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Manifestarile prilejuite cu 
aceasta ocazie, au 
început în prima zi de 
sarbatoare pentru 
comuna de la granita 
Gorjului, pe 1 iunie, cu 
un spectacol cu si 

pentru copii „Bun gasit 
copilarie”.  

 A doua zi din 
cadrul „Zilelor Comunei 
Tântareni”, a coincis cu Ziua Eroilor, când s-a facut 
depunere de coroane de flori în cinstea celor cazuti în 
razboi.  
 Tot în cadrul zilelor comunei, pe 12-13 iunie, 
au avut loc Zilele sportului, când elevii s-au putut 
întrece în concursuri scolare.  
 O zi mai târziu a avut loc „Ziua Scolii 
Generale Tântareni”, care s-a sarbatorit prin 
expozitie de desene si serbarea de sfârsit de an, unde 
elevii cu rezultate deosebite la învatatura au fost 
premiati. Tot în aceeasi zi, a avut loc si „Ziua 
Invatatorului”.  
 Miercuri 15 iunie 2011, ora 10, la 
Muzeul „Mihai Eminescu” din Floresti, 
comuna Tântareni, gorjenii iubitori de 
Eminescu si de poezie au  participat la o 
manifestare de suflet. Organizatorii: 
Centrul Judetean de Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Gorj, 
Biblioteca Judeteana „Christian Tell”, 
Consiliul Local si Primaria Tântareni. 
Dupa alocutiunile evocatoare  prezentate 
de Olimpia Bratu, director al Bibliotecii 
Judetene, scriitorul Ion Cepoi, director 
CJCPCT Gorj, poetul  Ion Popescu-
Bradiceni, poetul  Viorel Surdoiu a urmat  
un spectacol de muzica si poezie intitulat „Pentru numele lui Eminescu”, prezentarea 
unui fragment trilingv – româna, franceza si engleza – din poemul 
„Luceafarul”,concursul de interpretare „Dor de Eminescu”, la care si-au dat concursul  

elevi ai Scolilor  Generale din Floresti si Tîntareni, sub îndrumarea profesorilor Elena Boiangiu, Anca Trincuci, Camelia Gheorghe ,Liliana 
Maria Sgaiba si a doamnei învatatoare Pîrvu Maria. 

 Au fost 
desfasurate concursuri de 
creatie literara, 
concursuri de recitare, 
montaj  literar-muzical, 
toate având ca element 
comun pe poetul 
Eminescu.  
 „Zilele comunei 
Tintareni au început pe 1 
iunie si au tinut pâna  pe 
19 iunie. Multumim 
tuturor invitatiilor si 
locuitorilor comunei 
Tintareni care ne-au 
onorat cu prezenta si va asteptam si la anul viitor. 

 
 
 

 

         SE    
DISTRIBUIE 
GRATUIT         

Zilele comunei Tintareni vor dainui 
peste timp si istoria va judeca faptul ,ca 
cineva si-a amintit de inaintasi. Sa 
incercam impreuna sa nu uitam inaintasii 
care ne vor ajuta si peste timp sa scoatem 
localitatea din izolarea culturala si sa uitam 
pentru cateva ceasuri de griji, nevoi, necaz, 
durere. 

Mi-e greu sa fac un clasament al 
activitatilor. De la “Bun gasit copilarie“, 
Ziua Eroilor, pana la… sa zicem spectacol 
de muzica populara, sarbatorirea dascalilor 
care de-a lungul generatiilor au modelat 
generatii de elevi, premierea familiilor de 
50 de ani de la casatorie.  

Chiar daca am spus ca este greu sa 
fac un clasament, m-as opri cateva minute 
asupra celui din urma. Poate si din motivul 
ca “ ce-ti place, lasi la urma” cum spune 
adesea un prieten de-al nostru. 

 50 de ani de casnicie! O viata de 
om! “Am impartit si bune si rele”, spunea 
printre lacrimi una dintre “premiante”.Dar 
nu ne-am dat batuti, am infruntat impreuna 
greutatile vietii care nu au fost si nu sunt 
putine, mai ales la varsta de peste 70 de 
ani. 

Familiile care au fost cununate, cu 
greu au reusit sa-si stapaneasca lacrimile 
care le curgeau involuntar atunci cand isi 
auzeau numele rostit in cadrul ceremoniei. 

Din partea mea, cu toata stima va 
salut doamnelor si domnilor si ma inchin in 
fata dumneavoastra in semn de admiratie 

, pentru devotamentul acordat 
acestei institutii, baza existentei noastre 
efemere, ce se cheama FAMILIA. 

Cu respect 
Primar, 

Maria Vasilescu 



       Hotararile Consiliului Local Tintareni adoptate in sedinta din data de  29.04.2011-07.06.2011 

HOTARAREA NR 38.Se aproba procesele –verbale ale Consiliului 
Local Tintareni. 
HOTARAREA NR 39.Se aproba planul de ordine si siguranta al 
Politiei Locale. 
HOTARAREA NR  40.Se aproba indicatorii de performanta pentru 
evaluarea activitatii Politiei Locale. 
HOTARAREA NR 41.Se aproba desfacerea casatoriei prin divort 
pe cale administrativa. 
HOTARAREA NR 42.Se aproba achizitiile 
directe pentru anul 2011. 
HOTARAREA NR 43.Se aproba suma 
necesara pentru desfasurarea Zilei Nationale 
a Tineretului. 
HOTARAREA NR 44.Se aproba inventarul 
bunurilor din domeniul public al comunei 
Tintareni. 
HOTARAREA NR 45.Se  aproba S.F. si 
indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
modernizarea drumurilor de exploatatie agricola. 
HOTARAREA NR 46. Se aproba realizarea si implementarea 
proiectului ,,Reabilitarea ,modernizarea infrastructurii culturale in 
satul Tintareni”  
HOTARAREA NR 47.Se aproba realizarea si implementarea 
proiectului ,,Reabilitarea ,modernizarea infrastructurii culturale in 
satul Floresti” 
HOTARAREA NR 48 Se aproba trecerea din domeniul public in 
domeniul privat  al Caminului Cultural Tintareni 

HOTARAREA NR 49. Se aproba trecerea din domeniul public in 
domeniul privat  al Caminului Cultural Floresti. 
HOTARAREA NR 50.Se aproba rectificarea bugetului local al 
comunei Tintareni pentru anul 2011. 
HOTARAREA NR 51.Se aproba procesele verbale ale sedintelor 
Consiliului Local . 
HOTARAREA NR 52.Se aproba organizarea si desfasurarea 

manifestarilor ,,Zilele comunei Tintareni”editia a IIIa- . 
HOTARAREA NR 53.Se aproba incheierea unui 
contract de prestari servicii. 
HOTARAREA NR 54.Se aproba taxa pentru eliberarea 
avizului structurilor de specialitate construire/desfiintare. 
HOTARAREA NR 55.Se aproba completarea 
inventarului bunurilor domeniului public. 
HOTARAREA NR 56.Se aproba inchirierea fara licitatie 
a biroului in suprafata de 11,9 mp 
HOTARAREA NR 57.Se aproba concesionarea prin 
licitatie publica deschisa a unor terenuri in suprafata de 

20.000 mp. 
HOTARAREA NR 58.Se aproba SF canalizare , actualizat la 
01.06.2011. 
HOTARAREA NR 59.Se aproba construirea unei crese in satul 
Tintareni,Floresti si a unei gradinite in satul Floresti. 
HOTARAREA NR 60 Se aproba Regulamentul pentru acordarea 
titlului ,,cetatean de onoare” 

 
Certificatele de Urbanism  si Autorizatiile de construire/desfiintare eliberate de Primaria Comunei Tintareni 
C.U. 28/05.05.2011 Obtinere autorizatie Extindere partea de Est, 
Construire Mansarda +Imprejmuire , satul Tintareni, Com. 
Tintareni- Doana Marian si Doana AnisoaraSatul Tintareni, Comuna 
Tintareni 
C.U. 29/10.05.2011 Obtinere autorizatie Imprejmuire partea de Vest, 
satul Tintareni, Com. Tintareni- Lintesi Gheorghe, satul Tintareni, 
Com. Tintareni 
C.U. 30/19.05.2011 Obtinere autorizatie Construire Drumuri de 
Exploatare Agricola (De 341, De 1030, De 1152, com. Tintareni, 
satul Tintareni 
C.U. 31/19.05.2011 Obtinere autorizatie Inlocuire sarpanta+ 
Extindere locuinta P, partea de Sud si partea de Est – C1 ,com. 
Tintareni, satul Tintareni- Spataru Eugen Com Tintareni, satul 
Tintareni 
C.U. 32/01.06.2011 Obtinere autorizatie Imprejmuire partea de Est , 
satul Tintareni, Com. Tintareni- Neagu Aurelia, Satul Tintareni, 
Comuna Tintareni; 
C.U. 33/03.06.2011Obtinere autorizatie Executarea Lucrarilor de 
Exploatare a agregatelor minerale in Com. Tintareni- S.C. 
DACOREX COM. S.R.L. reprezentat prin Lila Mirel; 
C.U. 34/22.06.2011 Obtinere autorizatie Demolare Locuinta 
C1+C2+1/2C3 Partea de Est, com. Tintareni, satul Floresti- 
Cocosatu I. Ion, Com Tintareni, satul Floresti 
C.U. 35/22.06.2011 Obtinere autorizatie Construire Locuinta 
P+M,com. Tintareni, satul Tintareni- Lautaru M. Mitica, Com 
Frincesti, satul Cosani, Judetul Gorj 
C.U. 36/22.06.2011 Bransament Gaze naturale (L=1,50 m) 
Polietilena pentru Sediul Primariei Tintareni, judetul Gorj- S.C. 
GAZ VEST S.A.,Str. Prunului,Nr. 129 ,Arad 
C.U. 37/22.06.2011 Bransament Gaze naturale (L=1,50 m) 
Polietilena pentru Scoala Generala Nr. 1 Floresti- S.C. GAZ VEST 
S.A. Str. Prunului,Nr. 129 ,Arad 
C.U. 38/29.06.2011 Obtinere autorizatie Construire Anexa Parter, 
satul Tintareni, Com. Tintareni- Stoflea A. Nicolae, satul Tintareni, 
Com. Tintareni 
C.U. 39/30.06.2011 Obtinere autorizatie Construire Locuinta P, satul 
Tintareni, Com. Tintareni- Negoescu Alexandru si Georgeta satul 
Tintareni, Com. Tintareni 
C.U. 40/30.06.2011 Obtinere autorizatie Construire Locuinta P, satul 
Tintareni, Com. Tintareni- Lautaru Marin si Ioana,satul Tintareni, 
Com. Tintareni 

C.U. 41/30.06.2011 Dezmembrare teren, satul Floresti, Com. 
Tintareni- Prodea Mihai, satul Floresti, Com. Tintareni 
A.C 4 din 05.05.2011 Imprejmuire latura de Sud+ Vest,Comuna 
Tintareni, satul Tintareni, Judetul Gorj- Mateescu Ghe. Stefana, 
Satul Tintareni, com. Tintareni, judetul Gorj 
A.C 5 din 24.05.2011 Construire Anexa, Comuna Tintareni, satul 
Tintareni, Judetul Gorj Firan Elena Satul Tintareni, com. Tintareni, 
judetul Gorj 
A.C 6 din 06.06.2011 Imprejmuire partea  de Vest Comuna 
Tintareni, satul Tintareni, Judetul Gorj- Lintes Gheorghe, Satul 
Tintareni, com. Tintareni, judetul Gorj 
A.C 7 din 09.06.2011 Consolidare, Modificare si Extindere C1 in 
scopul schimbarii Destinatiei +Imprejmuire, satul Tintareni, Comuna 
Tintareni ,Judetul Gorj- Firan Elena Satul Tintareni, com. Tintareni, 
judetul Gorj 
A.C  8 din 09.06.2011 Construire locuinta  P, satul Chiciora, 
Comuna Tintareni ,Judetul Gorj- Zidaru Marin Satul Chiciora, com. 
Tintareni, judetul Gorj 
A.C  9 din 21.06.2011 Extindere Anexa, satul Tintareni, Comuna 
Tintareni ,Judetul Gorj- Gogoase Marian satul Tintareni, Comuna 
Tintareni 
A.C  10 din 21.06.2011 Construire Extindere Locuinta P+M ,satul 
Tintareni, Comuna Tintareni ,Judetul Gorj Danciulescu Elena- 
Marinela satul Tintareni, Comuna Tintareni 
A.C  11 din 21.06.2011 Construire locuinta  P+M si Imprejmuire, 
satul Tintareni, Comuna Tintareni ,Judetul Gorj-Marioara Tudor 
satul Tintareni, Comuna Tintareni 
A.C  12 din 22.06.2011 Desfiintare Anexa, satul Tintareni, Comuna 
Tintareni ,Judetul Gorj- Totolin Ghoerghe satul Tintareni, Comuna 
Tintareni ,Judetul Gorj 
A.C  13 din 22.06.2011Extindere parter la locuinta satul Tintareni, 
Comuna Tintareni ,Judetul Gorj- Totolin Ghoerghe satul Tintareni, 
Comuna Tintareni ,Judetul Gorj 
A.C  14 din 29.06.2011 Imprejmuire partea  de Est Comuna 
Tintareni, satul Tintareni, Judetul Gorj- Neagu Aurelia satul 
Tintareni, Comuna Tintareni ,Judetul Gorj 
A.C  15 din 29.06.2011 Construire Locuinta P+M ,satul Tintareni, 
Comuna Tintareni ,Judetul Gorj- Petcu Ana satul Tintareni, Comuna 
Tintareni ,Judetul Gorj 
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  SFARSIT DE AN SCOLAR 
   E vara! Început de vacanta, zâmbete, dorinte, emotii... idealuri.... 
toate se învârt în jurul copiilor, care acum se bucura de rezultatele muncii 
lor. Urmeaza o binemeritata vara de aventuri, în care se reînnoiesc prietenii 
si proiecte, o vara în care examenele pecetluiesc un nou început. O vara 
pentru copii! Încheierea anului a fost una normala. 
Va prezentam mai jos urmatorii elevi ai Scolii generale Tintareni si Floresti 
din clasele V-VIII care au incheiat anul scolar cu media 10 . Ion Madalina 
,Grigoroiu Raluca ,Ion Cristina ,Meetescu Daniela ,Pitaru Andreea, 
Dragoianu Cristina, Precop Titiana. Elevi ambitiosi cu o personaliate 
puternica carora le dorim sa obtina aceasta medie anuala in toata perioada 
scolarizarii lor. 
      În dorinta de a afla cum a decurs anul scolar abia încheiat am stat de 
vorba cu domnisoara directoare Boiangiu Elena . 
,,Încheierea situatiei scolare a elevilor s-a desfasurat normal, cu rezultate 
destul de bune. Nu au existat probleme. A fost putin mai dificil ca anii 
anteriori, dar... ne-am descurcat, cu eforturi mari. Dar, în pofida greutatilor 
de tot felul, anul s-a încheiat cu succes, situatia tuturor elevilor este 
încheiata fara probleme, cu exceptia elevilor care au abandonat scoala . Ne 
mandrim cu rezultate foarte bune la invatatura si disciplina, obtinute in anul 
scolar 2010-2011, rodul muncii deopotriva a elevilor si cadrelor didactice 
de la scolile din comuna noastra. 
 

Vivant profesores! 
v În aceastã zi foarte importantã pentru noi, elevii clasei a VIII-a 

suntem cuprinsi de bucurie cã terminãm ciclul gimnazial si de tristete cã ne 
despãrtim de dascãlii nostri, de unii colegi. 

Gândul ne zboarã la ziua când am pasit pentru prima datã în scoalã cu 
mama de mânã. Eu am simtit emotia ei pe care mi-a transmis-o si mie, dar 
si îngrijorarea de care era cuprinsã, probabil, gândindu-se dacã m-a pregãtit 
bine pentru un pas asa de important. 

Iti multumesc, mamã, cã ai avut puterea de a pasi pe cele mai tãinuite 
poteci ale inimi mele! Cu mult devotament mi-ai sãdit în suflet mândria de a 
fi elev. 

Chiar de la grãdinita ni s-a cultivat interesul pentru scoalã. Multumim 
din suflet doamnã educatoare si doamnã învatatoare, care ne-ati pus 
creionul în mânã. Am d e s c o p e r i t  în vorbele dumneavoastrã un tezaur de 
cunostinte folositoare pentru noi si am simtit un sentiment duios de ocrotire. 

Doamnelor profesoare si domnilor profesori, am vãzut în  dumneavoastrã  
adevãrati prieteni la catedra.Stim ca v-ati dat tot interesul ca sa fim bine 
pregatiti si educati .Prin munca si tinuta vietii dumneavoastra, sunteti 
pentru noi adevarate modele de viata  demne de urmat, cu care ne vom 
mandri toata viata. Am dori ca si noi sã nu vã dezamãgim,   sã   vã   urmãm 
exemplul si sfaturile, astfel încât sã puteti vorbi mereu despre noi cu 
plãcere si admiratie. Pentru noi n-ati fost numai profesori de limba românã, 
matematicã, istorie, etc., ci adevãrati educatori. Nu-mi amintesc nici un 
moment în care sã-mi fi fost teamã de dumneavoastrã. Am simtit respect 
pentru dãruirea de care ati dat dovadã. 

Ati reusit sã ne imprimati deviza: "non scholae, sed vitae discimus", 
adicã „nu pentru scoalã învatam, ci pentru viata".  

Am î n v ã t a t  de la dumneavoastrã arta de a reusi în viata prin 
devotament, abnegatie si respect. 

Daca v-am supãrat sau nu am înteles exact ceea ce ati vrut sã ne 
transmiteti vã rugãm sã ne iertati. 

Vã multumim pentru grija si devotamentul cu care ati încercat sã ne 
instruiti, sã ne transmiteti cunostintele necesare si sã ne modelati sufletele. 

Multumim doamnei diriginte, Mihalea Eugenia, pentru sfaturile, 
recomandãrile si pentru grija ce ne-a purtat-o ca o mamã devotatã si 
adevãratã prietenã. 

Si nu în ultimul rând dumneavoastrã, domnule director, vã spunem cã v-
am admirat prezenta în muncã si modul de apreciere obiectivã a rezultatelor 
noastre. 
     Vã multumim, merituosii  nostri profesori, care ne-ati fost adevãrati 
parinti si uneori chiar mai buni pentru cã ati fost mai putin subiectivi. 
     Vã stimam pentru tot efortul depus si pentru lectiile de viata predate.Vã 
dorim multa  sanatate, împliniri si realizari pe toate planurile. 

Vã suntem recunoscatori si vã multumim din suflet. 
Pe aceastã cale multumim si doamnei  p r i m a r  Vasilescu Maria  

pentru modul cum s-a implicat în dotarea scolii, fãcând ca desfãsurarea 
activitãtilor noastre sã aibã loc în conditii foarte bune. 

Pentru cã ne asteaptã examene grele, îndreptându-ne cãtre alte 
orizonturi, doresc sã urez colegilor succese depline în pregãtire si multã 
baftã. Si nu uitati cã orice lucru în viata sã-1 faceti cât puteti de bine pentru 
ca dragii nostri dascãli sã poatã spune: "A ajuns un adevãrat om!". 

Vã multumesc din suflet, dragii mei.  
„Trecut-au anii ca nouri lungi pe sesuri 
  Si niciodatã n-or sã vinã iarã...". 

Elev, Cojocaru Maria  (Scoala Generala Floresti) 
 

  
Ma numesc NEAGU GHEORGHE ALEXANDRU . Sunt elev in clasa a VI-a si am 11 ani. Locuiesc in 
comuna  TINTARENI, o comuna de care sunt mandru. 
Inca din clasa  a III-a am fost atras de instrumentele muzicale, unde am imbratisat orga. 
Am inceput sa fac pregatire cu un bun profesor la varsta de 8 ani in orasul Filiasi. Acesta a 
descoperit la mine un talent si m-a indrumat sa urmez pasii muzicii populare. 
Parintii  m-au ajutat foarte mult, m-au incurajat si cel mai mult mi-au  cumparat orga la care 
cant si in prezent. 
 As vrea sa indrum si alti copii care au posibilitati sa urmeze si ei pasii pe care i-am urmat si eu. 
Imi place foarte mult sa cant si sa inveselesc oamenii care cu drag ma asculta.   
   Vreau sa ii  multumesc domnului profesor  si parintilor mei care m-au ajutat. 
 
 
 
 

           
  Ma numesc IANCU ALEXANDRU  sunt nascut la data de 
22.08.1996 in localitatea Craiova.De mic mi-a placut sportul si in 
special boxul.Astfel ca ,avandu-l ca antrenor pe Buric Ion, de-a 
lungul celor 21 meciuri, am reusit sa castig locul I la Targu-Jiu , la 
categoria 41 kg unde m-am luptat cu Ion Balan. 
Meciuri de box am mai avut si la Motru,Turceni,Sadu,Craiova, 
Campul Lung Muscel unde am castigat foarte multe  

medalii,diplome si mai  
ales medalii,diplome si  
mai ales experienta. 
  Cand voi fi mare  
vreau sa devin  
bineinteles boxer. 
  

 
 
 Iata ca se poate, iata ca avem copii deosebiti, care prin talentul si daruirea lor, 
dau sansa comunei noastre de a se remarca prin valorile sale artistice si spirituale. 
 Conducerea primariei si redactia ziarului ,,Editie speciala de Tintareni” 
transmit felicitari celor doi copii foarte talentati  dar si parintilor acestora  care i-au 
sustinut oricat de greu ar fi fost.  
 Mult succes in continuare! 
 
 



Pag 4 

 
 
 
                                      IMPLICARE,  HOTARARE  SI  PERSEVERENTA 
 

1. O vizita de studiu in Franta 
  In perioada 13-18 iunie 2011 , doamna primar Maria Vasilescu a participat la o vizita de studiu in Franta , la 
invitatia MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR si Asociatiei 
comunelor din Romania in cadrul Programului operational ,,Dezvoltarea  
capacitatii administrative”. 
             Temele de discutii: 

1.1. Rolul administratiei teritoriale  a statului in dezvolatrae 
rurala durabila; 

1.2. Rolul intercomunitatii in dezvoltarea spatiului rural; 
1.3. Echilibrarea finantelor publice locale din spatiul rural; 

1.4.Senatul francez si colectivitatile 
locale; 
1.5.Probleme cu care se confrunta 
mediul rural; 
1.6.Politici nationale de dezvoltare a 
spatiului rural; 
1.7.Planificare regionala si utilizarea fondurilor europene; 
1.8.Experienta Futuroscope-model de dezvoltare a unei regiuni rurale 
S-a vizitat: Palatul Luxemburg, Futuroscope (parc de distractii) si Valea 
maimutelor (parc zoologic)   
Din discutiile purtate cu doamna primar , a reiesit ca aceasta vizita de 

studiu a fost un proiect foarte reusit prin tematica abordata si vizitele 
efectuate ,subliniind ca parcul de distractii Futuroscope reprezinta  un model 

de dezvoltare a unei regiuni 
rurale care atrage foarte multi 
turisti. 
A avut multe de invatat atat din 
experienta administratiei 
franceze cat si din proiecte 
derulate de catre ceilalti 15 
primari din tara participanti la 
aceasta vizita de studiu. 
Multumeste pe aceasta cale 
reprezentantilor M.A.I. si ASOCIATIEI COMUNELOR din Romania in 

mod special domnului Emil Draghici  presedintele asociatiei pentru ca impreuna au initiat si implementat un 
asemenea proiect cuprinzator si benefic administratiei publice locale.  

2. A asfaltat 1,400 Km in 
satele Tintareni si Floresti 

3. A facut reparatii cu balast 
a drumurilor stradale 
neasfaltate in special 
drumul de la Bobiceanu. 

4. A obtinut aprobarea a 3 
proiecte : 

-reabilitare si dotare Camin 
Cultural Tintareni ; 
-reabilitare si dotare Camin 
cultural Floresti 
-constructia unui local de 
gradinita pentru o grupa de 20 copii in satul 
Floresti 
Acestea vor fi derulate prin Ministerul 
Dezvoltarii  si Turismului 

5. A depus urmatoarele proiecte : 
« Modernizare drum de exploatare agricola – 
Arpadia si Tintareni » 
« Construim impreuna pentru o viata sanatoasa » - 
impreuna cu medicii de familie – reabilitare si 
dotare cabinete medicale 

6. A obtinut avizul C.T.E. al Ministerului 
Dezvoltarii si turismului pentru proiectul 
« Canalizare sat Tintareni » 

7. Zilele Comunei 2011 –editia a III-a.  
  



  
 
 
 
 

Duminica, 19 IUNIE comuna 
Tintareni  a sarbatorit  a  III-a  edi tie  
a Zilelor comunei . Manifestarile au 
început  la orele 10.00 cu ceremonia 
nuntii de aur pentru sapte cupluri 
care au implinit anul acesta 50 ani de 
casatorie de când au spus „da” în fata 
ofiterului de stare civila si care, pe 
parcursul acestor ani, care sunt multi 
si daca-i numeri, cu atât mai mult sa-i 
traiesti, au îndurat bune si rele 
împreuna. 
Primarul comunei Tintareni a 
acordat diplome speciale perechilor,si 
cadouri. 

Organizarea evenimentului a fost fara 
cusur .Un exemplu in acest sens :la 
finalul evenimentului 
pensionarii care locuiesc ceva mai 
departe de cantina sociala au fost 
condusi  ,pana acasa , cu  microbuzul 
scolii. 
 
S-a continuat cu  inaugurarea si 
sfintirea a doua fantani de la Floresti 
si Tintareni  precum si a drumurilor 
satesti in cadrul unei largi asistente, 
formata din consilieri locali, 
functionari ai primariei si invitati  de  

seama precum ION CALINOIU, TONI 
MIHAIL GREBLA care ne-au onorat cu 
prezenta lor si au fost incantati de 
manifestarile prilejuite cu aceasta 
ocazie. 
 
,,Am venit la oameni  buni,, a fost unul 
dintre cele mai apreciate momente 
artistice.Doina Gorjului urcand pe 
scena special amenajata pe stadionul 
din localitate si incantand publicul. 
       Niculina Stoican, Valentin 
Zamfir  
au fost numele celor mai de seama 

artisti care au incantat locuitorii din 
Tintareni precum si ansambluri 
folclorice de muzica populara: vocala, 
instrumentala, nai si dans popular de la  
Baia de Arama,  Bals , Leaganul de copii 
de la Targu Carbunesti care ne-au 
incantat in fiecare an .  
 De asemenea ne-au incantat cu 
melodiile lor , aducandu-ne aminte de 
marele poet Mihai Eminescu , 
concurentele de la Scoala Populara de 
Arta Tg. Jiu, in cadrul concursului 
judetean de romante ,,Sara pe deal”. 
 

„Sigur, la nivelul judetului Gorj nimic nu este întâmplator în aceste momente. Cetatenii fiecarei localitati si-au stabilit sa-si 
aniverseze, potrivit obiceiurilor si traditiile satului, zilele localitatii. Tântareni este o comuna plina de activitati culturale, ceea ce 
scoate în evidenta faptul ca oamenii se respecta, de la acest lucru putem spune ca nasc si realizarile si multumirile tuturor. Astazi 
(n.r. duminica), la zi finala de sarbatoare, putem vorbi de punerea în slujba cetatenilor, cu ajutorul lor nemijlocit, a unei fântâni, a 
unui drum asfaltat si nu în ultimul rând, ceea ce înseamna traditia locala, obiceiurile si porturile din zona”, a declarat Ion Calinoiu. 

Traditiile de zilele comunei se pastreaza în fiecare an, dar de fiecare data se sarbatoreste altceva. Aceasta comuna e poarta de 
intrate dinspre Dolj a judetului nostru, este una dintre cele mai îngrijite comune ale judetului, iar primarita de aici este una dintre 
cele mai longevive si de asemenea, una dintre cele mai eficiente si pricepute femei primar, dovada stând faptul ca a gospodarit bine 
aceasta localitate. Si eu cred ca sarbatoresc azi ceva, este a 60 oara când vin în Tântareni, în ultimii 20 de ani. Si pot spune ca am 
participat la tot, fie la demararea, fie la inaugurarea lucrarilor din aceasta comuna. Investitiile au fost pe masura posibilitatilor, pe 
timpul când eram prefect am si contribuit la unele dintre ele”, a declarat Toni Mihail Grebla. 
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ANUNT 
Infiintare sediu CAR (CASA DE AJUTOR RECIPROC)TINTARENI 

 
 Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariati sau alte 
persoane care obtin venituri de natura salariala si pensionari cu 
varsta minima de de 18 ani, maxima 75 ani. 
Pentru inscriere membrul trebuie sa depuna taxa de inscriere de 15 
lei.Fondul social pe care poate sa-l depuna lunar este de minim 10 
lei si maxim 500 lei. 

Dupa o perioada de 3 luni vechime in calitate  de membru 
CAR, se acorda un imprumut traditional conform Normelor 
Interne de Creditare , ale prevederilor statutare, in cuantum de 5 
ori  fondul social, tinandu-se seama de posibilitatile financiare ale 
solicitantului si ale Casei  de Ajutor Reciproc. Pot fi acordate  
imprumuturi traditionale pe termen lung cu restituire in maxim 5 
ani cu dobanda variabila de 10,85% la suma imprumutata , in 
conditiile in care 1/3 din veniturile lunare nete ale membrului 
permit acoperirea ratei lunare la imprumut, plus dobanzile 
aferente.pe langa dobanda CAR practica un comision de analiza 
de 1% la suma imprumutata si un comision cost aferent asigurari 
de 1,2% la suma imprumutata. 

Pot deveni membru CAR si persoanele care sunt someri, 
disponibilizati, persoane care realizeaza venituri in gospodarii 
proprii si care pot beneficia de imprumuturi la nivelul fondului 

social. Imprumuturile la nivel fondului social sunt mai avantajoase 
deoarece nu trebuie giranti, nu se incaseaza comision cost aferent 
asigurarilor,iar dobanda aferenta imprumutului solicitat este mai 
mica cu circa 1,10% decat la imprumuturile traditionale. 
Garantarea imprumuturilor ce depasesc fondul social se face prin 
girantii (giranti) persoanele. 
 
       La sfarsitul fiecarui an calendaristic se acorda la fondul 
social o dobanda atractiva astfel incat sa se asigure protejarea 
fondului social fata de fenomenul inflatiei pe de o parte si totodata 
realizarea unui castig al membruluiCAR.De exemplu in anul2010 
s-a acordat o dobanda de 9% asupra fondului social. 
    Un alt exempu este si acordarea ajutorului nerambursabil 
in caz de deces al membrului CAR,urmasilor de drept al 
membrului decedat care se acorda in functie de vechimea CAR si 
de nivelul fondului social.Lunar se contribuie cu 2 lei la Fondul de 
deces care este DEPERSONALIZAT si se utilizeaza numai pentru 
acordarea de ajutoare nerambursabile, urmasilor legali ai 
membrului C.A.R decedat sau celor care fac dovada cu acte legale 
ca au suportat aceste cheltuieli 
Vechimea ca membru   -        ajutor deces pt membru CAR      

Daca nivelul fondului social al membrului CAR decedat este mai mic decat 1000 lei,1200 lei, 1400lei,1800 lei 
ajutorul de deces  ce se acorda este egal cu fondul social pe care membru CAR 
Intre 1-2 ani             -              1000 lei                                     
Intre 2-3 ani             -              1200lei  
Intre 3-4 ani             -               1400 lei  
Intre 4-5 ani              -             1600 lei 
Peste 5 ani               -               1800 lei 
 

Pentru cererea de inscriere trebuie :copie buletin si 
cupon de pensie sau adeverinta salariat. 
         Pentru alte informatii va asteptam la Primaria Comunei 
Tintareni- persoana de contact Ion Mariana : Tel 
07663107207

 

 
Colectivul de redactie:                                                        Toti cetatenii care detin constructii noi ridicate fara autorizatie  
  VASILESCU MARIA-Primar  de constructie au obligatia de a se prezenta la compartimentul         
  Ciobanu Cristian-Stefanel Secretar                                       urbanism   din cadrul primariei pentru intrarea in legalitate. 
 Smaranda Andreea-Valentina  
   Ion Mariana  
Vatuiu Mariana- Vasilica                                                  

Legea nr.248/2010 publicata in Monitorul Oficial nr.844 din 16 
decembrie 2010 reprezinta ultima lege promulgata cu privire la 

Asigurarea Obligatorie a Locuintei. Aceasta ultima lege completeaza si 
modifica legea initiala nr.260/2008.  

IN SINTEZA - Ce trebuie sa cunoasteti: 

Conform legislatiei in vigoare, toti posesorii de imobile cu destinatia de 
locuinta au OBLIGATIVITATEA de a avea incheiata o polita de asigurare a 
locuintei care sa acopere CEL PUTIN riscurile prevazute de legea 260/2008 

adica: cutremur de pamant, alunecari de teren, inundatii de apa ca si 
calamitate naturala. 

Suma asigurata MINIMA conform legii este de 20.000 EUR pentru 
locuintele de tip A - locuinte construite din materiale conventionale 

(structura de beton sau lemn, pereti din piatra sau caramida arsa) sau 10.000 
EUR pentru locuintele de tip B - locuinte construite din materiale 

neconventionale (ex: caramida nearsa).  

IMPORTANT 

Conform modificarilor aduse in DECEMBRIE 2010 prin legea nr.248, Orice polita 
emisa de orice companie de asigurari care isi desfasoara activitatea legal este 

valabila si acoperitoare conform legii cu conditia sa asigure MINIM SUMELE SI 
RISCURILE mentionate mai sus! Polita standard MINIMALA numita PAD (Polita 
de Asigurare impotriva Dezastrelor) este emisa conform legii de PAID (Pool-ul de 
Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale) si are ca pret fix: 20 EUR pe an pentru 
locuintele de tip A si 10 EUR pe an pentru locuntele de tip B. - Polita PAD este o 

polita MINIMALA ce acopera DOAR cele 3 riscuri obligatorii. ATENTIE - 
RECOMANDARE - Exista polite de asigurare cu preturi asemanatoare celor de mai 
sus DAR care ASIGURA beneficiarul de multe alte riscuri SUPLIMENTARE cum 

ar fi: incendiu, inundatii din pricina instalatiilor de apa, explozii, etc. 

Informati-va din timp pentru a evita amenda cu valoare de pana la 500 RON prevazuta in articolul 32 din legea 260/2008 !!! 
TERMENUL LIMITA este stabilit la 15.07.2011 !  



Pag 7 

 

 

Horoscopul  lunii ... 
            

  Rac 22 iunie - 22 iulie    
Intelectual situatia se prezinta foarte bine si veti avea o intuitie 
deosebita. Cu sanatatea nu veti avea probleme deosebite, doar nervii va 
vor face unele necazuri.Va fi o luna buna la nivel profesional.Financiar 
va fi o luna destul de linistita.In dragoste situatia se prezinta delicat.      

       Zodie feminina de apa  
- predominant emotionala, psihica, guvernata de planeta LUNA, planeta care 
sporeste romantismul, diplomatia, puterea de adaptare, sensibilitatea, 
memoria, imaginatia, aptitudinile artistice, precum si instabilitatea,  oscilatia, 
inconstanta, capriciile, tendinta spre lene.  
Nativul in Rac este foarte legat de familie  
, probabil are si un mare atasament fata de parinti, mai ales fata de tata. 
Atmosfera familiala in general este foarte puternic influentata de prezenta 
tatalui, probabil prin autoritatea de netagaduit a acestuia. Subiectul isi doreste 
sa se aplece cu multa atentie si asupra propriului camin  
atunci cand si-l va crea, atmosfera din casa  
fiind foarte importanta pentru echilibrul sau  psihic. Tine la familie, la traditiile 
mostenite, la rudele sale, respecta arborele genealogic al familiei. Radacinile 
si trecutul sau sunt foarte importante, la fel ca locurile natale, localitatea sau 
tara de bastina fiind mereu un loc sfant pentru el, fiindu-i foarte greu sa se 
desparta de ele. Ii place o casa in care sa aiba tot ce isi doreste, in care sa 
nu-i lipseasca nimic, dar are si o oarecare tendinta spre lux. Proprietatile de 
orice fel – dar mai ales cele imobiliare – sunt de maxima importanta pentru el. 
Isi doreste o casa a sa, un loc al sau, pentru ca sentimentul proprietatii este 
foarte dezvoltat. Are mare nevoie de securiate in mediul sau familial. Posibil 
ca prima parte a vietii, tineretea, sa fi fost mai dificila pentru el, fiind o lupta 
continua pentru supravietuire, dar poate avea parte de prosperitate in a doua 
parte a vietii. 
  CALITATILE ZODIEI 
sensibilitate, copilarie, fecunditate, sentiment, atasament, camin, ereditate, 
familie, radacini, trecut, patriotism, romantism, alimentatie, spirit matern, spirit 
casnic si gospodar, intuitie, imaginatie, tenacitate, spirit protector, loialitate, 
emotivitate, rezerva, traditionalism, intelegere, compasiune, simt artistic. 

 

Despre fasolea verde 
Fasolea verde este o leguma înzestrata cu virtuti terapeutice 
deosebite. Cunoscuta si sub denumirea de „consumator de 
zahar”, fasolea verde împiedica absorbtia zaharului si este o 
sursa de proteine fara grasimi. 
       Preparatele din fasole verde au o influenta pozitiva asupra 
întregului organism. Fie ca este vorba de diabetici, de vârstnici care 
au osteoporoza sau de persoane aflate în convalescenta, fasolea 
verde este un aliment care îi poate ajuta pe toti sa-si îmbunatateasca 
starea de sanatate.   
Previne aparitia osteoporozei 
Studii recente realizate în Marea Britanie arata ca vitaminele B5, B6 
si PP regasite în compozitia fasolei verzi împiedica pierderile de 
calciu din oase, combatând astfel osteoporoza. La o concluzie 
similara au ajuns si specialistii de la Sectia Medicala a Academiei 
Române. Astfel, cercetarile au dovedit ca, la 80 la suta din 
persoanele care consuma fasole verde în mod regulat în tinerete, 
riscul de a suferi de osteoporoza sau de alte boli cauzate de lipsa de 
calciu, de potasiu si de fier este minim.  
Recomandata în curele de slabire  
Fasolea verde se digera usor si elimina senzatia de greutate în 
stomac de dupa masa. Nu trebuie sa ne facem griji nici în privinta 
caloriilor, deoarece o portie de 125 de grame de fasole verde gatita 
nu depaseste 43 de calorii. Asa se explica faptul ca este o leguma 
eficienta în curele de slabit.    
Combate anemia si astenia 
Copiii, adolescentii, femeile însarcinate si cele care alapteaza au 
nevoie de o cantitate mai mare de fier. Acest mineral este important 
pentru metabolism si pentru toate functiile organismului. De 
asemenea, fierul întareste imunitatea si musculatura. De aceea, 
nutritionistii recomanda persoanelor cu deficit de fier sa consume 
mai des fasole verde, sub forma de salata sau de suc extras din 
pastaile verzi, care le va asigura mineralul carent. De asemenea, 
fasolea verde, fiind bogata în potasiu, vitamine din complexul B, 
glucide si clorofila este foarte indicat în hrana convalescentilor, 
persoanelor deprimate si celor astenice.  
Regleaza nivelul glicemiei 
Fasolea verde este bogata în fibre vegetale, care împiedica absorbtia 
zaharurilor si reduc secretia de insulina. Potrivit specialistilor 
americani, fasolea verde, cunoscuta si sub denumirea de 

„consumator de zahar”, are puteri hipoglicemiante reale. De aceea, 
ei recomanda consumul acesteia în fiecare zi, daca se poate, în 
amestec cu alte legume sau în ciorbe. 
Este o sursa de energie pentru creier 
În fasolea verde gasim cel mai bun tip de carbohidrati complecsi. 
Acestia au un indice glicemic foarte mic, dar au si capacitatea de a 
oferi energie pe o perioada foarte lunga. Specialistii sustin ca acest 
tip de carbohidrati complecsi se absorb încet si mentin senzatia de 
satietate pentru mai mult timp, comparativ cu carbohidratii simpli pe 
care-i întâlnim în zahar. Acesti nutrienti complecsi furnizeaza 
energie creierului si muschilor. 
Scade nivelul colesterolului  
 S-a constatat ca fasolea verde are proprietatea de a reduce nivelul 
colesterolului „rau“. Doctorul James Anderson de la Universitatea 
Kentucky, SUA, precizeaza ca un consum zilnic de fasole verde 
scade valoarea colesterolului „rau“ în medie cu 19 la suta, iar în 
cazuri de exceptie chiar cu 30 la suta. 

Bancuri 
☺ În rai, Dumnezeu sta de vorba cu câtiva 
români: 

- Cum o duc moldovenii tai, Stefane? 
- Rau, Doamne… 
– Cum asa? 
- Jumatate sunt în Spania, jumatate în Rusia. 
- Da'  ardelenii tai, Iancule? 
- Binisor Doamne… 

- I-auzi! Pai de ce? 
– Jumatate sunt în Italia, jumatate sunt în Germania! 
- Da’ oltenii tai, Tudore? 
– Foarte bine, Doamne! 
- Bravo! Cum asa? 
- Pai jumatate sunt în Camera Deputatilor, jumatate în Senat!!! 
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CROAZIERA PE DUNARE 
 
ORIZONTAL: 1) Locasuri de tragere - Pamant pentru majoritatea 
oamenilor. 2) Jocul la pauza. 3) Asta-i de prin partea locului (pl.) - 
Serveste la pranz pe toata lumea. 4) Naste numai gemeni - Unitate de 
masa. 5) Masura luata la lotul national - Deflnitie pentru unu... orizontal. 6) 
Specialitate pe platou - Spatiu vital. 7) Cantec de jale - Rafie pentru aracit! 
8) Dat afara de la poarta cand ramane singur - Erau tinuti in picioare la 
poarta. 9) Intrati la apa - Lenin pentru icoane (fem.). 10) Crai de toba. 11) 
Se exprima cu mare profunzime - Scoase din cauza in ultima instanta. 
VERTICAL: 1) Rezultatul muncii lui lasa urme - O relatie imorala. 2) 
Indiciu derutant. 3) Un rand de ochiuri impletite - Mijlocul cararii prin 
gradina (pl.). 4) O problema la frane - Eliminarea unor mari favoriti. 5) 
Bustul gol! - Element de executie pentru o masa de cult. 6) Final nedorit la 
opera - Dau primele semne de viata. 7) Recunoscute tertipuri birocratice - 
Se exprima cu greutate. 8) Local... plin de placinta! - Tragere de timp. 9) 
Imagine care se deterioreaza - Un om cumsecade! 10) Cadru de organizare 
a lucrului la vremea culesului. 11) Sensul de propagare a undelor - Nordul 
Laponiei! -Fragmente de studiu din istoria omenirii. 
 



 
 

Concurs de fotografie 
      Ziarul „ Editie speciala de Tintareni”  a lansat   in luna aprilie o competitie pentru toti pasionatii de fotografie din 
comuna Tintareni. In cadrul concursului va trebui sa  trimiteti cele mai reusite fotografii pe care le-ati facut caselor 
din Tintareni. Concursul se va finaliza prin votul vizitatorilor paginii de internet, la sfarsitul lunii octombrie 2011. 
Cele mai reusite fotografii au sansa sa fie utilizate in calendarul de perete pentru anul 2012 al primariei Tintareni si sa 
apara intr-o expozitie foto la nivel local. 

 
                  GOSPODARI   PENTRU   O   COMUNA     FRUMOASA 

A avea o comuna curata inseamna a avea o localitate cu care sa ne mandrim. Multi locuitori ai comunei 
Tintareni au inteles acest lucru. In schimb altii nu ingrijesc spatiul verde din fata casei. Il lasa plin de utilaje si de tot 
felul de gunoaie. Parcheaza tractoare ori combine in fata casei, considerand ca strada este curtea lor interioara.         
         Florile pe care le-ati sadit sunt  la fel ca si sufletul dumneavoastra. Zambesc la trecatori si le fac  ziua mai 
frumoasa. Fara dumneavoastra si fara  flori comuna noastra nu ar avea suflet si culoare. Comuna Tintareni are 
nevoie mai mult ca oricând de oameni cu astfel de initiative. Indiferent ca vorbim de institutiile publice sau 
cetateanul de rând, vecinul de vis-à-vis. În fond, este casa noastra, a tuturor! 
 Va multumesc pentru ca existati si va urez tot binele  din lume.  Sa va fie drumul vietii presarat   numai  cu flori ! 

Am decis sa va prezentam cateva exemple pozitive si negative gasite in comuna. 
                    Primar,  

            Maria Vasilescu 
 

                                           ASA DA !                                                                              ASA NU ! 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 




