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SCRISOARE DE MULȚUMIRE

Sunt putine momentele care ne 
pot patrunde in cele mai nebanuite 
cotloane ale sufletului, marcandu-
ne pentru mult timp viata, existenta. 
Nu de mult timp, am trait asemenea 
momente. Era noaptea de 10 iunie! O 
liniste artificiala , ingreuna apasarea 
asteptarii din acea noapte.

Cu putin inainte de miezul noptii 
au inceput sa vina rezultatele despre 
continutul urnelor de vot, spre care 

cetatenii isi indreptasera pasii 
sperantelor in acea zi.

Primele astfel de rezultate imi 
erau foarte favorabile. Si celelalte 
la fel! Increderea acordata de oa-
meni era coplesitoare!Un senti-
ment tot mai mare de ingrijorare 
imi cuprindea sufletul si ganduri-
le.

Oamenii m-au ales din nou pe 
mine! M-au ales din nou sa am 
grija de comuna lor, de proble-
mele lor!

In timpul campaniei electora-
le fusesem in mai multe randuri 
acuzata de groaznice marsavii, 
batjocorita, umilita…

Si totusi oamenii m-au ales! Si 
nu putini, un numar foarte mare 
au facut asta!

Aceasta incredere  a tot mai 
multi oameni ma speria, ma in-
grijora.

“ Ce faci doamna, nu te bucuri, 
ai castigat alegerile!?”

Nu, mu ma bucuram, nu puteam sa 
ma bucur!

Mai sunt atatea lucruri de facut!
Cum rasplatesc eu aceasta imensa 

incredere care mi s-a acordat?
Simt acum in mine asteptarile, do-

rintele si neimplinirile oamenilor!
Simt ca in urnele de vot nu s-au in-

trodus simple hartii, ci sperante si do-

rinti de mai bine!
As vrea sa ma credeti ca simt toate 

astea, dar si o uriasa dorinta si ambitie 
de a face cat mai mult.

Se poate! Se poate sa traim intr-o 
comunitate normal, unde oamenii pot 
recapata motivatia zambetului adeva-
rat!

Il rog pe Dumnezeu sa ma ajute in 
continuare sa pot face cat mai multe 
pentru comuna, pentru dumneavoas-
tra! Il mai rog sa ma ajute sa pastrez 
treaz acest sentiment de recunostiin-
ta pe care vi-l port si-L mai rog sa-mi 
pastreze treaza aceasta ambitie care 
acum ma anima si sa-mi dea liniste si 
sanatate.

Va multumesc tuturor celor care ati 
considerat ca zbaterile mele sunt cele 
mai aproape de asteptarile dumnea-
voastra si mi-ati acordat acest privile-
giu al increderii!

Va astept cu sfaturi si propuneri 
de mai bine pentru comuna, pentru 
dumneavoastra.

Nu voi fi niciodata deranjata pen-
tru asta, ci dimpotriva, voi fi incantata 
sa va simt alaturi.

Multumesc celor care mi-au scris, 
care m-au incurajat, celor care m-au 
felicitat si mi-au urat succes!

Am aflat de cei care s-au rugat pen-
tru mine, am aflat de cei  care mi-au 
trimis flori…

Am aflat de gesturi si ganduri ex-
traordinare, care m-au impresionat 
profund pana la lacrimi.

Am avut acest privilegiu de a simti 
aproape sufletul multor oameni si asta 
consider ca e cel mai extraordinar lu-
cru din viata mea.

Nu vreau sa folosesc cuvinte mari, 
dar toate acestea simt ca ma pun total 
in slujba dumneavoastra si va rog sa 
ma credeti ca n-o sa am liniste pana ce 
dumneavoastra nu o veti avea.

Vreau sa va multumesc tuturor ce-
lor care ati avut incredere in mine si 
mi-ati acordat votul pe 10 iunie. Mul-
tumesc si celor care nu m-au votat 
pentru  ca acest lucru  ma motiveaza 
in plus pentru a munci constant si sus-
tinut astfel incat in  2016 votul dum-
neavoastra sa fie unanim.

Mulumesc colectivului Primariei 
mele, pentru loialitatea colaborarii si a 
indeplinirii sarcinilor de serviciu. Mul-
tumesc domnului viceprimar  Stefan 
Iulian pentru intreaga sa activitate in 
aceasta functie si pentru stradania de 
a-mi fi alaturi.

Va multumesc tuturor acum prin 
cuvinte si sper ca si prin cat mai multe 
fapte.

Cu deosebita stima si recunoas-
tiinta, in speranta unor zile mult mai 
bune.

Prof.  Maria Vasilescu

VOTAT

CONTINUĂM
ÎMPREUNĂ!
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VASILESCU MARIA
 PRIMAR USL

Cu ocazia Sf. Apostoli Petru si Pavel, 
Consiliul Local si 

Primar Prof. Maria Vasilescu ureaza 
tuturor ce poarta numele sau deriva-

te ale acestora multa sanatate si

INVITATIE LA ZILELE COMUNEI – 
30.06-01.07.-2012

 Consiliul Local Tintareni si 
Primar Prof. Maria Vasilescu

 va invita sa luati parte la
 manifestarile ocazionate de 

       „Zilele Comunei”, 442 de ani de 
         la prima atestare documentara 

            Va asteptam!
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EDIŢIE SPECIALĂ DE  ŢÂNŢĂRENI

Hotararile Consiliului Local Tintareni adoptate in sedinta din data de 30.03.2012 si 27.04.2012 
 
HOTARARE privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor 
Consiliului Local al comunei Tintareni; 
HOTARARE  privind aprobarea alegerii 
presedintelui de sedinta; 
HOTARARE privind aprobarea Programului de 
activitate si Graficul de sedinta al Consiliului Local, 
Tintareni pe trimestrul al II-lea 2012;  
HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL 
nr. 27/29.02.2012 privind organizarea si 
desfasurarea adunarilor publice in comuna 
Tintareni; 
HOTARARE privind aprobarea acordarii unui 
ajutor de urgenta familiei Marica Mihai; 
HOTARARE privind aprobarea sumei de 500 lei 
pentru organizarea si desfasurarea Zilei Internationale a Romilor  
08.04.2012; 
HOTARARE privind aprobarea organizarii si desfasurarii festivalului „ 
Traditii si obiceiuri de Paste”; 
HOTARARE privind aprobarea programului de masuri privind buna 
gospodarire, intretinerea si infrumusetarea comunei Tintareni; 

HOTARARE privind aprobarea alocarii sumei de 3000 lei din Bugetul 
local pe anul 2012 in vederea acordarii unui sprijin 
material; 
HOTARARE privind aprobarea insusirii Deciziei nr. 
424/14.03.2012, intocmita de comisia de conturi Gorj; 
HOTARARE privind aprobarea alocarii sumei de 200 
lei din bugetul local Asociatiei Culturale „ Liviu 
Dafinescu”; 
HOTARARE privind aprobarea  folosirii drumurilor de 
exploatare si satesti aferente proiectului „ Construire 
Parc Panouri fotovoltaice; 
HOTARARE privind aprobarea proceselor verbale al 
sedintei ordinare din data de  30.03.2012;  
HOTARARE privind aprobarea organizarii Zilei de 2 

Mai – Ziua Internationala a Tineretului- in comuna Tintareni ; 
HOTARARE privind aprobarea extinderii retelei de iluminat in comuna 
Tintareni, satele Tintareni, Floresti, Chiciora si Arpadia.; 
HOTARARE privind aprobarea decontariii cheltuielilor de transport 
pentru cadrele didactice  care nu dispun de locuinta.

Proces-verbal 
Privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatului  pentru functia de  

PRIMAR 
10 iunie 2012 

g. Numarul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare CANDIDAT pentru functia de PRIMAR : 
Numele si prenumele 
candidatului 

Denumirea partidului, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor 
nationale, aliantei politice, aliantei electorale sau mentiunea «  Candidat 
independent » 

Nr. 
Crt. 

Nr. de voturi valabil 
exprimate, obtinute 

IONESCU ION PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 1          507 
SARBU DUMITRU UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI 2           52 
VASILESCU ST. MARIA UNIUNEA SOCIAL LIBERALA 3       1742 
PERETEANU ION PARTIDUL POPORULUI-DAN DIACONESCU 4         135 
BUSE CONSTANTIN PARTIDUL ROMANIA MARE 5         115 
 
h. Candidatul declarat ales pentru atribuirea mandatului de PRIMAR, conform art.97, alin.2 din Legea 67/2004 pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare : 
Numele si prenumele 
candidatului 

Denumirea partidului, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, 
aliantei politice, aliantei electorale sau mentiunea «  Candidat independent » 

Nr. de voturi valabil 
exprimate, obtinute 

VASILESCU ST. MARIA UNIUNEA SOCIAL LIBERALA 1742 
 

REALIZARI MICI DAR DESE SI DE SUBSTANTA 
  Un nou inceput, o noua speranta. Nadejde ca totul va fi de o corectitudine romaneasca. La fiecare patru ani, romanii isi primenesc grinda 

tarii pe care, apoi o pazesc cu flori la arme.Credinta in viitor este dreptul nostru cel mai  nobil.Niciodata descurajati de tumultul greutatilor ce ne 
inconjoara, cu stiinta ca din vorba se face fapta si din fapta vorba.S-a simtit nevoia de (re)formare a Consiliului Local.Oamenii au ales .Au ales 
pe cei ce sperau a avea un as in maneca si nu doi de trefla nefolositor, au ales reprezentanti cu care sa traverseze vremurile cu comportament de 
invingatori.Consilieri care sa –si armonizeze interesele individuale cu interesele celorlalti.Receptivi la nou fara a ignora traditia locului,cu 
limpezime in ceea ce au de facut, fara dileme si ezitari. 

  Consilierii alesi trebuie sa inteleaga ca nu sunt sefi si nu trebuie sa faca pe sefii.Ei sunt coordonatori.Ei nu au subalterni ,ei au 
colaboratori.Intre popor si belferi nu poate avea loc decat un dialog al surzilor.Cand le-au dat votul lor ,au vazut in ei niste oameni tari,cu ,,sange 
verde”,cu care pot face istorie impreuna. 

   Au pus ramasag ca cei alesi vor vedea lucrurile cum sunt si nu cum par a fi.Au simtit ca ei,alesii, au menirea de a le matura calea spre 
viitor. Cu rigoare si o buna motivare a deciziilor noi,cei alesi, sa speram a introna o stare de normalitate .Oamenii sa poata privi inainte cu 
optimism dezarmant. 

    Cineva are grija de ei!Vorbele de dojana ale cetatenilor sa sune a incurajare.Sa reusim sa gasim solutii pentru macar unele d in 
problemele oamenilor.Daca nu ,vom fi inca niste nume trecute in catalogul consilierilor locali de-a lungul anilor,un balast de multe ori chiar 
nociv. 

   E un adevar simplu.E ceva dincolo de cuvinte si de doctrine.Simiti ca ceea ce este de spus e chiar acolo, in fata ta, si altceva ar fi de 
prisos de adaugat.Cand ajungi la concluzia ca vrei sa faci ceva important pentru altii,treci la actiune imediat,fara amanare, cu incredintarea ca 
fiecare are dreptul la o viata ca un cantec de dragoste.  

 
GANDURILE ALESILOR NOSTRI 

 Am parcurs ploi sau zile cu soare, am cautat... am castigat. Sa fiti puternici, sanatosi sa simtiti bucuria faptului ca existam pe acest 
pamant- asta va doresc! 

 Rezultatele acestor alegeri ne obliga si ne responsabilizeaza mai mult ca niciodata si doresc ca impreuna sa ne dublam eforturile 
pentru ca si  comuna noastra sa intre intr-o stare de normalitate, atat din punct de vedere economic cat si social. 

 Sa ne rugam intotdeauna pentru intelepciunea care sa ne ajute sa putem vedea cu claritate fiecare situatie si sa stim cum sa 
actionam cum se cuvine. 

 Ca orice locuitor al acestei comune, doresc sa traiesc si sa muncesc intr-o comuna cu personalitate demna de U.E. In acest sens 
voi activa si in viitorul mandat, ca parte componenta a Consiliului Local. 

 Dorim ca in acest mandat comuna Tintareni sa devina o comuna de nivel mediu european si sa speram ca realizarile viitoare sa 
rasplateasca votul de incredere pe care cetatenii ni l-au acordat ocazie cu care le multumim si le dorim numai bine si multa 
sanatate! 

 In putine cuvinte dorim ca noua echipa sa reuseasca sa se ridice macar cu putin peste  realizarile celei precedente! 
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15 IUNIE- SARBATOARE CULTURALA

Romanţe la Ţânţă-
reni 

Iubitorii de romanţe au fost invitaţi 
să participe la o nouă ediţie a Festi-
valului judeţean de romanţe „Sara pe 
deal”. Acesta s-a desfăşurat în data de 
15 iunie, la Ţînţăreni, iar cei mai buni 
concurenţi au  fost răsplătiţi cu premii 
în valoare de până la 500 de lei. 

„Festivalul judeţean de romanţe 
se adresează tuturor iubitorilor de 
romanţe cu vârsta peste 16 ani. Can-
didaţii au pregătit un repertoriu cu-
prinzând două romanţe cu care s-au  
prezentat în prima fază, cea de prese-
lecţie, a concursului. Aceasta a avut loc 
în data de 15 iunie, la Căminul Cultural 
Ţînţăreni. Concursul s-a desfăşurat  în 
aceeaşi zi, la orele 17:00, tot la Căminul 
Cultural Ţînţăreni”. Atât la preselecţie 
cât şi în concurs, acompaniamentul a 
fost  asigurat de o formaţie constituită 
din instrumentişti ai Ansamblului Pro-
fesionist „Doina Gorjului”.

Premii cuprinse între 100 şi 500 de 
lei

Prestaţia concurenţilor a fost eva-
luată de un juriu de specialitate care a 
decis câştigătorii acestei ediţii. Valoa-

rea premiilor acordate a 
variat între 100 lei (menţi-
une), 300 lei (premiul III), 
400 lei (premiul II) şi 500 
lei (premiul I). Festiva-
lul judeţean de romanţe 
„Sara pe deal” este orga-
nizat de Consiliul Jude-
ţean Gorj, Consiliul Local 
şi Primăria Ţînţăreni, Cen-
trul Judeţean Pentru Con-
servarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj 
şi Ansamblul Artistic Pro-
fesionist ”Doina Gorjului”.

P a l m a r e s 
Festival de Ro-
manţe 2012

Premiul I – Cosmin          
Octavian Dinuţ, Dolj

Premiul II – Ancuţa       
Gheorghe, Olt

Premiul III – Florin           
Scăunaşu, Craiova, Dolj

Menţiune – Elena             
Cristiana Soreanu, Gorj

- Răscol Mariana, Gorj 
Juriu: 
Preşedinte – prof. Stelian Florescu
Membrii – Iulian Malea, Maria Vasi-

lescu, Ion Ghiţulescu, Viorel Surdoiu
În urmă cu 134 de ani, Mihai Emi-

nescu a locuit, pe parcursul a câtorva 
luni, în casa gorjeanului Nicolae Man-
drea, din localitatea Floreşti. În ju-
rul casei în care a locuit poetul a fost 
amenajat un parc cu tei, care poartă 
numele scriitorului, în mijlocul căruia 
se află un monument cu bustul lui Mi-
hai Eminescu. Cei prezenți in data de 
15.06.2012 la festivitate au avut  parte 
de un program care a  cuprins interpre-

tări de cântece pe versuri 
eminesciene ale grupului 
vocal al clasei a IV-a de la 
Școala Generală Floreşti 
1 îndrumați de doamna 
învățătoare Pîrvu Maria, 
un montaj literar ” Oma-
giu Luceafărului”  prezen-
tat de recitatori ai claselor 
V-VIII ai Școlii Generale 
Țânțăreni coordonați de 
doamna profesor Tu-
dor Oana Mirela, con-
cursul literar ,,Freamăt 
de codru” şi evocări ale 
personalității eminesci-
ene. Printre participanții 
de marcă ai evenimentu-
lui se numără Maria Vasi-
lescu, primarul comunei 
Țînțăreni, Olimpia Bra-
tu, directorul Bibliotecii 
Județene, Ion Cepoi, di-
rectorul CJCPCT şi poeții 
Spiridon Popescu, Ion Po-

pescu Brădiceni, Viorel Sur-
doiu. Cei prezenți la eve-
niment au rămas profund 
impresionați de discursul 
domnului profesor Maria 
Constantin precum şi de 
ardoarea cu care a recitat 
versuri eminesciene. Eve-
nimentul  este organizat 
de Centrul Județean pen-
tru Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiționale 
Gorj, Biblioteca Județeană 
,,Christian Tell”, Consiliul lo-
cal şi Primăria Țânțăreni.

Concursul interjudețean  
de Creație Literară- poezie 
-”Freamăt de codru” aflat 
la cea de a II a ediție a ur-
mărit  stimularea creaţiei 
valoroase, oferind elevilor 
posibilitaţi variate de a-şi 
dezvolta cultura şi sensibi-
litatea estetică, de a-şi va-
lorifica potenţialul creativ 
, în condiţiile unei depline libertăţi de 
creaţie. În urma deliberării, juriul a ho-
tărât acordarea următoarelor premii:

Premiul Special al Juriului  – Drăgo-
ianu Constantina Cristina

Premiul I  
Drăgoianu Theodor Gabri-

el,  Ionescu Constantin Cătălin
Premiul II 
Prodoiu Maria Daniela, Se-

bie Răzvan Titi
Premiul III 
Buric Roxana, Heleşteanu 

Ion Alexandru
Mențiune
Dinescu Adriana, Buşă Ali-

na Angela, Prodoiu Mihai, 
Roşoga Elena-Luiza

Fiecărui participant i se va 
înmăna 

Diplomă de participare.

Odă Eminului
de Cristina Constantina Drăgoianu

Răsar pe culmi de dor albaştri
Luceferii în nopţi de vis,
Dar dintre-atâţia mii de aştrii,
Doar tu sclipeşti şi din abis.

Pentru puţini este cărarea 
Cu nestemate pietruită, 
Pentru cei mulţi e doar uitarea,
În umbre grele dăltuită.

La ceasuri vesele-n amurg
Cu slove candide pe buze,
Te prinzi ca unic demiurg
În hora dragelor de muze.

Și peste veacuri obosite,
Lăsând o urmă de regret,
Pe ţărmurile nesfârşite
Găsi-voi aripi de poet.



In fiecare an pe 2 mai este sărbătorită Ziua Naţiona-
lă a Tineretului, instituită prin Legea 425/25.X.2004. 
Cu această ocazie au loc diverse activităţi sportive, 
sociale, culturale sau artistice din principalele do-
menii de interes ale tinerilor. Anul acesta la noi in 
comuna a fost sarbatorita in data de 1 Mai impreuna cu Ziua Internationala a Muncii.

In data de 1 Mai Consiliul Local Tintareni si Primar Prof. Ma-
ria Vasilescu a orga-
nizat cu ocazia Zi-
lei Internationale a 
Muncii si Zilei Tine-
retului manifestari 
care au cuprins ac-
tivitati sportive (fot-
bal, handbal, volei) 
fiind premiate echi-
pele castigatoare si 

activitati artistice avand ca invitati de onoare Ansamblul Maria 
Lataretu  din Tirgu- Jiu, formatia Siderall si Univers, Ansamblul de 
dansuri populare: Perla Dunarii din Ciuperceni, Rozele Calafatului, 
Flori de Joc din Tintareni.Tot in aceasta zi au fost sarbatorite trei 
cupluri care au implinit anul acesta  50 de ani de la casatorie, cu-
pluri care au fost omise din greseala si nestiinta. Ne cerem scuze 
pe acesta cale si speram ca pe viitor sa nu se mai produca astfel 
de greseli. Pe melodiile săltăreţe interpretate de artişti ai muzicii 

populare româneşti, 
locuitorii comunei, 
precum şi invitaţii, au 
dansat până la lăsatul 
serii. În tot acest timp, 
grătarele de mici şi 
berea au comple-
tat buna dispoziţie a 
acestora.   

EDIŢIE SPECIALĂ DE  ŢÂNŢĂRENI
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De 2 ori MAI tanar
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Ziua Tineretului

Orice varsta e o varsta frumoasa 
pana realizezi ca ai implinit-o  si te gan-
desti si de partea  cealalta a ,,baricadei”

Majoratul este pentru multi dintre noi 
prilej de bucurie si petrecere, asa cum 
o cunoastem cu totii: cu tort, sampa-
nie, lumanari si traditionalul cantec La 
multi ani!

La  initiativa  doamnei Primar, Maria 
Vasilescu , in data de 1 Mai , cu ocazia 
Zilei Tineretului, au fost premiati tinerii 
care au implinit  sau  urmeaza sa impli-
neasca in acest an varsta majoratului. 
Tinerii au primit cate o diploma aniver-

sara si un tricou 
personalizat.

Dorința a fost 
ca tinerii să aibă 
posibilitatea să 
participe la viața 
comunității. Ei 
trebuie sprijiniți 
și formați pentru 
viață. Tinerii au 
posibilitatea ca, 
prin evenimen-
tele organizate 
de Primăria co-
munei Tintareni, 
cum ar fi, Ziua 

Tineretului, Ziua 
Majoratului, di-
ferite festivaluri 
și concursuri, 
să fie promovați, 
să-si exprime 
dorințele și să-și 
dovedească din 
calități.

Festivalul Jocului 
şi Portului Popular 

pentru Tineret „Liviu    
Dafinescu”

Anul acesta s-a împlinit opt ani de 
când Liviu Dafinescu, fostul director 
al Ansamblului Profesionist „Doina 
Gorjului”, a plecat dintre noi! Cea 
de-a IX-a ediţie a Festivalului Jocu-

lui şi Portului Popular pentru Tineret 
„Liviu Dafinescu” a debutat la Târ-
gu-Jiu, cu un spectacol extraordinar 
susţinut de Ansamblul Profesionist 
„Doina Gorjului”.

Sute de tineri talentaţi din Gorj au 
fost aşteptaţi să participe anul aces-
ta la faza finală a Festivalului Jocu-
lui şi Portului Popular pentru Tineret 
„Liviu Dafinescu”, ce s-a  desfăşurat 
în perioada 27 – 29 aprilie, la Târgu-
Jiu, participand  si Ansamblul din 
comuna noastra Flori de Joc, infiin-
tat sub patronatul Consiliului Local 
Tintareni- Primar Maria Vasilescu, 

coregraf Ionel Garoafa, coordinator 
Iuliana Ionescu, alcatuit din : Popii 
Alexandra, Ghibusi Roberta, Mihaila 
Maria, Arpezeanu Andreea, Doana 
Claudia, Doana Raluca, Dulcu Geor-
giana, Zorila Delia, Jimblaru Adeli-
na, Ion Cristina, Ion Madalina, Lau-
taru Claudia, Opritoiu Cristina, Baloi 
Ana,Cioflina Ana, Negoesu Adina, 
Pirvulescu Mihai,Padure Victor
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6 Simfonia primaverii

Pentru un mediu curat

Pe 12 mai am iesit pentru a 
treia oara la curatenie generala!

“Let’s Do It, Romania!” este 
cel mai mare proiect național de 
implicare socială! Acesta este cel 
mai mare proiect de voluntariat 
din ţară, care presupune curăţa-
rea întregii ţări de gunoaiele din 
afara oraşelor, într-o singură zi, 
fiind creat după modelul imple-
mentat în Estonia în 2008.

De ce “Let’s Do It, Romania!”?
-pentru ca ne-am săturat să 

stăm pe margine şi să fim simpli 
privitori, fără a acţiona

-pentru că dacă ne unim toţi, 
pentru o singură zi, putem adu-

ce schimbări vizibile României;
-pentru că în România pro-

blema deşeurilor este una reală;
–pentru că locuitorii Româ-

niei trebuie să înţeleagă impor-
tanţa unui comporta-
ment responsabil faţă 
de mediu şi necesitatea 
aplicării acestuia în viaţa 
de zi cu zi

Impreuna suntem pu-
ternici! Impreuna schim-
bam lumea!

Impreuna am facut 
comuna Tintareni  sa fie 
mult mai curata! Impre-
una am fost super eco 

eroi!
Sâmbăta 12 mai 2012, ele-

vii  Școlii generale Tintareni si 
Floresti ,indrumati de doam-
nele profesoare Rebegila 
Camelia,Bocai Adelina, Rosoga 
Doina       impreuna cu angaja-
tii primariei si beneficiarii Legii 
416 au participat la Proiectul 
Let’s Do It, Romania! Locul de 
desfăşurare:prin  toata comu-
na .Echipaţi cu mănuşi si saci, 
s-a  reuşit  decolmatarea  albiei 
paraurilor, din care s-au scos gu-
noaiele aruncate: PET-uri, borca-
ne, sticle, pungi, folii din plastic. 
Spre surprinderea tuturor locu-
rile  erau mai curate fata 
de anii precedenti...

S-au colectat în jur de 
200 de saci de gunoaie. 
Acestia le-au dat o lectie 
de educatie ecologica 
celor care au confundat 
spatiile verzi cu o groapa 
de gunoi.

Pentru a avea un me-

diu sanatos depinde in primul 
rand de noi.Trebuie sa fim cu to-
tii constienti de faptul ca , pas-
trand curatenia contribuim la 
protejarea sanatatii noastre.

 Sã pãstrãm mediul curat!
NU-L LASATI SA ARATE AST-

FEL!

Orizontal:
1. Veste de purtat (sing);2. Aprecieri în gamã- Automat nervos;3. 

Umblã pe cãrãri bãtute- Ispãseste fãrã vinã (masc.);4. Te bagã în 
încurcãturã – Numere impuse. 5. Coboarã din munþi – Se simt 
ºifonate - Sub coviltir! 6. În silã! - Apreciaþi în cel mai mare grad. 7. 
Apreciere popularã - Cel mai apreciat ministru. 8. A scoate de la cu-
rent- Se dã la fund. 9. Leu craiovean– Cerc olimpic (bun de aruncat) 
-Apreciat la 12 luni. 10. La capãtul sirului – Primarul comunei - Fãrã 
urã, la urmã, rãmâne dulce (masc., sing.). 11. Drept justificat legal- 
Trãitoare (de vita).

 Vertical:
1. Unu de nedespãrtit.2. Îndreptare.3. Adãpostul reginei (pl.) Îm-

podobesc bradul (sing.). 4. Aprecieri (sic!)- Stã lângã apã - Nota sap-
te. 5. Urcat cu greu. 6. Într-un viraj, periculos în Irlanda! Dusmãnie, 
strigatã cu bucurie... - A se ivi (pop.). 7. Nerecunoscute - Notã la 
încheierea unei scrisori. 8. Telegraf fãrã fir! Apreciere cuvenitã celor 
în vârstã. 9. Se apreciazã cã nu e tot una - Trecut prin foc- Sfârsitul 
lui Iov! 10. Te repun în drepturi. 11. Apreciate la cercetare. 

REBUS
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Horoscopul  lunii ...    
Zodia  RAC 
22 iunie - 22 iulie 
Culorile zodiei Racului:  albastru, argintiu 
Pietre pretioase caracteristice pentru zodia Rac: piatra de luna, perla 
Metale caracteristice pentru zodia Rac: argint 
Ziua cea mai favorabila pentru zodia Rac: luni 
Principalele calitati ale zodiei Rac: sensibilitate, nevoia de a ocroti, 
tenacitate 
Cea mai puternica dorinta a nativului din zodia Rac: o viata de familie 
armonioasa 
Defecte ale nativului din zodia Rac: sensibilitate excesiva, pesimism 
Nativul Rac este precaut, înclinat spre meditatie, dotat cu multa 
imaginatie. Are nevoie de siguranta, este interiorizat. Caminul este 
important. Nativul din zodia Rac este tandru, binevoitor, sensibil, plin de 
fantezie, dornic de liniste. Este dominat de sentimente, îsi aude vocea 
interioara, are presimtiri, intuitia avertizându-l deseori. Îi place sa fie 
laudat si este recunoscator pentru laudele primite. Creativitatea sa îl 
poate ajuta sa se afirme în domeniul artistic. Nativul Rac este grijuliu si 
totdeauna gata sa dea o mâna de ajutor.  
Nativul din zodia Rac respecta conventiile sociale si recunoaste 
necesitatea disciplinei, chiar daca îi vine greu sa se lase îngradit. Este, însa, 
si foarte susceptibil, usor de jignit si ranchiunos. Uneori poate fi prea 
sentimental. Are toane, risca sa se lase dus de val si sa cada. Imaginatia 
prea puternica îl poate face pe nativul din zodia Rac sa vada pericole si 
acolo unde nu sunt, favorizând teama. Poate fi instabil, fapt care îl face sa 
fie dornic de schimbari. În relatiile cu ceilalti, este uneori prea închis în 
sine. Cu toate ca nu pretinde ca le stie pe toate, vrea sa aiba ultimul 
cuvânt. 
Sanatate : Cel mai sensibil organ al nativului Rac este stomacul. Starea 
sanatatii sale este influentata de starea de spirit. 

   „Tu, Leule, ai menirea sa arati intregii lumi creatia Mea plina de 
stralucire. Dar sa te ingrijesti de 
mandria ta si intotdeauna sa iti dai 
seama ca este opera Mea, iar 
Creatorul este unic. Daca vei uita 
aceasta, oamenii te vor dispretui. Tu 
vei indeplini totul cu ardoare si orice 
vei face va fi spre binele tuturor. 
Pentru aceasta ai nevoie de nobletea 
cu care te inzestrez! Leul pasi 
maiestuos spre locul sau.”                                                         

POVESTEA ZODIILOR 
„Tie Fecioara, iti este dat sa cercetezi 
tot ceea ce omul a faurit in lumea pe 
care I-am daruit-o. Tu vei scruta 
patrunzatoare drumurile sale si-l vei 
preveni cand greseste. Astfel, creatia 
poate atingebdesavarsirea prin tine. 
Pentru aceasta vei primi puritatea 
gandirii! Fecioara pleca privind atent 
in jurul sau.” (continuare in numarul 
urmator)  
 

Ruladă cu peşte 
O reteta delicioasa de rulada cu peste din: 
sunca presata, dovlecei, vinete si file de 
peste. 
Ingrediente:  

 300 g şuncă presată tăiată felii 
subţiri 

 3 dovlecei tăiaţi felii subţiri pe 
lung şi prăjiţi 

 2 vinete tăiate pe lung felii subţiri şi prăjite 
 1/2 kg file peşte prăjit 

 Mod de preparare: 
Într-o tavă de cozonac puneţi folie de aluminiu (sau celofan) să 
treacă peste marginile tăvii, iar peste foaia de aluminiu puneţi un 

rând de şuncă presată, care, de asemenea, să treacă peste marginile 
tăvii. 
Urmează 1 rând de dovlecei, 1 rând de vinete şi 1 rând de file de 
peşte prăjit. Continuaţi cu aceste ingrediente până se umple tava. La 
urmă puneţi 1 rând de file de peşte prăjit. 
Deasupra, adunaţi feliile de şuncă, la fel şi celofanul şi daţi la rece 5 
– 6 ore. După ce s-a răcit, tăiaţi frumos rulada şi o serviţi decorată cu 
pătrunjel. 
Prajitura cu capsuni 
Ingrediente: 
1oo gr ciocolata, 130 gr biscuiti populari macinati, 50 ml frisca 
lichida, 3-4 lg lapte, 300 gr capsuni, 4 lg zahar, 250 ml frisca, 2 lg 
zahar praf, 1 lg gelatina. 
 
Preparare: 
Se taie capsunile felii si 
se pun peste 2 linguri de 
zahar, se topeste ciocolata 
cu frisca, se adauga 
biscuiti macinati si 3-4 
linguri de lapte sa se 
inmoaie putin compozitia. 
Intr-o tava , nu foarte mare cu hartie de copt, se aseaza compozitia si 
se intinde cu mana si se apasa bine de tot, introducandu-se  tava la 
congelator iar intre timp se hidrateaza  gelatina cu 3 lg apa, se bate 
frisca cu 2 lg zahar pudra, nu foarte tare si se incorporeaza gelatina 
topita pe baie de abur... Se scoate ,, blatul,, din congelator se aseaza 
capsunile, se mai pun 2 lg de zahar peste capsuni, turnandu-se  frisca 
peste... pentru ornat se fac adancituri cu lingura si se lasa simpla, se 
poate rade ciocolata. 
Bancuri 

 Se spune ca in zilele noastre nu au mai ramas 
barbati adevarati. Dar nu este adevarat. Chiar astazi de 
exemplu, am vazut un barbat, care tinea o umbreala 
deasupra sotiei sale... in timp ce ea schimba roata la 
masina.  
 - Marie te rog mult, ajunge! Hai sa divortam! 

            -Nu Ioane! Vaduva m-ai luat, vaduva ma vei lasa! 

Stiati ca... 
... fiecare persoana are un miros diferit al corpului, 
acesta fiind diferit chiar si la gemenii identici? 
...femeile se pricep mai bine sa diferentieze 
mirosurile decat barbatii? 
... nasul isi poate „aminti” peste  50.000 de mirosuri 
diferite? 
... auzul slabeste usor imediat dupa ce mancam 
foarte mult? 
... pentru a ne incrunta folosim 43 de muschi ai 
fetei, iar pentru a zambi, numai 17? 
...atunci cand doarme, o persoana, poate creste cu 8 

milimetri, pentru ca dimineata sa revina la inaltimea initiala? 
... ne nastem cu 350 de oase, iar la maturitate avem doar 206, din cauza ca 
multe din acestea se unesc? 
...de-a lungul intregii vieti, omul poate produce pana la 24.000 de litri de 
saliva? 
...stomacul unui adult poate contine pana la un litru si jumatate de hrana? 
...atunci cand atingem un obiect, semnalul circula prin corp, prin 
intermediul nervilor, cu peste 200 de kilometri pe ora? 
...marimea inimii unui om este egala cu cea a pumnului sau? 
...muschii oculari se misca de aproximativ 100.000 de ori pe zi. Acelasi 
numar de miscari pentru muschii picioarelor este echivalenta a 80 de 
kilometri parcursi in fiecare zi? 
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Exemple de urmat...

Cosma Iulia Miruna este elevă în clasa a V-a 
la Colegiul Naţional “Spiru Haret”  Tg-Jiu. A ab-
solvit ciclul primar la Școala Generală Ţânţăreni, 
sub atenta îndrumare a doamnei învăţătoare 
Turculeţu Ioana. 

Rezultatele foarte bune la învăţătură obţinu-
te în clasele primare şi pasiunea pentru limba 
română au făcut ca, în data de 21 aprilie 2012, 
în preajma Sfintelor Paşti, Miruna să obţină un 
premiu naţional, premiul I la Concursul de lec-
tură şi interpretare Ionel Teodoreanu, desfăşu-
rat la Iaşi , aflat la a VII-a ediţie. 

La concurs au participat elevii care au obţi-
nut premiile I, II şi III la Olimpiada de limba şi li-
teratura română, etapa judeţeană. 

Competiţia a presupus o probă scrisă şi una 
orală, fiecare dintre acestea evaluând comple-
mentaritatea competenţelor deţinute de elevi 
la disciplinele din ariile curriculare limbă şi co-
municare şi arte. Probele de concurs au valorifi-
cat originalitatea şi creativitatea în receptarea şi 
în producerea de mesaje scrise despre textul li-
terar/nonliterar, explorat în relaţie cu alte tipuri 

de imagini artistice (imagini plastice, 
muzicale, dramatice, cinematografi-
ce).

Punctajul obţinut a fost de 145  de 
puncte ( 95 de puncte la proba scrisă 
şi 50 de puncte la proba orală), din 
maximul de 150. Pentru intuiţie criti-
că şi sensibilitate în receptarea mesa-
jului artstic, a mai obţinut un premiul 
special, premiul “Costache Negruzzi”. 
A fost o experienţă extraordinară, 
finalizată cu un rezultat care a făcut  
cinste colegiului din Tg-Jiu, şcoală pe 
care au absolvit-o deopotrivă mama şi bunica 
sa. 

 Miruna a demonstrat astfel că talentul, mun-
ca susţinută şi educaţia aleasă nasc succes şi 
împlinire, absolvind clasa a V-a a unei şcoli  de 
prestigiu cu media generală 10. 

Studiul independent al jocului de sah este 
baza succesului. Niciun instructor, nici chiar cel 

mai bun, nu poate invata un jucator de sah ceea 
ce poate acumula din carti de unul singur.” - T. 
Petrosian, fost campion mondial de sah 

Petcu Marian Roberto-Ciprian are 8 ani 
,este elev in clasa a- I –a  A, sub indrumarea 
doamnei invatatoare  Turculetu Ioana.

Desi este foarte mic ca varsta si este la ince-
put de drum, are  ambitie si curaj pentru a de-
veni un mare campion .Este legitimat de la data 
de 18.04.2012 la clubul sportiv Tinerii maestri 
Craiova,avand profesor pe domnul Dobra Cos-
tica.

Dupa o luna de antrenament a obtinut menti-
une la Concursul Judetean de sah,,Micul Sahist” 
si premiul III –Cupa 1 iunie, medalia de bronz.

  Clubul se ocupa cu instruirea si pre-
gatirea copiilor si tinerilor, descoperirea 
de noi talente, organizarea de competi-
tii, dar si cu organizarea altor manifes-
tari menite sa sublinieze rolul benefic al 
practicarii sportului mintii. 

  Clubul isi propune deasemenea sa 
sprijine spre marea performanta copiii 
talentati, care indragesc sahul si doresc 
sa se perfectioneze continuu. 

Mucioiu Ion Alin este elev in clasa a 
X-a la Liceul Energetic Nr. 1 Tirgu-Jiu.

La doar 17 ani pe care ii va implini  in 
vara aceasta pe 17 august tanarul cam-

pion la box Mucioiu Ion-Alin se poate mandri 
cu o multime de diplome si medalii pe care le-a 
strans pe  parcursul  anilor . Succesul lui se da-
toreaza in mare parte antrenorului de box Ion 
Buric, fiu al satului caruia ii multumim pentru 
performantele pe care le obtine cu copiii din 
Tintareni. Mucioiu Alin se antreneaza de la var-
sta de 13 ani iar de la 14 ani participa  la concur-
suri obtinand pentru inceput  medalia de bronz 
la cadeti (copii), la 15 ani este campion junior 
dupa care ia cupa Romaniei tot la juniori. La 16 
ani castiga cupa din argint a Romaniei boxand 
cu mana rupta. La 17 ani castiga din nou cupa 
din bronz a Romaniei la seniori prin descalifica-
rea  adversarului deoarece  a fost lovit sub cen-
tura .

Iata ca se poate , iata ca avem copii deosebi-
ti , care prin talentul si daruirea lor , dau sansa 
comunei noastre  de a se remarca prin valorile 
sale artistice si spirituale. Doamna Primar Maria 
Vasilescu transmite felicitari domnisoarei Cos-
ma Iulia Miruna dar si domnilor Petcu Marian 
Roberto Ciprian Mucioiu Ion-Alin dar si parinti-
lor acestora care i-au sustinut oricat de greu ar 
fi fost. Noi ii felicitam si le uram mult succes  in 
continuare.

  Pasiune + Aptitudini + Ambient + Antrenament + Atitudini = Performanta


