

3      

4       

5       

Loc  Echipa Jocuri V E I Goluri  Puncte 

1 (1) Jiul Rovinari II 19 14 5 0 68:20 47 

2 (3) Unirea Dragotesti 19 13 2 4 52:25 41 

3 (2) Stiinta TurceniII 19 12 2 5 66:37 38 

4 (5)  Unirea Bolbosi 19 11 3 5 49:39 36 

5 (4) Pandurii Padesi 18 10 5 3 44:25 35 

6 (6) Foresta Vagiulesti 19 10 2 7 45:35 32 

7 (7) Triumful Borascu 19 10 1 8 63:39 31 

8 (8) Unirea Tintareni 18 9 1 8 54:37 28 

9 (9) Stiinta Godinesti 18 7 0 11 35:53 21 

10 (11) Maxima Pocruia 19 7 0 12 32:64 21 

11 (10) Vulturii Slivilesti 18 5 4 9 41:47 19 

12 (12) AS Zorile Moi  18 5 1 12 19:36 16 

13 (13) Victoria Bolbosi 18 5 1 12 27:51 16 

14 (14) Stiinta Closani 18 5 1 12 24:51 16 

15 (15) Bistrita Telesti 19 1 2 16 18:78 5 

Clasament  - etapa 20 – Echipa de fotbal 

Unirea Tintareni



Luna martie este conside-

rata o luna dedicata femeii, 

zile de zile…nu zic ca barba-

tul n-are o luna a lui, ca nu 

conteaza. O luna pentru ele, 

un an pentru noi si rapor-

tul e perfect! Ca e vorba de 

mama, bunica, sotie, fi ica, 

iubita, prietene sau amice 

trebuie sa ne gandim la ele 

fi indca, vorba aia, ne fac via-

ta diferita. Ele reprezentand 

sarea si piperul, mai mult pi-

perul! V-ati gandit ce cadouri veti 

face pentru acele “ea” din viata 

voastra? Considerati faptul ca fa-

ceti cadouri o obligatie sau o face-

ti din placere?

     In comuna noastra, luna  

martie nu a trecut neobservata, 

primarul comunei 

Maria Vasilescu  or-

ganizand o masa 

festiva la Caminul 

cultural din locali-

tate. La eveniment 

au luat parte peste 

100 de femei care 

au venit si din cele-

lalte  sate compo-

nente ale comunei 

. Buna dispozitie a 

fost intretinuta de 

Ansamblul ,,Flori de joc’’    si 

formatia “ Siderall ” .

 “ A fost un lucru pe care 

mi l-am dorit de mult sa il 

fac. Am vrut 

sa le aratam 

doamnelor cat 

de mult le res-

pectam, ca noi, 

cei care facem 

administratie 

suntem in ser-

viciul lor. Ma 

bucur ca am reusit sa 

organizam un ase-

menea eveniment, 

dar ceea ce ma bucu-

ra foarte mult este 

prezenta numeroa-

sa, interesul feme-

ilor din comuna pe 

care o administrez 

pentru asemenea 

gen de intalniri”. 

Aceasta noua pri-

mavara sa va lumi-

neze viata si sufl etul 

.Fie ca speranta si 

dragostea sa va stea 

alaturi, facandu-va sa deveniti, 

asa cum meritati, zi de zi, sarea 

pamantului si lumina lumii. 

Poliţia Română a aniver-

sat duminică, 25 martie, 190 

de ani de la atestarea sa do-

cumentară, potrivit unui co-

municat al Ministerului Ad-

ministraţiei și Internelor.

În anul 1822, domnitorul 

Dimitrie Ghica i-a înmânat 

Marelui Agă Mihăiţă Filipes-

cu, șeful poliţiei din acele 

timpuri, drapelul pe care era 

cusută sigla Steagului Agiei, 

legalizând, astfel, funcţiona-

rea acestei instituţii, potrivit 

comunicatului.

Alegerea datei de 25 mar-

tie ca Zi a Poliţiei Române 

este legată de simbolul creș-

tin al Bunei Vestiri, afl at pe 

primul steag al Marii Agii, 

simbol ce a fost preluat și pe 

actualul drapel al Poliţiei Ro-

mâne.

Legislativ, data de 25 mar-

tie a fost desemnată Ziua Po-

liţiei Române prin art. 50 din 

Legea nr. 218 din 23.04.2002.

De Ziua Poliţiei Române in co-

muna noastra a fost organizat, un 

spectacol cultural  cu ansamblul,, 

Flori de joc “condus de domnul coregraf 

Ionel Garoafa si elevii scolii generale Tinta-

reni si Floresti,indrumati de doamnele Mi-

haila Elena ,Balaceanu Elena,Tudor Oana.
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Evenimente- luna martie

Ziua femei sărbătorită în comuna Țînțăreni 25-03-20012



In fi ecare an, în 8 aprilie, se sărbăto-

rește „Ziua Internaţională a Romilor”. 

Ideea de a marca o astfel de zi a luat 

naștere la Londra, în 1971, la primul 

Congres Mondial al Romilor. Tot atunci 

a fost adoptat, ca imn internaţional al 

romilor, cântecul „Gelem, Gelem”, inter-

pretat de cântăreaţa și actriţa Olivera 

Vuco, în cunoscutul fi lm iugoslav „Am 

întâlnit și ţigani fericiţi”, peliculă ce da-

tează din 1967.

De asemenea, a fost adoptat și stea-

gul internaţional al romilor, având ju-

mătatea de jos verde, simbol al câm-

purilor înverzite, și jumătatea de sus 

albastră, simbol al cerului senin, iar la 

mijloc o roată, simbolizând, pe de o 

parte, soarta, roata succesiunii vieţilor, 

iar pe de altă parte nomadismul, în re-

laţie cu spaţiul originar al Indiei.

In data de 05.04.2012, in comuna Tin-

tareni, s-a sarbatorit  cu joc si voie buna 

Ziua Internationala a Romilor, unde am 

avut ca invitati de onoare pe domnul  

senator, Toni Mihail Grebla si presedin-

tele Consiliului Judetean Gorj Ion Cali-

noiu. Mai multe despre ce s-a petrecut 

in acea zi puteti observa din imaginile 

alaturate. Le uram tuturor romilor din 

comuna noastra  un calduros : La multi 

ani, si un Paste Fericit!
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Sarbatori in luna aprilie

O stare bună de sănătate adaugă viaţă 
anilor – vârstnici sănătoşi, activi şi fericiţi! 

Din 1950, Ziua Mondială a Sănătăţii este 

cele-
brată în fi ecare  an pe 7 aprilie, pe o 
temă care evidenţiază un domeniu 
prioritar pentru OMS. Ziua Mondială 
a Sănătăţii este o oportunitate pentru 
întreaga lume de a se concentra asu-
pra unei probleme majore de sănătate 
publică la nivel global. In acest scop, 
in data de 05.04.2012 , in incinta Dis-
pensarului Uman din comuna Tinta-
reni, elevii clasei a V-a A, indrumati de 
doamna profesor Rebegila Camelia au 
prezentat o mica sceneta intitulata “La 
doctor”, unde copii au surprins acte 
din zilele cu care se confrunta medicii 
de zi cu zi. La sfarsitul scenetei elevii 
au oferit cadrelor medicale cate un bu-
chet de fl ori  drept recunostinta pentru 
sanatatea locuitorilor din comuna, iar 
doamna primar Maria Vasilescu le-a 
inmanat diploma de Excelenta si de 
Merit, toate acestea incheindu-se cu o 
masa festiva. Le uram tuturor cadrelor 
medicale pe aceasta cale:

Motto: 
„ Actul  medical nu este altceva decat o 
intalnire dintre o incredere si o constiinta.  

(Gh. Scripcaru

Motto:  
 “Sunt roman. Pe buletinul meu nu scrie ca sunt tigan. 

Vreau sa am aceleasi  drepturi ca un roman si nimic in plus.”

La multi ani!
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6 Simfonia primaverii

,,Școala altfel”

Pentru învăţamântul românesc, 

luna aprilie a debutat cu o 

noutate: o săptamână de ac-

tivităţi extrașcolare, numită  

,,Școala altfel”. Școala Gene-

rală Ţănţăreni  nu a făcut ex-

cepţie, cadrele didactice con-

cepând activităţi deopotrivă 

educative și interesante pen-

tru elevi.

 Prima zi a fost dedicată 

întrecerilor sportive menite 

să susţină dezvoltarea fi zică 

armonioasă a elevilor, dar și 

dezvoltarea spiritului de echi-

pă. A doua zi a fost rândul unui 

concurs de cultură generală, care 

a dat posibilitatea elevilor să-și 

pună în evidenţă cunostinţele 

din diverse domenii. Activitatea 

pe grupe din cadrul acestui con-

curs a vizat dezvoltarea spiritului 

de cooperare, elevii reușind să-și 

afi rme pregătirea în domenii ca 

istoria, geografi a sau matemati-

ca. Activităţile din cea de-a treia zi 

s-au desfășurat la Căminul cultu-

ral pe tema,,Tradiţii de Paște”, ele-

vii oferind un program artistic 

ce a vestit Învierea Mântuito-

rului, aducând asfel lumină și 

bucurie în sufl etele spectato-

rilor. Efortul lor a fost răsplătit 

cu dulciuri de către,,iepuraș”. 

În a patra zi s-a organizat un 

concurs de Miss și de Mister la 

care s-au înscris elevi din toate 

clasele, dornici să-și afi rme ta-

lentul, dar și cunoștinţele de 

cultură generală. Ultima zi a 

,,Școlii altfel” a propus un circu-

it cultural în Târgu-Jiu: operele 

lui Brâncuși, vizitarea Arhive-

lor Naţionale și vizionarea pie-

sei ,,O scrisoare pierdută”, de I. 

L. Caragiale la teatrul ,,Elvira 

Godeanu”.

Activităţile au fost organi-

zate asfel încât toti elevii să 

poată participa, să se simtă 

bine și să își valorizeze talen-

tele, competenţele și preocu-

pările extrașcolare.( Prof. TU-

DOR OANA)

Sarbatorirea Zilei Internationale a Tineretului

Cupa Tineretului- 2 Mai 2012

Primavara anului 2012, o primavara alfel pentru comuna 
Tintareni

Primaria comunei Tintareni va invita la Tea-

trul de Vară Țînțăreni în ziua de 1 Mai sa partici-

pat  la manifestarile organizate pentru   sarba-

torirea Zilei Internationale a Tineretului

.Va prezentam programul manifestarilor:

9:30-10:00 – Deschiderea festivitatilor conse-

crate zilei de 2 Mai;

10:00- 10:30- Moment artistic prezentat de-

echipa de majorette a Scolii Generale Tintareni;

10:30-11:30- Handbal fete – baieti( Tintareni- 

Floresti- Poiana- Capu Dealului);

11:40-14:30- Fotbal baieti ( Tintareni- Flores-

ti- Poiana- Capu Dealului);

14:40-15:30- Fotbal Reprezentativa Profeso-

rilor- Reprezentativa Elevilor;

16.00- Dansuri populare si Dansuri tiganesti;

16:30- Festivitatea de premiere toate concur-

surile

18:00 - Ziua majoratului

 

•  1-31 mai, pentru datele pri-

vind modul de folosinta al te-

renurilor, suprafete cultivate, 

numarul pomilor in anul agricol 

respectiv;

•  Persoanele fi zice si juridice au 

obligatia sa declare date pentru 

a fi  inscrise in registrul agricol 

si in afara acestor intrevale de 

timp, in cazul in care au interve-

nit modifi cari in proprietate, in 

termen de 30 zile de la aparitia 

modifi carii.  

 Asa cum am precizat, registrul 

agricol este documentul prin care se 

asigura evident fi ecarei gospodarii, 

evidenta care constituie baza de date 

pentru inscrierea in registrul fermelor, 

in vederea obtinerii subventiilor acor-

date prin intermediul APIA, astfel nu-

mai prin indeplinirea la timp si in mod 

corect a obligatiilor de declarare si in-

scriere in acest document a bunurilor 

detinute in proprietate sau folosinta, 

a evidentei membrilor gospodariei, 

sau a modului de utilizare al terenuri-

lor poate fi  creata o baza de date co-

recta pentru fi ecare gospodarie. Tot 

in categoria obligatiilor cetatenesti se 

regasete si obligatia fi ecarui locuitor 

de a intretine in permanenta curatenia 

atat in ce priveste proprietatea, cat si 

privind domeniul public. Fac aceasta 

precizare deoarece este in zadar orice 

efort depus, daca locuitorii comunei 

nu constientizeaza ca trebuie sa inde-

plineasca obligatiile impuse de legis-

latia in vigoare privind, gospodarirea 

localiatii, pastrarea unui mediu mai 

curat, mentinerea permanenta in sta-

re de curatenie a santurilor, desfunda-

rea periodica a podetelor. Nu mica ne 

este mahnirea cand inca mai vedem 

cum de-a lungul drumurilor din loca-

litate, cetateni certati cu normele ele-

mentare de conduita arunca gunoiul 

menajer, de multe ori din viteza auto-

turismului cu care se deplaseaza. Cum 

putem oare sa ii gasim o scuza acestui 

cetatean care, poate in multiplele acti-

uni de curatenie in localitate organiza-

te de autoritatea locala, a urmarit doar 

cu privirea oamenii care au impanzit 

albia raului, canalele, drumurile de ex-

ploatare, drumurile comunale si care in 

urma lor au lasat o oaza de curatenie, 

grupuri formate incepand de la primar, 

functionari publici, cadre didactice, 

consilieri locali, elevi, oameni de bine 

din localitate. Si totusi acesti oameni 

exista in comuna noastra… si din pa-

cate nu sunt putini! Sa speram ca vor fi  

din ce in ce mai putini! In aceasta sap-

tamana, Saptamana Patimilor, traditia 

populara spune ca… fi ecare gospodar 

face curatenie generala in casa, in cur-

te si in acareturi: se matura curtile, se 

repara gardurile, se curata gunoiul din 

suri, se lipesc si se varuie peretii, se 

spala perdelele si mobilierul, se sterg 

geamurile, se aerisesc toate hainele, 

asternuturile si covoarele. Se face cu-

ratenie si 

in grajdul 

a n i m a l e -

lor, varu-

i n d u - s e 

i n a u t r u . 

Asa cum 

t r a d i t i a 

populara 

cere ca in 

p r e a j m a 

Sarbatorilor de Pasti fi ecare dintre noi 

sa faca acea curatenie generala, si noi 

autoritatea locala solicitam tuturor lo-

cuitorilor comunei Tintareni ca Sarba-

torile de Pasti sa fi e intampinate cu un 

sufl et curat, cu ganduri bune pentru 

aproapele nostru, sa fi m mai buni, mai 

drepti, mai intelepti si sa intampinam 

aceste Sfi nte sarbatori cu o curatenie 

generala a localitatii, pentru ca fi ecare 

dintre noi sa contribuie la acea noua 

infatisare pe care o va avea mica noas-

tra comuna in foarte scurt timp.  Tutu-

ror locuitorilor comunei Tintareni, ci-

titorilor ziarului nostru urez Sarbatori 

Fericite alaturi de cei dragi!!!( Primar, 

Maria Vasilescu)

- urmare din pagina 2

i
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Horoscopul  lunii ...                                                               
Zodia Berbec (21 martie - 20 aprilie) 
Caracteristica generala a zodiei Berbec: semn pozitiv, masculin 
Element definitoriu pentru zodia Berbec: Foc  
Calitate definitorie pentru zodia Berbec: semn Cardinal(activitate) 
Culorile zodiei Berbec: verde, vernil 
Pietre pretioase caracteristice pentru zodia Berbec: ametist 
Metale caracteristice pentru zodia Berbec: fier, otel 
Ziua cea mai favorabila pentru zodia Berbec: marti 
Principalele calitati ale zodiei Berbec: energie fizica, independenta, 
curaj, cinste 
Cea mai puternica dorinta a nativului din zodia Berbec: actiunea  
Defecte ale nativului din zodia Berbec: impetuozitate, graba, 
pripeala, agresivitate 
Relatii ntre zodia Berbec si alte zodii 

 Compatibilitate generala foarte buna cu zodiile: Leu, 
Sagetator 

 Compatibilitate generala redusa cu zodiile: Rac, Balanta, 
Capricorn 

 Compatibilitate foarte buna pe plan profesional cu zodia: 
Capricorn 

 Compatibilitate foarte buna pe plan emotional cu zodia: Rac  
 Compatibilitate foarte buna pe plan financiar cu zodia: Taur 
 Compatibilitate foarte buna pentru casatorie si/sau 

parteneriate cu zodia: Balanta 
 Compatibilitate foarte buna pentru proiecte de creatie cu 

zodia: Leu 
 Compatibilitate foarte buna pe plan spiritual cu zodiile: 

Sagetator, Pesti 
Personalitatea zodiei Berbec 
Incapatanat si intreprinzator, nativul Berbec isi urmeaza propriul 
drum; poate fi chiar indaratnic. Un Berbec autentic este vioi, 
intreprinzator si plin de entuziasm pentru tot ce e nou. Cutezator, 
deseori naiv, e plin de idei, are initiativa si trece imediat la actiune, 
pentru ca vrea totul cat mai repede. Nativul Berbec se simte in largul 
sau in situatii clare, nu-i plac ocolisurile si ambiguitatile. Decide fara 
drept de apel, este foarte rational, vrea si poate conduce. Are 
aptitudini tehnice si practice. Aspectul negativ al zodiei Berbec este 
excesul de zel, care poate deveni daunator. Nativul Berbec poate fi 
brutal, furios, certaret. Este un subaltern nerabdator, recalcitrant si 
incomod, care incepe multe lucrari dar nu le termina. Daca nu-si 
poate stapani impulsurile, nativul Berbec se poate lasa tarat in 
aventuri riscante.  
Sanatate : Nativul Berbec este plin de vitalitate. Poate avea 
probleme cu dantura, face usor febra, este sensibil la stres, deoarece 
nu stie sa se opreasca atunci cand trebuie, e nervos, are un somn 
neodihnitor, rinichii si stomacul sunt sensibili. Berbecul este, insa, 
semnul cu cea mai mare putere de regenerare.  

 
Tie, Geamanule, iti sunt sortite 
intrebarile fara raspuns, ca sa 
poti arata tuturor ceea ce vede 
si simte omul in jurul sau. Tu 
nu vei sti niciodata de ce acesta 
vorbeste sau asculta, dar in 
cautarea intelesurilor adanci 
ale lumii vei afla darul Meu: 
cunoasterea! Iar Geamanul, 
ingandurat, pleca. 

POVESTEA ZODIILOR 
„Pe tine, Racule, te investesc cu 
datoria de a-ti invata semenii ce 
este emotia. Tu vei starni rasul 
sau lacrimile; astfel, tot ceea ce 
ei vor vedea si vor gandi le va 
trezi multumire si bucurie 
sufleteasca. Pentru aceasta 
primeste in dar familia pe care 
tu o poti inmulti! Si Racul se 
retrase timid.  
 (continuare in numarul urmator) 

Pasca cu branza si stafide 
Timp de preparare:30 - min  
Dificultate:redusa  
Ingrediente:  
500 gr. branza de vaci 
3 oua  
100 gr. zahar 
50 gr. unt 
40 gr. faina 
stafide dupa gust 
Mod de preparare: 
Se freaca untul cu zaharul, 
apoi se adauga ouale dupa 
ce untul s-a inmuiat cu zaharul, se adauga branza de vaci si faina. Se 
amesteca bine si apoi se adauga stafidele. 
Se intinde intr-o tava aluatul ca si pentru placinta, ridicand aluatul pe 
peretii tavii, se adauga compozitia de branza si apoi se taie aluatul de jur 
imprejur si se lasa sa cada peste branza,distanta intre marginea ramasa de 
aluat si branza trebuie sa fie de un deget.Aluatul in tava nu trebuie sa fie 
mai gros de 1cm. 

Bors de miel 
 Ingrediente necesare: 
- aproximativ 1-1,5 kg carne de 
miel cu oase cum sunt spatele si 
coastele 
- ceapa, morcovi, radacina de 
patrunjel, telina cat pentru o 
ciorba de vitel 
- multa verdeata, in special 
leustean verde 
- 1 l de bors, sau un plic din 
magazin 
Mod de preparare:  
Se face foarte usor: se spala bine carnea, se pune la fiert in apa rece cat s-
o acopere, dar nu prea multa (carnea fierbe repede), eventual se mai 
adauga apa pe parcurs, dar atentie ca urmeaza sa puneti si borsul. Dupa 
ce da in clocot se spumuieste si se adauga si zarzavatul curatat, spalat si 
tocat marunt. Cand sunt fierte puneti borsul (daca este lichid se da in 
clocot inainte si apoi se adauga), daca este la plic, dupa instructiunile lor. 
Oricum se pune dupa gust, depinde cat de acra o vreti. La sfarsit se pune 
verdeata tocata...   
 
Cum ornezi masa de Pasti 
Sarbatoarea pascala inseamna pentru noi, 
romanii, si o masa frumos aranjata si 
decorata cu flori. Pentru a crea o atmosfera 
placuta cel mai indemana sunt florile 
naturale. Le poti aranja intr-un cosulet de 
rafie in care ai pus un burete umed sau 
intr-un vas de ceramica colorata. Efectul 
este garantat!  
In centrul mesei de Pasti se afla ouale 
incondeiate. Aici iti vei folosi din plin 
imaginatia. Astfel, poti combina ouale 
vopsite cu cele decorative. O idee 
simpatica este sa le asezi intr-o palarie de paie cu boluri mari. Inainte 
de a le pune, asterne in palarie un strat de iarba proaspata sau 
artificiala. Tot drept suport pentru oua mai poti folosi un sfesnic 
vechi. Ca sa stea ouale, le poti lipi cu putina ceara de la lumanari. 

 
Colectivul de redactie: 

    Primar- Maria Vasilescu 
 Secretar- Ciobanu Cristian- Stefanel 
 Smaranda Andreea- Valentina 

   Ion Mariana 
 Tipografia Prodcom Tg. Jiu 

              primariatintareni@yahoo.com 
            www.primariatantareni.ro 
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INAUGURARE –S.P.C.L.E.P Tintareni

Locuitorii din comuna  noastra  nu vor 

mai fi  nevoiţi să meargă până la Turceni 

pentru a-și face buletinele. Asta pentru 

că, incepand cu data de 26.03.2012   func-

ţionează Serviciul Public Comunitar Lo-

cal de Evidenţă a Persoanelor Ţânţăreni, 

sediul acestui serviciu fi ind inaugurat, 

in data de 25.03.2012 , în prezenţa dom-

nului președinte al  Consiliului Judeţean 

Gorj, Ion Călinoiu. 

 Investiţia în Centrul de Evidenţă a Per-

soanelor  a fost pe cât de așteptată, pe 

atât de necesară. În prezent, conducerea 

Serviciului de Evidenţă a Populaţiei Gorj 

din subordinea Consiliului Judeţean, a 

mentionat ca pentru deschiderea aces-

tui centru nu există absolut nici un im-

pediment. Au fost respectate condiţiile și 

există chiar și persoane specializate din 

cadrul primariei .  Centrul de Evidenţă 

este dotat cu aparatură modernă și mo-

bilier, iar utilitatea lui va fi  apreciată de 

toată lumea.

In atentia cetatenilor care se adreseaza Servi-

ciului Public  Comunitar de Evidenta a Persoanelor 

–SPCLEP-Tintareni

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate 

se depun personal,iar cartile de identitate se elibe-

reaza titularilor .

Eliberarea actului de identitate 
la implinirea varstei de 14 ani. Do-
cumente necesare:

 

-cererea pentru eliberarea actului de 

identitate ,semnata atat de minor,cat si 

de parinte/reprezentant legal;

-certifi catul de nastere,original si co-

pie;

-actul de identitate al unuia dintre pa-

rinti/reprezentantului legal;

-documentul cu care parintele /repre-

zentantul legal face dovada adresei de 

domiciliu ,original si copie;

-certifi catul de casatorie al parintilor 

sau,dupa caz hotararea 

judecatoareasca ,defi nitiva si irevoca-

bila ,in cazul in care parintii sunt divor-

tati ,original si copie;

-chitanta reprezentand contravaloa-

rea cartii de identitate;

-documentul cu care se face dovada 

achitarii ,in conditiile legii ,a taxei extra-

judiciare de timbru.

  La impinirea varstei de 14 ani, mi-

norul se prezinta la ghiseul serviciu-

lui public comunitar de evidenta a 

persoanelor,insotiti de unul dintre parin-

ti sau,dupa caz de reprezentantul legal 

Eliberarea actului de identitate 
la :pierderea ,furtul,distrugerea 
sau deteriorarea actului de identi-
tate detinut anterior. Documente 
necesare:

 

-cererea pentru eliberarea actului de 

identitate;

-actul de identitate si cartea de alega-

tor ,in cazul deteriorarii;

--certifi catul de nastere,original si co-

pie;

-certifi catul de casatorie,in cazul per-

soanelor casatorite sau  al sotului supra-

vietuitor, original si copie;

-certifi catul de deces al sotului /so-

tiei decedat/decedate ,in cazul sotului 

supravietuitor,original si copie;

-certifi catele de nastere ale copiilor cu 

varta de 14 ani,dupa caz ,original si co-

pie;

-documentul cu care se face dova-

da adresei de domiciliu si dupa caz,cel 

cu care se face dovada adresei de 

resedinta,original si copie;

-dovada eliberata de unitatea de poli-

tie unde a fost reclamat furtul,daca este 

cazul;

-un document emis de institutii sau 

autoritati publice-pasaport,permis de 

conducere,legitimatie de serviciu,livret 

militar ori diploma de absolvire a unei 

institutii de invatamant,cu o fotografi e 

recenta,original si copie;

-chitanta reprezentand contravaloa-

rea cartii de identitate;

-documentul cu care se face dovada 

achitarii,in conditiile legii.a taxei extraju-

diciare de timbru. 
Contravaloarea actelor de identitate:                                    

-cartea de identitate-7 lei 

-cartea de identitate provizorie-4 lei                                                                  

-Taxa de timbru pentru toate cazurile-4   

                                 

PROGRAM DE LUCRU-
S.P.C.L.E.P-TINTARENI 

Luni, Marti, Miercuri- 8.00-16.00                                                                                                                                       

Joi -8.00-18.00

Vineri -8.00-14.00
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