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Ţînţăreni- poarta de intrare în Gorj
Se 

distribuie 

gratuit

Sănătate, viață lungă și împliniri tuturor celor care își 
serbează onomastica de Sfântul Dumitru.

Duminică 2 octombrie 2016. Am trăit în ultimile doua săptămâni, la sfîrșitul 
acestora, momente de neuitat. Ca primar,am avut ocazia să particip la sărbătorirea 
Zilei Pensionarilor, unde am organizat un spectacol, iar după spectacol, o masă 
comună cu toți pensionarii. Ne-am simțit bine. A fost frumos.

Amintiri, la cei în vârstă și povestiri despre cum o duc, care le este familia,unde 
lucrează, cine îi ingrijește sau pe cine îngrijesc ei, deoarece copiii lor sunt prin 
străinătate pentru a câștiga bani.Mulți sunt utili familiei și se simpt utili cât aduc 
în slujba familiei un beneficiu. Ne –am întâlnit însă și colegi, pentru că eu așa 
consider, care  povestesc cu oarecare mândrie cât de bine se descurcă copiii lor în 
străinătate...

La cei mai mulți am observat îngăduință, cumpătare și optimism, demnitate. 
Jos pălăria. Se spune că orice om dorește să trăiască mult, dar să nu fie bătrân. Pen-
sionarii noștri majoritatea știu să îmbătrânească frumos.

Se schimbă vremea scumpă/Și suntem azi bătrâni,/Simțim că nu mai suntem,/Pe unde-
am fost stăpâni.

La mulţi ani dragi vârst nici! Zilele să vă fie fru moase alături de cei cărora le um-
pleţi vieţile de înţe lepciune!

  Maria Vasilescu, primarul comunei şi Consiliul Local

Se spunea cândva că 
“lucrurile mici fac bucuriile mari"...

15 octombrie Ziua Mondială a femeii din mediul rural
In fiecare an pe 15 octombrie se 

sărbătoreşte Ziua Mondială a feme-
ii din mediul rural. Povestea aces-
tei zile venite să aducă recunoştinţă 
pentru ceea ce înseamnă şi pentru 
ceea ce realizează femeia din mediul 
rural, avea să înceapă în anul 1995 cu 
ocazia Conferinţei Internaţionale a 
Femeilor de la Beijing

Tinere sau de vârsta a treia, licen-
ţiate sau casnice, femeile din mediul 
rural sunt chezăşia familiei sănătoa-
se, stabile, dar  şi promotoarele dez-
voltării locale statornice. Măcar o 
dată pe an să amintim societăţii cât 
de mult datorăm femeilor din mediul 

rural şi să le recunoaştem meritele şi valorile! Pentru mintea lor iscoditoare, pentru 
mâinile trudite, pentru tenacitatea, înţelepciunea şi destoinicia lor – le mulţumim 
şi le respectăm !

Vă dorim, dragele noastre, putere de muncă şi perseverenţă în atingerea obiec-
tivelor propuse; să aveţi alături prieteni adevăraţ şi o familie iubitoare! 

  (PRIMAR-Maria Vasilescu)

Tuturor cetățenilor comunei –o toamnă frumoasă, viață 
liniștită și vremuri mai bune! Primar, Maria Vasilescu
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EDIŢIE SPECIALĂ DE ŢÂNŢĂRENI

1. Hotărâre privind pro-
cesul verbal al şedinţei din 
data de 26.08.2016;

2. Hotărâre privind ale-
gerea preşedintelui de şe-
dinţă pe trei luni;

3. Hotărâre privind graficul de şedinţe al consiliului lo-
cal pentru trimestrul IV/2016;

4. Hotărâre privind modificarea ştatului de funcţii şi a 
organigramei;

5. Hotărâre privind reorganizarea  Consiliului Comuni-
tar Consultativ, ca forma de sprijin in activitatea de asis-
tenta sociala si protectia copilului si aprobarea Regula-

mentului de organizare si functionare a acestuia.
6. Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei 

Locale de Ordine Publică a Comunei Ţînţăreni şi a Regula-
mentului de organizare şi funcţionare a acesteia         

7. Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind mo-
dul de soluţionare al petiţiilor;

8. Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Con-
siliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea ca-
lităţii în unităţile de învăţământ din comuna Ţînţăreni

9. Hotărâre privind stabilirea Zilei Internaţionale a Per-
soanelor Vârstnice 2016;

10. Hotarăre privind rectificarea bugetului pe 2016;
11. Hotărâre  privind completarea inventarului bu-

nurilor care aparţin domeniului public al comunei Ţîn-
ţăreni, însuşit prin H.C.L. nr.41/2000 şi atestat prin H.G. 
nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al jude-
ţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare, 
Anexa 68.

12. Hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe 2017;
13. Hotărâre privind însuşirea analizei stadiului de în-

scriere a datelor în Registrul agricol pe semestru I/2016 şi 
aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea 
înscrierii datelor în registrul agricol.

14. Hotărâre privind Planul de ocupare  a funcţiilor pu-
blice pe anul 2017.

Hotărârile Consiliului Local ŢÎnţăreni adoptate în şedinta  din data de  30.09.2016

Începînd cu luna octombrie 2016, se 
preiau cereri privind acordarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul 
rece 2016/2017. 

Limita venitului net pe membru de fa-
milie este de 615 lei, atat în cadrul familii-
lor, cât şi în cazul persoanei singure.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei 
NU se asigura persoanelor/familiilor care 
detin cel puţin unul dintre bunurile pre-
vazute în Anexă:

A. Bunuri imobile:
1. clădiri sau alte spaţii locative, în afara 

locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospo-
dăreşti;

2. terenuri de împrejmuire a locuinţei şi 
curtea aferentă şi alte terenuri intravilane, 
care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 
2.000 mp în zona rurală.

B.  Bunuri mobile*
1. autoturism/autoturisme şi/sau moto-

cicletă/motociclete cu o vechime mai mică 
de 10 ani, cu excepţia celor adaptate per-
soanelor cu handicap .

2. mai mult de un autoturism/motoci-
cletă cu o vehime mai mare de 10 ani;

3. autovehicule: autoutilitare, autoca-

mioane de orice fel (cu sau fără remorci), 
rulote, autobuze, microbuze;

4. şalupe, bărci cu motor, scutere de 
apă, iahturi, 

5. utilaje agricole: tractor, combină au-
topropul-
sată;

6. uti-
laje de 
prelucrare 
a g r i c o l a : 
presă de 
ulei, moară 
de cereale;

7. uti-
laje de 
p re l u c r a t 
lemnul: ga-
ter sau alte 
utilaje de prelucrat lemnul 

C. Depozite bancare
1. depozite bancare cu valoare de peste 

3.000 lei.
D. Terenuri, animale şi/sau păsări
1. suprafeţe de teren, animale şi păsări 

a căror valoare netă de producţie anuală 
depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru 

persoana singură, respectiv suma de 2.500 
de euro pentru familie.

•Actele necesare pentru acordarea aju-
torului pentru încălzirea locuinţei în sezo-
nul rece 2016/2017:

- cerere şi 
declaraţie pe 
proprie răspun-
dere, însoţită de 
documente do-
veditoare;

-copii ale 
actelor de iden-
titate pentru 
toţi membrii fa-
miliei (Carte de 
Identitate pen-
tru persoane-
le cu vârsta de 

peste 14 ani, certificate de naştere pentru 
persoanele cu varsta aub 14 ani, certificat 
de căsătorie (acolo unde este cazul);

- copie după actul de proprietate al lo-
cuinţei;

adeverinta de venit pentru membrii fa-
miliei cu varsta de peste 18 ani (se obtine 
de la Administratia Financiara Targu Car-

bunesti de catre Primarie);
- adeverintă de salariu (se obţine de la 

locul de muncă) sau cupon de pensie;
- adeverinţă privind bunurile mobile şi 

imobile aflate în proprietate (certi ficat fis-
cal, care se obţine de la Biroul  impozite si 
taxe din cadrul Primăriei Ţînţăreni  

- adeverinţă privind componenţa gos-
podăriei, terenurile şi animalele din pro-
prietate (se obţine de la Registrul Agricol 
din cadrul Primariei Ţînţăreni.

Cuantumul pentru acordarea ajutoru-
lui de incălzire a locuinţei în sezo nul rece 
2016/2017
-venit pana la 155,00 lei: - 54,00 lei (lemne);
-venit intre 155,10 - 210,00 lei: - 48,00 lei (lemne);
-venit intre 210,10 - 260,00 lei: - 44,00 lei (lemne);
-venit intre 260,10 - 310,00 lei: - 39,00 lei (lemne);
-venit intre 310,10 - 355,00 lei:  - 34,00 lei (lemne);
-venit intre 355,10 - 425,00 lei: - 130,00 lei (lem-
ne):
-venit intre 425,10 - 480,00 lei: - 26,00 lei (lemne);
-venit intre 480,10 - 540,00 lei:  - 20,00 lei (lemne);
-venit intre 540,10 - 615,00 lei:  - 16,00 lei (lemne

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚELOR, PENTRU 
SEZONUL RECE 2016/2017

Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit prevederilor Legii 
211 din 15.11.2011 privind regimul deşeurilor şi ale OUG  
195/2005 cu modificările şi completările ulterioare privind 
protecţia mediului, eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor 
autorizate în acest scop este interzisă. Dacă veţi fi depistat 
că aţi abandonat deşeuri în spaţii improprii veţi suporta 
cheltuielile legate de curăţarea şi şi refacerea mediului 
precum şi cele legate de transport, valorificarea respectiv 
eliminarea deşeurilor cât şi amenda aferenta.

 Aveţi idee cât rezistă o sticla de plastic sau o pungă 
din acelaşi material până ajunge la degradare? Aproxima-
tiv opt sute de ani.

Vă place ca malurile râurilor cu care am fost binecu-
vântaţi de Mama Natură să fie pline de gunoaie sau pă-
durile, marginile drumurilor mai lăturalnice, capetele de 
pod din comuna noastră care beneficiază de un relief şi o 
floră atât de minunate să fie pline de gunoaie? Vă simţiţi 
bine să ştiţi că oamenii care nu sunt obligaţi cât şi copii 
dumneavoastră să strângă gunoaiele pe care le aruncaţi 

pe te miri unde în contextul în care contra unei sume mo-
dice acest gunoi poate fi ridicat de la poartă? Vă place să 
aveţi curăţenie în curte, gospodăria dumneavoastră să fie 
cât mai frumoasă, aerul pe care îl respiraţi să fie cât mai 
plăcut? Dacă vă plac toate astea gândiţi-vă de două ori 
înainte de a pune gunoiul rezultat din activităţile gospo-
dăreşti pe care le desfăşuraţi în roaba, remorca şi de a-l 
transporta în locurile pe care le frecventaţi în mod regulat 
pentru această activitate ruşinoasă.

Gândiţi-vă că în momentul în care vă duceţi să arun-
caţi gunoiul în locul în care aţi mai făcut-o şi altă dată şi 
găsiţi acolo curăţenie ar trebui să vă fie ruşine fiindcă aco-
lo cineva a muncit, a suportat mirosuri nu tocmai plăcute 
pentru a păstra un mediu sănătos şi curat. Sper că se va 
reflecta asupra acestei realităţi mai puţin frumoase şi veţi 
face demersurile necesare pentru a beneficia de serviciul 
de salubrizare existent pe raza localităţii noastre astfel 
conştientizând că aveţi şi obligaţii nu numai drepturi în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare naţionale cât 

şi europene.
Poliția Locală va aplica sancțiuni persoanelor care nu 

au contracte cu firma POLARIS
  Primăria comunei Țînțăreni aduce la cunoştiință tutu-

ror locuitorilor comunei , că începând cu data prezentului 
anunț, în conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 
republicată în temeiul Legii nr.99/2014 art.5, sunt rugați 
toți locuitorii care nu dețin contract de salubrizare a 
deşeurilor menajere  sa încheie contract.

  Conform art.30 al.5 din Legea nr.101,, constituie 
contravenție şi se sancționează cu amendă de la 500 lei-
1000 lei, refuzul utilizatorului de a încheia contract de pre-
stari servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în aria 
de delegare respectivă”.

 Autoritatea publică locală va proceda la implemen-
tarea prevederilor Legii nr.99/2014 privind încheierea de 
contracte de salubrizare cu toți locuitorii comunei prin in-
termediul Poliției Locale precum şi a organelor de finanțe 
locale începând cu data prezentului anunț, prin efectua-

Cetățenii comunei Țînțăreni trebuie să încheie contracte de salubritate
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Natura ne aseamană, educația ne deosebește! Confucius
Ziua de 5 octombrie este desemnată, pe plan 

mondial, sărbătoarea profesională a profeso-
rului. În mai multe țări, Zilele profesorilor sunt 
destinate a fi zile speciale pentru aprecierea ca-
drelor didactice. Unele dintre ele sunt sărbăto-
rite la sfârșitul săptămânii, în timp ce altele sunt 
celebrate în timpul zilelor lucrătoare. Între 1965 
și 1994 era prima duminică din octombrie. Din 
1994 este pe 5 octombrie pentru a coincide cu 
sărbătoarea mondială a profesorului (stabilită 
în 1994 de UNESCO).

Ora 8:00-8:50 :  Invatatorul meu – ateliere de creatie 
plastica si literara (Elevii claselor I-IV)

Ora 8:55-10:50:  Activitati sportive : fotbal, volei (Elevii 
claselor I-IV)

Ora 8:00-8:50:  Profesorul  meu – ateliere de creatie 
plastica si literara ( Elevii claselor V-VIII)

Ora 8:55-10:50:  Profesor pentru o ora – joc de rol ( Ele-
vii claselor V-VIII)

Ora 11:00-11:30:  Profesorul ideal 
(chestionar) ( Elevii claselor V-VIII) 

Ora 11:30-12:50:  Educatia incepe aca-
sa si continua la scoala (lectorat): 

Comitetele de parinti pe clase; Cadre 
didactice;Reprezentanti ai autoritatilor.

In acest spirit s-a initiat in cadrul Scolii 
Gimnaziale Tintareni proiectul 

ZIUA MONDIALA A PROFESORU-
LUI. EDITIA a II-a. PROFESORUL MEU – 
PROFESORUL  IDEAL. 

COORDONATORII PROIECTULUI :
l    Prof. BOIANGIU ELENA, director 
l Prof. SPINU DANIELA MARIANA,  

director adjunct

ORGANIZATORII PROIECTULUI  :
Cadrele didactice ale Scolii Gimnaziale Tintareni                                  
GRUP TINTA :
elevi din clasele pregatitoare –a-VIII-a; 
familiile  elevilor participanti;
-cadre didactice;
comunitatea locală

SCOPULPROIECTULUI :
promovarea rolului si imaginii pozitive a cadrelor di-

dactice
OBIECTIVELE PROIECTULUI :
Obiectivele vizează în egală măsură achiziţia de atitu-

dini, clarificarea valorilor şi demersul civic.

„Voi, profesorii, ne ajutaţi copiii să devină oa-
meni mai buni, mai educaţi şi îi trimiteţi în societa-
te pregătiţi pentru a o onora. Puneţi suflet şi toată 
energia de care dispuneţi pentru fiecare copil pe 
care îl aveţi la clase. Emoţiile lor sunt şi ale voastre, 
vă bucuraţi pentru fiecare succes pe care îl au şi vă 
întristaţi atunci când unul din ei are o nereuşită.

Meseria de dascăl, de profesor, este o vo-
caţie, un talent, iar pentru asta trebuie să ocu-
paţi un loc de cinste în societate. Este o me-
serie, o cale în viaţă pe care o alegeţi pentru 
nimic altceva în afară de dragoste pentru co-
pii şi pentru a-i învăţa şi ajuta să dobândească 
o cultură generală atât de necesară în viitor.” 

FELICITĂRI şi  LE MULȚUMUMIM pentru faptul 
că se dedică în fiecare zi pentru a educa urmă-
toarele generații – Viitorul zilei de mâine

Ziua Mondială a Educației  - 5 octombrie

 Această zi mai este considerată şi Ziua Mondi-
ală a Educaţiei, deci o combinaţie perfectă între 
dascăl şi munca sa de a învăţa pe cineva cum să 
înveţe. Evenimentul tine sa ne reaminteasca fap-
tul ca o educatie de calitate reprezinta cheia unei 
reusite profesionale. 

“ E iarăşi toamnă, iar chipul tău blând mai dă-
ruieşte căldură şi ne cheamă spre lăcaşul înţelep-

ciunii. Tu eşti cel care ne faci iniţierea în valsul vieţii 
cotidiene, munceşti   împreună cu noi la realizarea 
viselor noastre şi te bucuri de fiecare pas al nostru 
făcut cu succes.”

Astăzi, reprezentanţii acestei nobile munci pri-
mesc în dar flori şi cuvinte de felicitare din partea 
discipolilor, însă cel mai frumos cadou pentru ei îl 
constituie, de obicei, roadele muncii sale (reuşite-
le vlăstarelor poporului nostru). Munca realizată de 
profesori, trebuie apreciată în fiecare zi, nu doar o 
dată în an, deoarece în spatele fiecărui om, fie el bo-

gat sau sărac, celebru sau modest se află un 
dascăl, care a contribuit, în mare parte, la te-
melia personalităţii lui. El e cel care a crescut 
plugari, zidari,  medici, economişti, jurişti etc.

 Să analizăm lucrurile direct, întrega socie-
tate trece prin mâinile bătătorite de înţelep-
ciune a dascălilor. Cadrele didactice stau la 
baza formării şi dezvoltării naţiunilor şi civili-
zaţilor.

PROGRAMUL  DE  ACTIVITĂŢI CE AU AVUT LOC IN DATA DE 05 OCTOMBRIE:
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Desemnată să reprezinte, an de an, Ziua 
Internațională a Persoanelor Vârstnice, data 
de 1 Octombrie se înscrie cu litere de aur în 
calendarul evenimentelor de suflet care ne 
prilejuiește aplecarea, cu mai multă căldură și 
multumire, asupra celor care ne sunt parinti și 
bunici, într-un anotimp care reprezintă atât de 
sugestiv vârsta a treia.

Sărbătorirea acestei zile stă sub semnul aten-
ţiei, respectului și a preţuirii sincere pe care le 
datorăm persoanelor de vârsta a treia, pentru 
contribuţia însemnată pe care au adus-o de-a 
lungul anilor la dezvoltarea societăţii româ-
nești.

Este ziua în care le transmitem aprecierea și 
respectul nostru pentru modelele de viaţă, de 
familie pe care ni le-au oferit, pentru faptul că 
ne sunt alături, pentru înţelepciune și pentru 
că, în ciuda vârstei și a problemelor, au grijă de 
familii, oferindu-le echilibru și înconjurându-le 
cu multă dragoste sufletească.

Pentru tot ce au realizat și realizează, repre-
zentând un exemplu pentru noi și generaţiile 
care urmează, astăzi, de ziua lor, le urăm tutu-
ror persoanelor de vârsta a treia, multă sănăta-
te, liniște și bucurii alături de familie! La Mulţi 
Ani!

Este în tradiţia poporului român de a-i cin-
sti și respecta pe cei împovăraţi de ani, dar și 
de tezaurul unei învăţături nepreţuite. Bătrânii 
noștri, trecuţi prin vâltoarea vremurilor, ne aju-
tă să înţelegem mai bine lumea și adevărurile 
vieţii, ei fiind un izvor nepreţuit de poveţe și un 
veritabil îndreptar moral pentru urmași. Aceas-
tă frumoasă imagine al omului vârstnic aparţi-
ne conștiinţei noastre și ea va trebui preluată 
și de tânăra generaţie de astăzi,dăinuind ca un 
semn de nobleţe pentru persoanele de vârsta 
a treia.

Existenţa vârstnicilor în viaţa noastră, în lu-
mea de astăzi este un dar preţios, o resursă 
umană și spirituală, un semn al timpului mo-
dern care valorizat în semnificaţia lui, ne poate 
îmbogăţi existenţa învăţându-ne a o trăi fru-
mos și a-i înţelege sensul.

În localitatea noastră manifestările dedicate  
Zilei  Internaţionale a Persoanelor  Vârstnice au 
debutat sâmbătă 1 octombrie prin pelerinaj  la  
Mănăstirea Sfânta Treime din satul Strâmba - 
Jiu. Peste 120 de seniori au participat la sfânta 
slujbă cu prilejul sărbătoririi Hramului biseri-
cii  „Acoperământul Maicii Domnului”.  Sfântul 
lăcaș a devenit neîncăpător prin prezența sute-
lor de credincioși care, cu simţăminte de pro-
fundă smerenie și responsabilitate,  s-au apro-
piat de bunul Dumnezeu prin rugăciune. Din 
cuvântul preoților am concluzionat : „Să-I mul-

ţumim lui Dumnezeu pentru că ne-a oferit Sfânta 
şi Dumnezeiasca Evanghelie din care am învăţat 
astăzi cinci lucruri: nevoia ca omul să meargă la 
biserică cel puţin o dată pe săptămână; omul să 
înveţe cum să se închine, adică să se roage în pri-
mul rând pentru propriile sale păcate, pentru a 
fi iertate; în al treilea rând, să înveţe că cel mai 
frumos lucru în lume este smerenia şi cel mai urât 
lucru în lume este mândria; în al patrulea rând, 
Evanghelia de astăzi ne învaţă să rostim aceas-
tă scurtă rugăciune cât mai mult în timpul zilei: 
«Doamne, Iisuse  Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluieşte-mă pe mine, păcătosul!»; şi în al cinci-
lea rând, atunci când vine suferinţa sau încerca-
rea asupra noastră, să căutăm calea prin care să 
rezolvăm această problemă şi această suferinţă, 
dar în acelaşi timp să nu deznădăjduim pentru 
că, de cele mai multe ori, suferinţa care apare în 
viaţa noastră ne apropie mai mult de Dumnezeu. 
Pentru a înţelege aceste cinci lucruri, ne-a oferit 
Dumnezeu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie“. 

La plecare  măicuțele au împărțit tuturor ce-
lor prezenți pachete cu mâncare .

Desemnată să reprezinte, an de an, Ziua Internațională a Persoanelor 
Vârstnice, data de 1 Octombrie se înscrie cu litere de aur în calendarul 
evenimentelor de suflet care ne prilejuiește aplecarea, cu mai multă căldură și 
multumire, asupra celor care ne sunt parinti și bunici, într-un anotimp care 

reprezintă atât de sugestiv vârsta a 
treia.
Sărbătorirea acestei zile stă sub 
semnul atenţiei, respectului şi a 
preţuirii sincere pe care le datorăm 
persoanelor de vârsta a treia, 
pentru contribuţia însemnată pe 
care au adus-o de-a lungul anilor 
la dezvoltarea societăţii româneşti.
Este ziua în care le transmitem 
aprecierea şi respectul nostru pentru modelele de viaţă, de familie pe care ni le-au oferit, pentru 
faptul că ne sunt alături, pentru înţelepciune şi pentru că, în ciuda vârstei şi a problemelor, au 
grijă de familii, oferindu-le echilibru şi înconjurându-le cu multă dragoste sufletească.

Pentru tot ce au realizat şi realizează, reprezentând un exemplu pentru noi şi generaţiile care urmează, astăzi, de ziua lor, le urăm tuturor 
persoanelor de vârsta a treia, multă sănătate, linişte şi bucurii alături de familie! La Mulţi Ani!

Este în tradiţia poporului român de a-i cinsti şi respecta pe cei împovăraţi de ani, dar şi de tezaurul unei învăţături nepreţuite. Bătrânii 
noştri, trecuţi prin 
vâltoarea vremurilor, ne 
ajută să înţelegem mai 
bine lumea şi adevărurile 
vieţii, ei fiind un izvor 
nepreţuit de poveţe şi un 
veritabil îndreptar moral 
pentru urmaşi. Această 
frumoasă imagine al 
omului vârstnic aparţine 
conştiinţei noastre şi ea va 
trebui preluată şi de tânăra 
generaţie de 
astăzi,dăinuind ca un 
semn de nobleţe pentru 
persoanele de vârsta a 
treia.

Existenţa vârstnicilor în viaţa noastră, în lumea de astăzi este un dar preţios, o resursă umană şi spirituală, un semn al timpului modern care 
valorizat în semnificaţia lui, ne poate îmbogăţi existenţa învăţându-ne a o trăi frumos şi a-i înţelege sensul.

În localitatea noastră manifestările dedicate  Zilei  Internaţionale a 
Persoanelor  Vârstnice au debutat sâmbătă 1 octombrie prin pelerinaj  la 
Mănăstirea Sfânta Treime din satul Strâmba - Jiu. Peste 120 de seniori au 
participat la sfânta slujbă cu prilejul sărbătoririi Hramului bisericii 
„Acoperământul Maicii Domnului”. Sfântul lăcaș a devenit neîncăpător prin 
prezența sutelor de credincioși care, cu simţăminte de profundă smerenie şi 
responsabilitate, s-au apropiat de bunul Dumnezeu prin rugăciune. Din 
cuvântul preoților am concluzionat : „Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru că 
ne-a oferit Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie din care am învăţat astăzi cinci 
lucruri: nevoia ca omul să meargă la biserică cel puţin o dată pe săptămână; 
omul să înveţe cum să se închine, adică să se roage în primul rând pentru 
propriile sale păcate, pentru a fi iertate; în al treilea rând, să înveţe că cel mai 
frumos lucru în lume este smerenia şi cel mai urât lucru în lume este mândria; 
în al patrulea rând, Evanghelia de astăzi ne învaţă să rostim această scurtă 
rugăciune cât mai mult în timpul zilei: «Doamne, Iisuse  Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!»; şi în al cincilea rând, atunci 
când vine suferinţa sau încercarea asupra noastră, să căutăm calea prin care să rezolvăm această problemă şi această suferinţă, dar în acelaşi 
timp să nu deznădăjduim pentru că, de cele mai multe ori, suferinţa care apare în viaţa noastră ne apropie mai mult de Dumnezeu. Pentru a 
înţelege aceste cinci lucruri, ne-a oferit Dumnezeu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie“.

La plecare  măicuțele au împărțit tuturor celor prezenți pachete cu mâncare .

 

Dragă bunicule, dacă intr-o zi vei obosi, atunci întinde mana si te voi susține, așa cum si tu ai făcut-o pentru mine de atâtea ori!
Dacă intr-o zi vei uita, atunci eu îți voi aminti și împreună vom calatori în această lume minunată  pe care tu ai descoperit-o si care, 
acum, mi-o înfățișezi și mie!
Cu respect ,copiii dumneavoastră, vă urează cu toată căldura, multă sănătate, bucurii, viață lungă și împliniri alături de familie si 

prieteni!

”  La Mulți Ani!" 

Dragă bunicule, dacă intr-o zi vei obosi, atunci întinde mana si te voi susține, așa cum si tu ai făcut-o pentru mine de atâtea ori! 
Dacă intr-o zi vei uita, atunci eu îți voi aminti și împreună vom calatori în această lume minunată  pe care tu ai descoperit-o si 
care, acum, mi-o înfățișezi și mie!

 Cu respect ,copiii dumneavoastră,  vă urează cu toată căldura, multă sănătate, bucurii, viață lungă și împliniri alături de fa-
milie si prieteni!

”  La Mulți Ani!"
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"Bătrânețea începe ca toamna. Cu melancolii, cu umbre care se lungesc, cu reverii si doruri vagi."
                                                                                                                                               Octavian Paler

Voia bună și atmosfera de sărbătoare a continuat duminică 2 octombrie 2016, la Sala de sport ”Tudor Vladimirescu” din Țînțăreni , 
eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Țînțăreni, care s-a bucurat de prezenţa unui număr impresionant de pensionari, peste 350 de 
seniori  bucurându-se de o după amiază pe cinste. Gazda acestui eveniment a fost  doamna primar Maria Vasilescu alături fiindu-i consilierii 

locali: Boiangiu Elena,Mihăilă Elena,Prodea Lelia,Crețu Marius,Turculețu Viorel ,Tudor Marin,Perețeanu Ion, Cojocaru Dumitru precum și toți 
salariații primăriei. Ne-au onorat cu prezența  la aceasta minunată activitate încărcată de emoție si trăire sufletească oaspeți  de seamă care ne-au 
fost mereu aproape domnul Ion Călinoiu și domnul  deputat Mihai Weber.

Activitatea a debutat cu reînoirea  jurăminteleor  în 
faţa lui Dumnezeu a celor   nouă cupluri din comnă 
care au implinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de 
la căsatorie   oficiindu-se astfel Nunta de Aur . 
Binecuvântarea a fost primită din partea preoților 
parohi Știucă Alexandru,Tudor Matei,Radu Marian 
iar  părinți spirituali fiindu-le doamna primar Maria 
Vasilescu și domnul viceprimar Ciutureanu Robert .

La acest prag aniversar pe care doar familiile 
iubite de Dumnezeu au bucuria sa-l treacă, le dorim 
să aibă parte de sănătate, zile senine, iar această 
aniversare să le încununeze viața cu cele mai 

frumoase împliniri și satisfacții, atât din partea persoanei ce le-a fost alături, cât și din partea tuturor 
celor dragi din familiile dumneavoastră. 
Petrecerea a continuat cu cântec ,joc și voie bună , buna dispoziție fiind întreținută  de către  Ansamblul de dansuri populare  ”Flori de Joc”și 
formația de muzică populară ” Flores Band” .

”Nu este suficientă o zi în an în care să ne 
amintim de dumneavoastră, sunteţi cei 
cărora le datorăm lucrurile de care ne 
bucurăm azi în România. Sunteţi cei care 
aţi muncit o viaţă întreagă fără să vă 
plângeţi, pentru binele copiilor şi nepoţilor 
dumneavoastră. Nu este suficient o întâlnire 
ca aceasta pentru a vă arăta gratitudinea şi 
respectul nostru, şi poate că vom învăţa să 
facem mult mai mult şi mai bine. Cu toate 
acestea mă bucur să fim astăzi împreună, să 

nu ne gândim măcar pentru o  zi la greutăţi, la ce nu merge bine, la ce ne lipseşte, şi să ne bucurăm în această după amiază de prieteni, de rude, 
de vecini la un pahar de vorbă, şi să ne minunăm de oamenii care sunt alături de noi, să trăim această zi cu sufletul deschis. Dumnezeu să vă dea 
sănătate  şi niciodată să nu lipsiţi de la acest eveniment. În ce mă priveşte, vă asigur că voi fi mereu alături de dumneavoastră să sărbătorim 
împreună această zi mulţi ani de acum înainte ”, a precizat doamna  Maria Vasilescu , primarul comunei Țînțăreni .

"Bătrânețea începe ca toamna. Cu melancolii, cu umbre care se lungesc, cu reverii si doruri vagi."
                                                                                                                                               Octavian Paler

Voia bună și atmosfera de sărbătoare a continuat duminică 2 octombrie 2016, la Sala de sport ”Tudor Vladimirescu” din Țînțăreni , 
eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Țînțăreni, care s-a bucurat de prezenţa unui număr impresionant de pensionari, peste 350 de 
seniori  bucurându-se de o după amiază pe cinste. Gazda acestui eveniment a fost  doamna primar Maria Vasilescu alături fiindu-i consilierii 

locali: Boiangiu Elena,Mihăilă Elena,Prodea Lelia,Crețu Marius,Turculețu Viorel ,Tudor Marin,Perețeanu Ion, Cojocaru Dumitru precum și toți 
salariații primăriei. Ne-au onorat cu prezența  la aceasta minunată activitate încărcată de emoție si trăire sufletească oaspeți  de seamă care ne-au 
fost mereu aproape domnul Ion Călinoiu și domnul  deputat Mihai Weber.

Activitatea a debutat cu reînoirea  jurăminteleor  în 
faţa lui Dumnezeu a celor   nouă cupluri din comnă 
care au implinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de 
la căsatorie   oficiindu-se astfel Nunta de Aur . 
Binecuvântarea a fost primită din partea preoților 
parohi Știucă Alexandru,Tudor Matei,Radu Marian 
iar  părinți spirituali fiindu-le doamna primar Maria 
Vasilescu și domnul viceprimar Ciutureanu Robert .

La acest prag aniversar pe care doar familiile 
iubite de Dumnezeu au bucuria sa-l treacă, le dorim 
să aibă parte de sănătate, zile senine, iar această 
aniversare să le încununeze viața cu cele mai 

frumoase împliniri și satisfacții, atât din partea persoanei ce le-a fost alături, cât și din partea tuturor 
celor dragi din familiile dumneavoastră. 
Petrecerea a continuat cu cântec ,joc și voie bună , buna dispoziție fiind întreținută  de către  Ansamblul de dansuri populare  ”Flori de Joc”și 
formația de muzică populară ” Flores Band” .

”Nu este suficientă o zi în an în care să ne 
amintim de dumneavoastră, sunteţi cei 
cărora le datorăm lucrurile de care ne 
bucurăm azi în România. Sunteţi cei care 
aţi muncit o viaţă întreagă fără să vă 
plângeţi, pentru binele copiilor şi nepoţilor 
dumneavoastră. Nu este suficient o întâlnire 
ca aceasta pentru a vă arăta gratitudinea şi 
respectul nostru, şi poate că vom învăţa să 
facem mult mai mult şi mai bine. Cu toate 
acestea mă bucur să fim astăzi împreună, să 

nu ne gândim măcar pentru o  zi la greutăţi, la ce nu merge bine, la ce ne lipseşte, şi să ne bucurăm în această după amiază de prieteni, de rude, 
de vecini la un pahar de vorbă, şi să ne minunăm de oamenii care sunt alături de noi, să trăim această zi cu sufletul deschis. Dumnezeu să vă dea 
sănătate  şi niciodată să nu lipsiţi de la acest eveniment. În ce mă priveşte, vă asigur că voi fi mereu alături de dumneavoastră să sărbătorim 
împreună această zi mulţi ani de acum înainte ”, a precizat doamna  Maria Vasilescu , primarul comunei Țînțăreni .

Voia bună și atmosfera de sărbătoare a continuat  duminică  2 octombrie 2016,  la Sala de sport ”Tudor Vladimirescu” din Țînțăreni , eveniment organizat 
de Primăria și Consiliul Local Țînțăreni, care s-a bucurat de prezenţa unui număr impresionant de pensionari, peste 350 de seniori  bucurându-se de o după 
amiază pe cinste. Gazda acestui eveniment a fost  doamna primar Maria Vasilescu alături fiindu-i consilierii locali: Boiangiu Elena, Mihăilă Elena, Prodea Lelia, 
Crețu Marius,Turculețu Viorel,Tudor  Marin, Perețeanu Ion, Cojocaru Dumitru precum și toți salariații primăriei. Ne-au onorat cu prezența  la aceasta minunată 
activitate încărcată de emoție si trăire sufletească oaspeți  de seamă care ne-au fost mereu aproape domnul Ion Călinoiu și domnul  deputat Mihai Weber. 

”Nu este suficientă o zi în an în care să ne amin-
tim de dumneavoastră, sunteţi cei cărora le dato-
răm lucrurile de care ne bucurăm azi în România. 

Sunteţi cei care aţi muncit o viaţă întreagă fără 
să vă plângeţi, pentru binele copiilor și nepoţilor 
dumneavoastră. Nu este suficient o întâlnire ca 
aceasta pentru a vă arăta gratitudinea și respectul 
nostru, și poate că vom învăţa să facem mult mai 
mult și mai bine. Cu toate acestea mă bucur să fim 
astăzi împreună, să nu ne gândim măcar pentru o  
zi la greutăţi, la ce nu merge bine, la ce ne lipsește, 
și să ne bucurăm în această după amiază de prie-
teni, de rude, de vecini la un pahar de vorbă, și să 
ne minunăm de oamenii care sunt alături de noi, 
să trăim această zi cu sufletul deschis. Dumnezeu 
să vă dea sănătate  și niciodată să nu lipsiţi de la 
acest eveniment. În ce mă privește, vă asigur că voi 
fi mereu alături de dumneavoastră să sărbătorim 

împreună această zi mulţi ani de acum înainte ”, a 
precizat doamna  Maria Vasilescu , primarul comu-
nei Țînțăreni .

La acest prag aniversar pe care doar familiile iubite 
de Dumnezeu au bucuria sa-l treacă, le dorim să aibă 
parte de sănătate, zile senine, iar această aniversare să 
le încununeze viața cu cele mai frumoase împliniri și 
satisfacții, atât din partea persoanei ce le-a fost alături, 
cât și din partea tuturor celor dragi din familiile dum-
neavoastră.

 Petrecerea a continuat cu cântec ,joc și voie bună, 
buna dispoziție fiind  întreținută  de către  Ansamblul 
de dansuri populare  ”Flori de Joc”și formația de muzică 
populară ” Flores Band” .

Activitatea a debutat cu reînoirea  jurăminteleor  în faţa lui Dumnezeu a celor   nouă cupluri din comnă care au implinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de 
la căsatorie   oficiindu-se astfel Nunta de Aur . Binecuvântarea a fost primită din partea preoților parohi Știucă Alexandru,Tudor Matei,Radu Marian iar  părinți 
spirituali fiindu-le doamna primar Maria Vasilescu și domnul viceprimar Ciutureanu Robert .

"Bătrânețea începe ca toamna. Cu melancolii, cu umbre care se lungesc, cu reverii si doruri vagi."Octavian Paler

"Bătrânețea începe ca toamna. Cu melancolii, cu umbre care se lungesc, cu reverii si doruri vagi."
                                                                                                                                               Octavian Paler

Voia bună și atmosfera de sărbătoare a continuat duminică 2 octombrie 2016, la Sala de sport ”Tudor Vladimirescu” din Țînțăreni , 
eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Țînțăreni, care s-a bucurat de prezenţa unui număr impresionant de pensionari, peste 350 de 
seniori  bucurându-se de o după amiază pe cinste. Gazda acestui eveniment a fost  doamna primar Maria Vasilescu alături fiindu-i consilierii 

locali: Boiangiu Elena,Mihăilă Elena,Prodea Lelia,Crețu Marius,Turculețu Viorel ,Tudor Marin,Perețeanu Ion, Cojocaru Dumitru precum și toți 
salariații primăriei. Ne-au onorat cu prezența  la aceasta minunată activitate încărcată de emoție si trăire sufletească oaspeți  de seamă care ne-au 
fost mereu aproape domnul Ion Călinoiu și domnul  deputat Mihai Weber.

Activitatea a debutat cu reînoirea  jurăminteleor  în 
faţa lui Dumnezeu a celor   nouă cupluri din comnă 
care au implinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de 
la căsatorie   oficiindu-se astfel Nunta de Aur . 
Binecuvântarea a fost primită din partea preoților 
parohi Știucă Alexandru,Tudor Matei,Radu Marian 
iar  părinți spirituali fiindu-le doamna primar Maria 
Vasilescu și domnul viceprimar Ciutureanu Robert .

La acest prag aniversar pe care doar familiile 
iubite de Dumnezeu au bucuria sa-l treacă, le dorim 
să aibă parte de sănătate, zile senine, iar această 
aniversare să le încununeze viața cu cele mai 

frumoase împliniri și satisfacții, atât din partea persoanei ce le-a fost alături, cât și din partea tuturor 
celor dragi din familiile dumneavoastră. 
Petrecerea a continuat cu cântec ,joc și voie bună , buna dispoziție fiind întreținută  de către  Ansamblul de dansuri populare  ”Flori de Joc”și 
formația de muzică populară ” Flores Band” .

”Nu este suficientă o zi în an în care să ne 
amintim de dumneavoastră, sunteţi cei 
cărora le datorăm lucrurile de care ne 
bucurăm azi în România. Sunteţi cei care 
aţi muncit o viaţă întreagă fără să vă 
plângeţi, pentru binele copiilor şi nepoţilor 
dumneavoastră. Nu este suficient o întâlnire 
ca aceasta pentru a vă arăta gratitudinea şi 
respectul nostru, şi poate că vom învăţa să 
facem mult mai mult şi mai bine. Cu toate 
acestea mă bucur să fim astăzi împreună, să 

nu ne gândim măcar pentru o  zi la greutăţi, la ce nu merge bine, la ce ne lipseşte, şi să ne bucurăm în această după amiază de prieteni, de rude, 
de vecini la un pahar de vorbă, şi să ne minunăm de oamenii care sunt alături de noi, să trăim această zi cu sufletul deschis. Dumnezeu să vă dea 
sănătate  şi niciodată să nu lipsiţi de la acest eveniment. În ce mă priveşte, vă asigur că voi fi mereu alături de dumneavoastră să sărbătorim 
împreună această zi mulţi ani de acum înainte ”, a precizat doamna  Maria Vasilescu , primarul comunei Țînțăreni .
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În considerarea cadrului legislativ în vigoare, pe li-
nie de evidență a persoanelor, cetățeanului roman îi 
revine obligația de a deține un act de identitate valabil, 
drept pentru care titularul va solicita Serviciului Local 
de Evidență a Persoanelor de la locul de domiciliu, eli-
berarea unui nou document:

‐ cu minim 15 zile și maxim 180 de zile înainte de ex-
pirarea termenului  de valabilitate al actului de identita-
te, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei 
de 14 ani, în cazul eliberării primului act de identitate ori 
ca urmare a producerii unor modificări privind  schim-
barea numelui, schimbarea domiciliului, pierdere, etc.

Serviciul Public de Evidență a Persoanelor Țînțăreni 
face un apel către toți cetațenii, pentru a verifica peri-
odic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în 

vederea evitării situațiilor neplăcute în 
care pot deveni contravenienți la preve-
derile legii și sancționați contravențional 
cu amendă .

Documentele pe care cetățenii tre-
buie să le prezinte în susținerea cererii 
pentru eliberarea actului de identitate 
sunt:

‐ cerere‐tip pentru eliberarea actului 
de identitate (se obține de la sediul Ser-
viciului de Evidență a Persoanelor)

‐ certificatul de naștere al solicitantului și ale copiilor 
cu vârsta mai mică de 14 ani (în original și copie);

‐ certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț de-
finitivă și irevocabilă sau certificatul de deces a soțului 

decedat, după caz (în original și copie);
‐ documentul cu care se face dovada adresei de do-

miciliu (în original și copie);
‐ chitanța reprezentând contravaloarea cărții de 

identitate (de 7,00 lei);
‐ timbru extrajudiciar (în valoare de 5,00 lei).

De la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor

Tot mai mulți părinți își lasă copiii singuri în țară și pleacă în 
străinătate pentru un loc de muncă mai bun. 

Conform legii: In situatia in care ambii parintii sau parinte-
le care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care lo-
cuieste copilul intentioneaza sa plece la munca in strainatate 
,acestia(acesta) trebuie sa anunte serviciul public de asistenta 
sociala de la domiciliu, cu minimum 40 de zile inainte de a parasi 
tara, cu privire la intentia de a pleca si persoana care se va ocu-
pa de intretinerea copilului. Aceste dispozitii sunt aplicabile si in 
cazul plecarii tutorelui. Confirmarea persoanei in intretinerea ca-
reia va ramane copilul se efectueaza de catre instanta de tutela 
competent teritorial.

Persoana desemnata pentru intretinerea copilului trebuie sa 
faca parte din familia extinsa(poate fi bunic,unchi,matusa,var,ne
pot,frate,sora,strabunic, frate al unui bunic),sa aiba minimum 18 
ani si sa indeplineasca conditiile material si garantiile morale ne-
cesare cresterii si ingrijirii unui copil.(Legea nr.272/2004 privind 
protectia si promovarea drepturilor copilului)  

Condiţii:
- Copiii să fie înscriși la grădiniţă.
- Veniturile să nu depășească, lunar, 284 lei/mem-

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

preșcolar.
Acte necesare în vederea întocmirii dosarului:
- Cerere/declaraţie pe propria răspundere, întoc-

mită
de reprezentantul legal al familiei.
- Copii certificate de naștere.
- Copii acte de identitate ale părinţilor.

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

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

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

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

de 50lei/lunar per beneficiar.

De la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența 
Persoanelor

În considerarea cadrului legislativ în vigoare, pe linie de evidență a persoanelor, cetățeanului 
roman îi revine obligația de a deține un act de identitate valabil, drept pentru care titularul va 
solicita Serviciului Local de Evidență a Persoanelor de la locul de domiciliu, eliberarea unui nou 
document:
‐ cu minim 15 zile și maxim 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de                                                                       
identitate, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, în cazul eliberării primului act de identitate ori ca urmare a producerii unor 
modificări privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, pierdere, etc.
Serviciul Public de Evidență a Persoanelor Țînțăreni face un apel către toți cetațenii, pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de 
identitate, în vederea evitării situațiilor neplăcute în care pot deveni contravenienți la prevederile legii și sancționați contravențional cu amendă .
Documentele pe care cetățenii trebuie să le prezinte în susținerea cererii pentru eliberarea actului de identitate sunt:
‐ cerere‐tip pentru eliberarea actului de identitate (se obține de la sediul Serviciului de Evidență a Persoanelor)
‐ certificatul de naștere al solicitantului și ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (în original și copie);
‐ certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de deces a soțului decedat, după caz (în original și copie);
‐ documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (în original și copie);
‐ chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (de 7,00 lei);
‐ timbru extrajudiciar (în valoare de 5,00 lei).

AI ANUNTAT LA PRIMARIE IN GRIJA CUI ITI LASI COPILUL?

Tot mai mulți părinți își lasă copiii 
singuri în țară și pleacă în străinătate 
pentru un loc de muncă mai bun. 

Conform legii: In situatia in care ambii 
parintii sau parintele care exercita 
singur autoritatea parinteasca sau la 
care locuieste copilul intentioneaza sa 
plece la munca in strainatate 
,acestia(acesta) trebuie sa anunte 
serviciul public de asistenta sociala de 
la domiciliu, cu minimum 40 de zile 
inainte de a parasi tara, cu privire la 

intentia de a pleca si persoana care se va ocupa de intretinerea copilului. 
Aceste dispozitii sunt aplicabile si in cazul plecarii tutorelui. Confirmarea 
persoanei in intretinerea careia va ramane copilul se efectueaza de catre 
instanta de tutela competent teritorial.

Persoana desemnata pentru intretinerea copilului trebuie sa faca parte din 
familia extinsa(poate fi bunic,unchi,matusa,var,nepot,frate,sora,strabunic, frate 
al unui bunic),sa aiba minimum 18 ani si sa indeplineasca conditiile material si garantiile morale necesare cresterii si ingrijirii unui 
copil.(Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului)

Tichetele sociale din cadrul programului "Fiecare Copil in Gradinita" vor putea fi folosite doar pentru cumpararea de alimente, 
produse de igiena, imbracaminte sau rechizite 

O veste bună pentru părinții care au copii la grădiniță. Mai jos, vă prezentăm prevederi ale 
Legii 248/2015,care acordă anumite avantaje pentru cei care au înscriși copii la grădiniță 
și care frecventează cursurile...
În atenţia familiilor cu copii care frecventează grădiniţa, și au vârsta cuprinsă între 3-6 ani, 
în vederea beneficierii de tichete sociale pentru stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiiilor provenind din familii defavorizate.

Condiţii:
- Copiii să fie înscrişi la grădiniţă.
- Veniturile să nu depăşească, lunar, 284 lei/membru de familie.
- Copiii să aibă vârsta cuprinsă între 3-6 ani.
- Să frecventeze regulat unităţile de învăţământ preşcolar.
Acte necesare în vederea întocmirii dosarului:
- Cerere/declaraţie pe propria răspundere, întocmită
de reprezentantul legal al familiei.
- Copii certificate de naştere.
- Copii acte de identitate ale părinţilor.
- Copie certificat de căsătorie.

- Adeverinţe care dovedesc că nu înregistrează venituri, de la 
ANAF.
- Adeverinţă de venit de la locul de muncă.
- Adeverinţa/dovada înscrierii copiiilor la grădiniţă.
- Mandat poştal pentru alocaţie.
- Adeverinţa/cuponul, care să ateste dacă mai beneficiază de ajutor 
social.
- Cupon de pensie (după caz).
Actele se înregistrează la primăria comunei Tintareni şi pot fi 
depuse până la data de 30 aprilie.
Valoarea tichetului social stimulent este în valoare de 50lei/lunar per 
beneficiar. 

AI ANUNȚAT LA PRIMĂRIE ÎN GRIJA CUI  ÎȚI  LAȘI COPILUL?

Tichetele sociale din cadrul programului "Fiecare Copil in Gradinita" vor putea fi folosite doar pentru cumpararea de alimente, produse de igiena, imbracaminte sau 
rechizite 

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

În atenţia familiilor cu copii care frecventează grădiniţa, și au vârsta cuprinsă între 3-6 ani, în vederea beneficierii de tichete sociale pentru stimularea participării în 
învăţământul preșcolar a copiiilor provenind din familii defavorizate.
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DIVERSE
Sfecla roșie la borcan

Sfecla roșie este foarte benefică sănătății, fiind bună pentru curățarea ficatului 
sau reglarea tensiunii. Iar în amestec cu hreanul, foarte bogat în vitamina C, este un 
adevărat medicament pentru răceli sau gripe. Sfecla roșie ajută la înmulțirea globu-
lelor roșii,  stimulând astfel sistemul imunitar. 

Ingrediente:
Sfecla rosie, otet, zahar, sare

Mod de preparare
Se curata sfecla de coaja, se spala si se taie di-

verse forme (după preferințe). Se pune apoi în bor-
cane. Separat se face un amestec din apa, o cescuta 
de otet (50 gr), o lingurita sare si o lingura zahar 
(aceasta este compozitia pentru un sigur borcan).

Se toarna amestecul peste sfecla, se inchide 
bine capacul și se pun la sterilizat într-o oala. Se 

sterelizeaza timp de 15 min., dupa care se opreste focul si se lasa borcanele in apa in 
care au fiert pana a doua zi. Se poate servi ca garnitura la friptura.

Ingrediente: 1 kg de boabe de 
struguri, 1 kg de zahăr, 
1 fiola de esenţă de va-
nilie/ un baton de vani-
lie/2-3 pliculeţe de zahăr 
vanilat, 4 pahare cu apă, 
zeama de la o lămâie

Mod de preparare: Se 
scot sâmburii din boabe-
le de struguri. Mai apoi, 
punem la fiert zaharul 
în apă și, după ce s-a topit,  adău-
găm sucul de la jumătate de lămâie. 

Compoziţia va deveni treptat un si-
rop destul de bine le-
gat, moment în care 
vom adăuga boabele 
de struguri. Se fier-
be la foc mediu, până 
când se omogeni-
zează. Spre final, se 
adaugă sucul de la 
cealaltă jumătate de 
lămâie, se mai lasă la 

fiert preţ de maxim 5 minute, apoi se 
stinge focul.

CUM E CORECT – „greier” sau „greiere,” 
„genunchi” sau „genunche,” „bulgar” sau 
„bulgare”

Limba română dispune de o serie de 
substantive masculine, care, aparent, au 
la singular două variante: genunchi/ ge-
nunche, greier/greiere, bulgăr/bulgăre. 

În cazul acestora, limba lite-
rară a reținut fie o variantă, 
fie ambele, prin urmare: 

1. varianta corectă e cea 
terminată în –e: 

arbore, ciucure, brusture, 
fluture, plasture, șoarece 

2. varianta corectă e cea 
terminată în consoană sau în 
–i: 

berbec, genunchi, graur, 
mugur, greier 

3. ambele variante sunt 
acceptate: 

bulgăr/bulgăre 
pântec/pântece 
pieptăn/pieptene În concluzie, vari-

antele corecte din titlu sunt: greier, ge-
nunchi, bulgăr/bulgăre.

Păstrarea legumelor în stare proaspătă pentru iarnă
Morcovii se păstrează în pivniță sau cămară, așezați într-o lădiță cu nisip curat 

și ușor umed, puși vertical, cu rădăcinile în jos, unul lângă altul, cu mici distanțe 
între ei, lăsând în afară numai partea dinspre frunze.

Rădăcinile de pătrunjel, păstârnac, țelină, ridichi de iarnă și sfeclă se păstrea-
ză tot în nisip, în pivniță sau cămară, procedând ca și la morcovi.

Prazul se păstrează proaspăt un timp destul de îndelungat în pivnițe. Se taie o 
treime din frunze, se scurtează rădăcinile subțiri, după care firele se așează verti-
cal, cu distanțe mici între ele, în pivniță, lângă zid, îngropând partea albă în nisip, 
la o adâncime de 10-15 cm.

l Merele sunt pline de fibre solubile 
care reduc problemele intestinate, in-
clusiv diverticulita, hemoroizii si unele 
tipuri de cancer. Ajuta la controlul nive-
lului de insulina, eliberand incet zaharul 

in sange. Curata si 
detoxifica, elimina 
metalele grele din 
organism.
l Pectina din mere contribuie la re-

ducerea colesterolului prin diminuarea 
secretiei de insulina.
l In doua studii, cercetatorii au des-

coperit ca mancand 5 mere pe saptama-
na se reduce semnificativ riscul afectiu-
nilor respiratorii precum astmul.
l Conform medicinei chineze, me-

rele intaresc inima, lubrifiaza plamanii, 
cresc fluidele corpului si scad productia 
de mucus.
l Otetul de mere impiedica forma-

rea pietrelor la rinichi.
l Studiile arata ca un consum zilnic 

de mere reduce problemele de piele.
l Conform unui studiu brazilian, 

mancatul unui mar pe zi inainte de masa 
ajuta femeile sa piarda cu 33% mai multa 
greutate decat cele care nu mananca.
l Un mar are doar 50-80 calorii si nu 

are grasimi sau sodiu.
l Merele sunt pline de vitaminele 

C, A si flavonoizi, dar si de fosfor, fier si 
calciu, desi in cantitate mai mica.
l Merele sunt o sursa puternica de 

potasiu, ceea ce sustine sanatatea inimii.
Iata motive solide pentru a manca un 

mar pe zi cel putin, in loc de orice alt de-
sert lipsit de energie vie, deci de viata

Dulceața de struguri

Rebus-Ceasuri bune

De ce este mărul regele fructelor
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Curăţenie în toată ţara – “Let’s Do it, România!”-în Tintareni

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

margine și să fim simpli privitori, fără a 
acţiona;

-pentru că dacă ne unim toţi, pentru 
o singură zi, putem aduce schimbări vi-
zibile României;

-pentru că în România problema de-
șeurilor este una reală;

–pentru că locuitorii României tre-
buie să înţeleagă importanţa unui com-
portament responsabil faţă de mediu și 
necesitatea aplicării acestuia în viaţa de 
zi cu zi

Impreuna suntem puternici! Impre-
una schimbam lumea!

Impreuna vom face comuna Tinta-
reni  sa fie mult mai curata!

În data de 24 septembrie 2016 , în comuna Ţînţăreni 
a avut loc o amplă acţiune coordonată de primarul co-
munei doamna Maria Vasilescu, la care au participat sa-
lariaţii primăriei,consilierii locali, elevi ai Școlii Generale 
Ţînţăreni, precum și cei de la ajutorul   social  .

Aceștia s-au alăturat programului naţional ,,LET’S 

DO IT ROMANIA!”pentru curăţa-
rea mormanelor de gunoi,într-o 
singură zi.

Un peisaj cu siguranţă depar-
te de a fi complet, dar pe care 
l-am zugravit împreună  cu cei 
care pe 24 septembrie au ales 
să nu stea cu mâinile în san, ci să 
facă parte din cel mai mare pro-
iect de implicare socială.

Acești elevi, îndrumaţi de 
doamna profesoară Rebegila 
Mihaela Camelia, Bocai Adelina, 
Balaceanu Ion le-au dat o lecţie 
de educaţie ecologică celor care 
au confundat spaţiile verzi cu o 
groapă de gunoi.

Acţiunea s-a dovedit foarte constructivă mai ales 
pentru elevi , care la sfârșitul zilei nu mai conteneau cu 
discuţiile despre acest eveniment.

24 septembrie se dorește a fi o conștientizare și o re-
amintire a faptului că protejarea mediului înconjurător 
trebuie să reprezinte un stil de viaţă, nu doar un eveni-
ment în sine.

Ziua Internaţională a Curăţeniei încearcă anual să ne 
amintească fiecăruia dintre noi că un mediu curat este 
un mediu sănătos.

Pentru a avea un mediu sănătos depinde în primul 
rând de noi.Trebuie să fim cu toţii conștienţi de faptul 
că, păstrând curăţenia contribuim la protejarea sănătă-
ţii noastre.

Sã pãstrãm mediul curat!
NU-L LĂSAŢI SĂ ARATE ASTFEL!

  “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 curăţarea întregii ţări 
de gunoaiele din afara orașelor, într-o singură zi, fiind creat după modelul implementat 
în Estonia în 2008.

Foarte mulți cetățeni reclamă faptul că pe teritoriul comunei sunt foarte mulți câini care se 
plimbă liberi pe străzi ,,aceștia constituind un potențial pericol pentru populație

Vă facem cunoscut faptul că primăria nu poate înființa la nivel de localitate un serviciu de 
ecarisaj care să se ocupe cu prinderea si gestionarea lor în condiții legale și vă recomandăm 
următoarele :

 -dacă aveți câini în propria gospodărie să-i țineți închiși sau legați cu lanțul pentru a nu avea 
acces liber și nestingherit pe drumurile publice.

-dacă câinele a cărui stăpân sunteți  începe să vă prisosească din diferite motive 
(îmbătrânire,boală,etc) nu vă debarasați de el ducându-l dintr-un capăt al altul al comunei.

-dacă locuiți în altă localitate și veniți ocazional la propria locuință nu hrănăți câinii slobozi 
de pe stradă pentru că atunci când acestia nu vor mai avea hrană devin agresivi.

Câinii fără stapân

ZIUA CURĂȚENIEI 


