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Pentru fiecare dintre 
noi, sărbătorile de Crăciun 
şi Anul Nou sunt un prilej 
minunat de reîntâlnire cu 
familia, de bilanţ şi mai 
ales de planuri pentru vre-
murile care vin. In aceste 
zile, cu toate că pe plan 
naţi¬onal este o mare ten-
siune politică, pentru noi, 
lucrurile trebuie să se sim-
plifi ce indeajuns de mult ca 
să putem uita ce a fost 
greu şi ce nu am putut im-
plini intr-un an de criză, 
apoi va trebui să facem un 
exerciţiu de cuget şi să-i 
iertăm pe toţi cei care, intr-
un fel sau altul, au greşit 
fata de comuna noastra, 
nu fata de primar dar fata 
de cetateni, pentru că ei 
sunt mulţi şi au intotdeau-
na cele mai mari proble-
me. Noi, cei care ne bucu-
răm de protecţia divină şi 
reuşim să ne gospodărim 
mai bine decât cei care do-

resc să li se schimbe fun-
damental viaţa pentru a 
se simţi cu adevărat ceta-
teni ai Uniunii Europene, 
vom fi  putut suporta mai 
uşor presiunea anului 
care a trecut. Stiu cum au 
suportat presiunea funcţi-
onarii din primărie, ceilalţi 
bugetari şi pensionarii din 
comuna, stiu că ţelurile 
lor au suferit rectificări 
negative. Stiu că oamenii 
au renunţat la foarte mul-
te lucruri şi la extraordi-
nar de multe bucurii pen-
tru a-şi achita, in primul 
rând, obligaţiile. Pentru 
acest lucru, este fi resc să 
mulţumesc tuturor şi să-i 

rog să mai ingăduie incă, 
pen¬tru că impreună cu 
toţi politicienii din zonă şi 
cu o bună parte dintre cei 
care ne reprezintă in struc-
turile judeţene şi naţionale 
vom face eforturi să găsim 
soluţii ca să ne fi e tuturor 
mai bine. Desigur,    nu   
toate   planurile noastre se 
vor implini, dar este de da-
toria noastră să nu renun-
tam la lupta pentru binele 
tuturor.

In anul care va urma, 
criza nu se va incheia, da-
toriile noastre vor creşte, 
aşteptările noastre vor su-
feri noi şi noi lovituri. Vom 
intâmpina greutati la tot 
pasul, dar viaţa trebuie să 
meargă inainte, şi noi tre-
buie să ne călim, pas cu 
pas. 

Anul 2011 a fost un an 
in care am realizat impreu-
na proiecte importante 

pentru comuna noastra. 
Un an in care ati fost ala-
turi de mine si Primarie, ca 
o adevarata familie, cum 
este si fi resc. Am dovedit 
ca suntem o comunitate 
care st ie ce vrea. 
Multumesc localnicilor co-
munei Tintareni pentru in-
crederea , intelegerea si 
sprijinul acordat. De ace-
ea, in prag de sărbători, cu 
sufletul plin de bucurie 
crestină nădăjduiesc ca 
bunul Dumnezeu ne va lu-
mina pe toţi ca să putem 
obţine rezultatele pe care 
ni le dorim.

Avem in fata perioada 
cu cea mai mare incarca-
tura spirituala din toata 
alergatura acestui an.

Oamenii isi vor aduce 
aminte de oameni si un cor 
de colinde descatusat de 
asteptare, va sui catre ce-
rul sufl etelor  noastre. Vor 
fi  multe ganduri de bine in 
multele urari si cu siguran-
ta undeva va ninge...

Muntii isi vor trimite si 
ei in casele noastre, solia 
de vesnicie a cetinilor de 
brad, care se vor ameste-
ca cu  multimea de globuri 
si stelute, in forma celorlal-
te lumi, in incercarea uni-
versului de a ne da semne 
de nesinguratate,  astepta-
re implinita, speranta...

Va fi  noaptea sfanta de 
Craciun!  O explozie pas-
nica de lumina ca un zam-
bet urias de copil va fi  pes-
te tot in acea noapte si se 
va naste Iisus! Pentru noi, 
pentru dreptul nostru la vi-

ata cea adevarata data de 
Dumnezeu, se va naste 
Iisus! Va doresc sa traiti 
aceste momente si sa sim-
titi binecuvantarea binefa-
cerii lor in multimea de zile 
ce le-aveti de  trait! Va 
urez sanatate, liniste, sa 
aveti adevarata libertate, 
fara sa depindeti vreodata 
de cineva! Sa fi ti neierta-
tori cu nedreptatea si sa va 
transformati zbaterile in cat 
mai multe izbanzi si reali-
zari! Sa va bucurati in fi e-
care dimineata ca existati, 
sa va bucurati de pomii in-
fl oriti, de zapada si de tot 
ce aveti in jur! Indiferent de 
probleme si griji, sa aveti 
cat mai multe motive de 
zambet si sa constatati, 
macar acum de sarbatori, 
ca viata e extraordinar de 
frumoasa! 

LA  MULTI  ANI!- 
Primar- Maria Vasilescu

Inca o iarna se adauga 
la varsta pamantului 

si a noastra!Am parcurs alaturi un an mai difi cil, dar 
faptul ca am fost uniti ne-a facut mai puter-
nici si mai responsabili. Anul 2012 sa-l privim 
cu incredere si optimism pentru ca va fi  anul 
implinirilor, al infaptuirilor, al marilor proiec-
te materializate in teritoriu. Sa incercam fi e-
care si apoi impreuna, sa sustinem prin fapte 
dorinta de modernizare a comunei noastre. 

Sa gasim tapi ispasitori e foarte simplu, 
cred ca, cel mai la indemana ar fi  sa deschi-
dem televizorul si daca in 5 minute ne facem 
o parere si daca zabovim mai mult, exista toa-
te sansele sa fi m convinsi.

Bine ,bine ar putea spune oricine!
Ai telecomanda la indemana si cu un sin-

gur clik,scapi de necazuri.
E o solutie, cea mai simpla, dar nu singura. 

Dar nu cred ca, fugind de responsabilitate, re-
zolvam problema, sa ramanem indiferenti si 
nepasatori.

 Chiar daca la nivel central, contrele sunt 
la ordinea zilei, pot spune ca in consiliul local 
Tintareni a invins ratiunea si colegii consili-
eri, (cu mici exceptii si abtineri) au lepadat 
haina politica si au imbracat halatul de consi-
lier local in slujba celor care i-au trimis sa-i 
reprezinte. Sunt convinsa ca sunt putine loca-
litati care au o structura echilibrata a consi-
liului local si care nu au nici un proiect de 
hotarare respins. Nu pot sa nu le multumesc 
colegilor consilieri pentru ca au inteles ca nu 
directivele de partid conteaza ci interesele lo-
calitatii. In rest, sa nu uitam, sa ne iubim 
aproapele, sa privim cu seninatate  in viitor si 
cu speranta ca ziua de maine va fi  mai buna.

La acest sfarsit de an, va doresc multa sa-
natate, fericire, impliniri, liniste si caldura in 
jurul vostru. Numai toti impreuna pentru bi-
nele fi ecaruia.

La multi ani!
Primar,

Maria Vasilescu

2012- SA-L PRIVIM CU MAI 

MULTA SPERANTA!

editorial

Consiliul  Local  Tintareni  si  Primar Consiliul  Local  Tintareni  si  Primar 
Maria Vasilescu   ureaza tuturor celor Maria Vasilescu   ureaza tuturor celor 
ce poarta numele si derivate ale lui ce poarta numele si derivate ale lui 
Craciun , Stefan, si Vasile , multa Craciun , Stefan, si Vasile , multa 
sanatate sisanatate si  La multi ani! La multi ani!                                                 

Se iau douasprezece luni, se curata bine de amaraciune, stres, 
mandrie, invidie, egoism, formalism si frica. Se imparte fi ecare 
luna in 28-31 de zile, pentru ca provizia sa ajunga exact un an. Se 

cantareste munca si linistea, adaugandu-se chibzuinta si harul. Se cerne cu 
abilitate, iubire si vointa, intelepciune, ingaduinta, frecandu-se cu sinceritate, 
tandrete, gratie si alint. Se uneste rabdarea cu bunavointa, muzica si buna 
dispozitie. Se impatureste cu intelegere si speranta, se pudreaza cu sacrifi cii, 
se presara vraja, daruire si receptivitate. Se acopera cu amabilitate, gingasie 
si mult bun simt. Se indulceste cu multa toleranta, optimism, veselie si 
umor. Se aromeaza cu blandete, bunatate, concesii si acuratete sufl eteasca. 
Tapetata cu afectivitate si pretuire, se coace la caldura inimii, cu dragoste 
din belsug. Se fl ambeaza cu puritate, stima si respect. Preparatul se serveste 
zilnic, cu buchete de fericire, ornat cu surprize, invelit in invioratoarea si 
inepuizabila credinta in Dumnezeu! Poft a buna!”

m
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 C.U. NR. 79/15.11.2011- Obtinere auto-
rizatie Reabilitare Scoala Generala Nr.1 
Floresti, satul Floresti, Com. Tintareni, ju-
detul Gorj,Comuna Tintareni reprezentat  
prin Primar Maria Vasilescu,Judetul Gorj, 

C.U.NR.80/16.11.2011- Dezmembrare 
teren in 2 loturi, satul Floresti, Comuna 
Tintareni, judetul Gorj, Clenciu Marin, 
com. Tintareni, satul Floresti, judetul Gorj

C.U. NR.81/22.11.2011-Alipire teren nr. 
cadastral 35113 si 35324, com. Tintareni, 
satul Floresti,Comuna  Tintareni reprezen-
tat prin primar Maria Vasilescu 

C.U. NR.82/22.11.2011-Obtinere autori-
zatie Construire locuinta P , satul Tintareni, 
Com. Tintareni, judetul Gorj,Mustatea 
Verginia, com. Tintareni, satul Tintareni, 
judetul Gorj

C.U. N.R. 83/28.11.2011-Obtinere auto-
rizatie Construire Baza Sportiva  com 
Tintareni, judetul Gorj,Comuna Tintareni 
reprezentat prin primar Maria Vasilescu 

A.C.  NR.32 din 02.11.2011-Construire 
Imprejmuire partea de Est, satul Floresti, 
Comuna Tintareni, judetul Gorj, Patrascu 
Constantin, satul Floresti, Judetul Gorj

A.C .NR. 33 din 02.11.2011-Construire 
Imprejmuire partea de Est, satul Floresti, 
Comuna Tintareni, judetul Gorj, Dutescu 
Maria, satul Floresti, Judetul Gorj

A.C. NR. 34 din 07.11.2011-Construire 
locuinta P+M, satul Tintareni, com. 
Tintareni, Judetul Gorj, Lautaru Mitica, sa-
tul Tintareni, judetul Gorj 

 A.C NR 35 din 07.11.2011- Construire 
Anexa P, satul Tintareni, com. Tintareni, 
Judetul Gorj, Stoflea A. Nicolae, satul 
Tintareni, judetul Gorj

A.C. NR 36 din 09.11.2011- Construire 
Locuinta P, com. Tintareni, satul Arpadia,  
Judetul Gorj, Ghibusi Titel, comuna 
Tintareni, satul Arpadia, Judetul Gorj

A.C .NR 37 din 15.11.2011- Construire 
Anexa la locuinta P si Garaj cu terasa in-
chisa si acoperita, satul Tintareni, com. 
Tintareni, Judetul Gorj, Bundic Constantin, 
satul Tintareni, judetul Gorj

A.C. NR 38 din 22. 11.2011-Construire 
Scoala P, satul Chiciora, com. Tintareni, ju-
detul Gorj, Comuna Tintareni, reprezen-
tant prin primar Maria Vasilescu judetul 
Gorj

A.C. NR 39 din 28.11.2011- Construire 
Baza Sportiva in satul Floresti, com. 
Tintareni, judetul Gorj, Comuna Tintareni, 
reprezentant prin primar Maria Vasilescu 
judetul Gorj.

 HOTARARE privind contractul de asociere in-
tre comuna Tintareni si Parohia Tintareni.

Hotarare privind acordarea titlului de cetatean 
de onoare

Hotarare privind plata sumei de 600 lei repre-
zentand cheltuieli de judecata

Informare privind problemele ridicate cu ce-
tateniii in anul 2011.

Informare privind modul de organizare a 
pazei pe anul 2011. Masuri ce se impun a fi  lu-
ate pentru anul 2012.

Informare privind incasarea impozitelor si 
taxelor locale in anul 2011. 

HOTARARE privind aprobarea organizarii 
si desfasurarii pomului de Craciun;

HOTARARE  privind aprobarea procesului 
verbal al sedintei ordinare din data de 25.10.2011 
si procesul verbal al sedintei extraordinare din 
data de 21.11.2011;

HOTARARE privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate in vederea intocmirii 
P.U.Z. pentru introducerea in intravilan si 
schimbarea destinatiei in zona cu activitati econo-
mice pentru construirea unei capaciati de produ-
cere a energiei electrice prin valorifi carea resursei 
de energie regenerabila solara in localitatea 
Tintareni;

HOTARARE privind aprobarea Avizului prea-

labil de oportunitate in vederea intocmirii P.U.Z. 
pentru introducerea in intravilan si schimbarea 
destinatiei in zona cu activitati economice pentru 
construirea unei capaciati de producere a energiei 
electrice prin valorifi carea resursei de energie re-

generabila solara in localitatea Tintareni pentru te-
renul in suprafata de 92208 mp;

HOTARARE privind aprobarea Avizului prea-
labil de oportunitate in vederea intocmirii P.U.Z. 
pentru introducerea in intravilan si schimbarea 

destinatiei in zona cu activitati economice pentru 
construirea unei capaciati de producere a energiei 
electrice prin valorifi carea resursei de energie re-
generabila solara in localitatea Tintareni;

pentru terenul in suprafata de 150598 mp; 
HOTARARE privind aprobarea Avizului 

prealabil de oportunitate in vederea intocmirii 
P.U.Z. pentru introducerea in intravilan si 
schimbarea destinatiei in zona cu activitati eco-
nomice pentru construirea unei capaciati de 
producere a energiei electrice prin valorifi carea 
resursei de energie regenerabila solara in loca-
litatea Tintareni pentru terenul in suprafata de 
144295 mp;

HOTARARE privind aprobarea Planului 
operativ de actiune pentru combaterea inzape-
zirii, poleiului si a ghetii pe drumurile comu-
nale pentru iarna 2011-2012;

HOTARARE privind rectifi carea bugetului 
local al comunei Tintareni pe anul 2011;

HOTARARE privind modifi carea structurii 
functiilor publice din cadrul aparatului de spe-

cialitate al primaruluicomunei Tintareni;
HOTARARE privind modificarea art. 3 la 

H.C.L. nr. 56/08.05.2009;
HOTARARE privind acordarea avizului con-

form pentru functionrae unitatilor de invatamant 
de pe raza comunei 

CONSILIUL LOCAL 
Hotararile Consiliului Local Tintareni adoptate in sedinta din data de 

21.11.2011 si  30.11.2011

Certifi catele de Urbanism  si Autorizatiile de construire/
desfi intare eliberate de Primaria Comunei Tintareni 

Contribuabilii comunei 
Tintareni ce nu au platit 

impozitele si taxele  locale 
pana la aceasta data sunt 

rugati sa vina la sediul 
Consiliului Local pentru a-si 
achita taxele.In caz ca nu se 

vor prezenta pana la sfarsitul 
anului se vor calcula 

penalitati.
Va multumim si va asteptam!

Nu intrati in noul an 
datornici !
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Evenimente            

Pe data de 1 Decembrie sarbatorim Romania, 
sarbatorim romanii si mai mult decat atat re-
cunoastem si cinstim meritele inaintasilor 
nostri. La ora 11, miercuri 30.11.2011 a 
avut loc depunerea de fl ori la monumentul 
eroilor din comuna Tintareni in semn de 
recunostinta pentru jertfa acestora in raz-
boaiele purtate pentru neatarnarea nea-
mului romanesc. Au participat cadre didac-
tice, elevi, parinti si reprezentanti ai 
primariei. Fiecare dintre noi poate sa do-
vedeasca prin fapte mari sau mai mici,dar 
totdeauna importante, atunci cand au ca 
fi nalitate propasirea semenilor, suntem da-
tori sa avem o atitudine de cinstire a inain-
tasilor care s-au jertfi t pentru tara.  Unirea 
face puterea ! Iata ca, alaturi de toti roma-
nii, locuitorii comunei noastre si-au  cinstit 
eroii si au rostit in pofi da vicisitudinilor prin 
care trecem, din tot sufl etul , „La multi ani 
Romania!”.

 - Si copiii de la Centrul de consiliere  
il asteapta pe Mos Craciun...
Toti copiii ai caror parinti sunt plecati in strai-
natate benefi ciaza de un program de consili-
ere oferit  gratuit la Centru de Consiliere si 

sprijin pentru parinti si copii. 
Acestia sunt consiliati si aju-
tati in vederea integrarii  lor in 
societate de doamnele 
Sandoiu Floreta si Covaciu 
Elena care au inceput deja cu 
a patra grupa. In pragul sar-
batorilor de iarna au pregatit 
decoratiuni in asteptarea 
Mosului. Veti observa din 
imagini cat de intens se pre-
gatesc pentru Mos Craciun. 
 - Ganduri de SFARSIT 
DE AN…
Sfârşit de an.... perioadă în 
care toţi ne punem ordine în 
gânduri, tragem o linie - sub 
ce a fost, ce ar fi  putut să fi e 
sau ce am fi  dorit să devenim 

şi aşteptăm, cu speranţă în sufl ete, un an nou 
mai bun. Tocmai din acest motiv, am iniţiat un 

sondaj având ca temă: Ce a însemnat anul 
2011 pentru dumneavoastră şi ce aşteptări 
aveţi de la 2012?
 - Pentru mine şi familia mea, anul 2011 
a fost greu, atât datorită crizei economice cât 
şi „circului” provocat de politicieni care ne-a 
mai dat înapoi cu 10 ani, dacă nu mai mult. 

În ceea ce priveşte studiul, 
sunt foarte mulţumită şi sper 
ca atunci când voi termina fa-
cultatea să pot aplica ceea 
ce am învăţat. Îmi doresc ca 
anul 2012 să fi e unul mai 
bun, dar din ce am văzut în 
media se pare că va fi  şi mai 
difi cil. Nici nu vreau să mă 
gândesc la asta, în situaţia în 
care acum de abia ne des-
curcăm. Le urez tuturor multă 
sănătate, o viaţă decentă şi 
să nu-şi piardă speranţa că 
într-o bună zi ne va fi  şi nouă 
bine. La mulţi ani! (studenta, 

Florea Ionela Manuela)
 - Cred că sunt destul de puţini oamenii 
care nu au resimţit efectele acestui an şi eu 
nu fac excepţie, adică nu vreau încă un an ca 
acesta, foarte, foarte greu. Sunt bucuros în 
schimb că am reuşit să-mi păstrez locul de 
muncă spre deosebire de alţii, dar nu se ştie 
ce va urma... Pentru moment mă bucur de ce 
am. Îmi doresc şi le doresc tuturor românilor: 
sănătate, linişte şi o viaţă mai bună! La mulţi 
ani! (Ion Marian)
 - 2011 - cel mai frumos an din viaţa 
mea, asta datorându-se venirii pe lume a fi i-
cei mele, care îmi aduce zâmbetul şi speranţa 
în fi ecare zi, şi mă face să uit de toată nebu-
nia asta la care suntem martori. În 2012 îmi 
doresc sănătate pentru familie, stabilitate 
pentru noi toţi şi o picătură de noroc pentru 
românii, că avem nevoie. Tuturor le urez: „La 
mulţi ani!” (asistent medical, Popa Mihaela)
 - Am crezut că atunci când o să ies la 
pensie o să am parte de o viaţa liniştită şi 
decentă, pe care o meritam după atâţia ani 
de muncă, dar din păcate acest lucru nu a 
fost posibil. Singurul lucru extraordinar care 
mi se întâmplă este că trăiesc şi pot să văd 
cum îmi cresc nepoţii pe care, ca orice bu-
nică, îi ador. Anul 2012 aş dori să aducă la 
toată lumea multă sănătate şi o viaţă mai 
bună, mai puţină răutate şi mai multă iubire 
şi, pentru că suntem la sfârşit de an, vă urez 
tuturor: Sărbători Fericite! (pensionara, 
Sovaila Maria)
 - Pe plan fi nanciar, nu a mers asa cum 
ma asteptam. Mă aştept la o creştere în pe-
rioda sărbătorilor... În plan personal a fost un 
an bun; sunt foarte mândră de rezultatele 
şcolare ale copiilor mei şi aştept cu nerăb-

dare cea mai frumoasă sărbătoare din an, 
Crăciunul. Pentru 2012 îmi doresc ca România 
să-şi revină din criza care a pus nervii tuturor 
la încercare şi clasa politică să-şi arunce ochii 
şi la nevoile poporului nu numai la ciolanul 
personal. Vă urez multă sănătate şi fericire! 
(comerciant, Popescu Nicoleta)

1 Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei, 
marcheaza unul dintre cele mai importante 

momente din istoria noastra-Marea Unire din 1918



4

• Inaugurarea Scolii Chiciora cu 
clasele I-IV prin proiectului « Una 
Scuola per Tintareni »

Locuitorii satului Chiciora din 
comuna Țânțăreni au școală nouă. 
Acest lucru a fost posibil cu ajuto-
rul unui grup de studenți de la 
Universitatea Politehnică din 
Milano Italia și al autorităților mila-
neze. Cu ocazia inaugurării unității 
de nvățământ, oaspeții milanezi 
au făcut cunoștință cu tradiția po-
pulară gorjenească prin interme-
diul micilor interpreți care vor 
învăța la școala din Chiciora.

Dotată cu toate cele necesa-
re, noua şcoală din Chiciora a 
fost inaugurată pe data de 
22.11.2011, de primarul locali-
tăţii, Maria Vasilescu, împreună 
cu delegaţia de italiaeni veniti 
tocmai din Milano. Şcoala a fost 
construită de un grup de studenţi 
de la Politehnnica din Milano, 
care au lucrat după propriul pro-
iect cot la cot cu fi rma de con-
strucţii, cu spirijin fi nanciar venit 
atât de la autorităţi cât şi de la o 
serie de fundaţii- Fundatia Casa 
de la Carita. Cei mai bucuroşi sunt c o -
pii, care oricât de micuţi ar 

fi , pot face diferenţa între cum arăta vechea şcoa-
lă şi cum arată şcoala acum. În delegaţia de italieni 
a fost şi viceprimarul oraşului Milano. Delegaţia din 
Italia a recunoscut că pentru bună bucată de timp a 
avut o părere rea de români, însă între timp au re-
venit la sentimente mai bune. În semn de mulţumire 
copiii au oferit un spectacol pentru oaspeţi.

Elevii scolii primare si gradinita Chiciora pregatiti de ca-
drele didactice : Spataru Anisoara, Pereteanu      Gabriel, Ion Tudorita, Balaceanu Elena, 

Arpezeanu   Cristina, Trusca Mirela, au oferit un program artistic variat. Au dansat, au cantat, au ju-
cat, au recitat copiii  

talentati care au fost rasplatiti dupa fi ecare prestatie cu ropote de 
aplauze. 

            Cu aceasta ocazie, con-
ducerea Primariei si redactia zia-
rului Editie Speciala de Tintareni 
ureaza atat cadrelor didactice cat 
si elevilor mult succes, la multi ani 
si sa nu uite niciodata cuvintele 
marelui poet Mihai Eminescu : « 
Caracterul unei scoli bune e ca 

elevul sa 
invete mai mult decat i se preda, mai mult decat stie insusi profesorul 
».

Avand in vedere ca ziarul nostru va fi  oferit cetatenilor in preajma sarbatori-
lor de iarna, domnisoara director Boianugiu Elena va ureaza tuturor : 
Minunatele nopti ale Craciunului, colin- dele si datinile stramosesti sa va ga-
seasca la ceas de bucurie alaturi de cei dragi, iar iubirea, intelpciunea, incre-
derea si generozitatea sa va calauzeas- ca pasii in noul an ! La multi ani !

Ce a mai Ce a mai 

ga-
creeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee--------
!
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făcut primaru’făcut primaru’  
PENTRU CEI CE-AU FOST SI SUNT  VARSTNICI

REABILITAREA BISERICII SFINŢILOR VOIEVOZI MIHAIL 
ŞI GAVRIL DIN ŢÎNŢĂRENI

« Biserica este o 
corabie, iar creştinii 
care merg la Sfânta 
Biserică şi intră în 
ea sunt izbăviţi din 
furtuna păcatelor ». 
Sfântul Nicodim 
(1320-1405).

Din luna noiem-
b r i e  P a r o h i a 
Ţînţăreni, cu spriji-
n u l  P r i mă r i e i 
Ţînţăreni au dema-
rat lucrarile de re-

novare şi consolidare a Bisericii Sfi nţii Voievozi  Mihail şi Gavril. În  
funcţie de fi nanţarea pe care o vom primi  de la Ministerul Cultelor şi 
de alocările din bugetul local, se preconizează ca pe la începutul 
anului 2013 să se înceapă şi lucrarea de restaurare a picturii biseri-
cii, iar în anul 2013 în biserica Sfi nţiilor  Voievozi Mihail şi Gavril să  
se poată ţine slujbele ca într-o biserică creştină renovată şi pictată. 
Această biserică s-a mai reparat complet în anul 1930 prin stăruinţa 

preotului Iancu Niculescu. 

PENTRU O EUROPĂ 
UNITĂ, aceasta este ide-
ea, punctul de plecare de 
la care un grup de tineri cu 
iniţiativă au pornit în elabo-
rarea unui proiect de mare 
anvergură ce urmăreşte să 
se transforme într-un real 
proces de colaborare la ni-
vel transnaţional, cu efecte 
vizibile asupra comunităţi-
lor direct implicate şi, im-
plicit, a cetăţenilor lor, 
care, prin accesul la infor-
maţie, trebuie să ajungă 
să deţină un control din ce 
în ce mai mare asupra vie-
ţii lor.

Comisia Europeană, 
prin intermediul programu-

lui „Europa pentru cetăţeni 2007-2013”, Axa 1, Măsura 1.2 „Crearea 
de reţele tematice între oraşele înfrăţite” a aprobat cofi nanţarea pro-
iectului intitulat „E-GUESS: Enhancing the Growth Under the European 
Sustainable Strategy 2020”, care îşi propune crearea unei ambiţioa-
se reţele de cooperare europeană. Proiectul, ce se va desfăşura pe 

o perioadă de doi 
ani, aduce laolalta 
12 localităţi din 10 
ţări europene la 
iniţiativa Uniunii 
C o m u n e l o r 
Talassa – Mare di 
Leuca din Italia. 

I m p o r t a n ţ a 
acestui proiect e 
accentuată  de 
efortul de a face 
cunoscute iniţiati-
v a  U n i u n i i 

E u r o p e n e 
pen t ru  o 
C r e ş t e r e 
Intel igentă , 
Sustenabilă 
şi Incluzivă 
( S t r a t e g i a 
E u r o p a 
2020),  de 
oportunităţile 
oferite tineri-
lor de a stu-
dia şi de a 
munci în UE, 
de facilitarea 
s c h i m b u l u i 
de idei, bune practici şi experienţe între comunităţi din diverse punc-
te geografi ce ale Europei. 

Întâlnirea inaugurală, ce a fost găzduită de localităţile Tricase şi 
Castrignano del Capo în perioada 11-13 noiembrie 2011, a prevăzut 
participarea a circa 40 de cetăţeni provenind din cele 10 ţări parte-
nere (reprezentanţi ai tinerilor, ai administraţiei publice locale, ai şco-
lilor, reprezentanţi ai societăţii civile).  La această întrunire a luat par-
te şi o delegaţie din partea comunei noastre ce a avut în frunte pe 
doamna primar Maria Vasilescu.  

Partenerii E-GUESS sunt: Uniunea Comunelor „Talassa” (Italia), 
oraşul Delta 
(Grecia), ora-
şul Sadovo 
( B u l g a r i a ) , 
oraşul Postira 
(Croaţia), co-
muna Ţînţăreni 
( R o m â n i a ) , 
oraşul Agros 
(Cipru), oraşul 
Sveti Nikole 
(Macedonia), 
o r a ş e l e 
Mersgras ş i 
Carnikava din 
L e t o n i a , 
Pajares de 
Adaja (Spania) 
ş i  o r a şu l 
Zakopane (Polonia). 

Comuna Ţînţăreni e decisă să aibă un rol important în cadrul pro-
iectului „E-GUESS”, principalele sale obiective  vizând: 

a) Contribuţia la faza pregătitoare (construirea unui grup pe 
Facebook);

b) Recrutarea participanţilor pentru fi ecare eveniment în parte şi 
monitorizarea activităţilor prevăzute;

c) Implicarea tuturor cetăţenilor în gestionarea evenimentului ce 
va avea loc în România (primirea şi găzduirea participanţilor din ce-
lelalte ţări, prezentarea propriei culturi şi a stilului de viaţă local, etc.)

d) Organizarea conferinţei locale de prezentare a proiectului 
E-GUESS;

e) Informarea mass-mediei locale şi nu numai, prin toate instru-
mentele afl ate la dispoziţie, cu privire la proiect şi la toate rezultatele 
acestuia;

f) Promovarea proiectului, prin mijloace de comunicare diverse, 
care să contribuie la creşterea gradului de sustenabilitate a 
acestuia. 
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Interviu cu primarul comunei
Reporter X:  1. Stimata domnna 

primar Maria Vasilescu ne apropiem 
de ora bilantului de sfarsit de an. 
Cum a fost pentru dumneavoastra, 
ca pr imar,  acest  inter val 
calendaristic?

Indraznesc sa spun ca nu a fost un 
an deloc usor si, iata, spre fi nalul lui, 
apar si mai multe probleme, provoca-
te de asa zisa criza mondiala,  de lipsa 

din ce in ce mai acuta a banilor, dar 
si de alti factori. Cu toate acestea, 
daca ar fi  sa evaluez rezultatele, as 
spune ca ele ma indreptatesc sa con-
sider ca atat eu, cat si o buna parte a 
institutiei pe care o conduc, am reusit 
sa surmontam, in buna masura, gre-
utatile si ca am avut un an bun.

Stim cu totii, si viata a demon-
strat-o de nenumarate ori,ca ,,Daca 
astazi sadesti un pom, astepti ceva 
timp, pana vei benefi cia de umbra 
lui”. Este un principiu de viata, de la 
care nu te poti abate. Mai stiu foarte 
bine de asemenea ca “Un ales local 
trebuie sa tina minte totdeauna, trei 
lucruri, unu este acela ca el conduce 
oameni, cel de-al doilea este ca ii 
conduce dupa legi, iar cel de al treilea 
si cel mai important este ca nu ii con-
duce pentru totdeauna”.

R.X.: 2.  Ati spus „ Asa zisa criza 
mondiala”, cum adica?

-Daca ar fi  trei ani consecutivi de 
seceta as intelege sa fi e criza de grau, 
porumb sau de alte produse agricole. 
Dar ce bagheta magica a facut sa se 
produca o criza generala si inca la ni-
vel mondial? Mi-e greu sa cred ca in 
conjunctura actuala a studiilor de fe-
zabilitate, a studiilor de piata, impact 
si a celorlalte inginerii de evaluare 
corecta a realitatii, se pot intampla 
anomalii de asemenea proporti. Dar 
ma rog, poate e doar o „gaselnita” si 
speram cu efecte benefi ce in vreun 
fel.

R.X. : 3. Daca ati face o lista a lu-
crurilor cu semnul plus, ce ati trece 
in ea?

In buna masura cred eu rezultatele  
se vad. Am inaugurat mai multe 
obiective cum ar fi: Ludoteca  si 
Biblionet, Clubul pensionarilor, 

Centru de Consiliere si sprijin pentru 
parinti si copii, asfaltarea  unor dru-
muri comunale, reabilitarea unor 
fantani publice,  Gradinita “Vis de 
Copii” renovata cu ajutorul unui grup 
de tinere  belgience, Scoala de la 
Chiciora construita de asemenea cu 
ajutorul  unei Grup de tineri de la 
Facultatea de Arhitectura din Milano 
si Fundatia Casa de la Carita.  

Infratirea cu doua comune 
Torchiarolo(Italia) si 
Ligatue (Letonia), infi inta-
rea distributiei de gaze, im-
plementarea proiectului 
Reabilitarea si extinderea 
Scolii Floresti nr.1, incepe-
rea lucrarii Bazei Sportive 
Floresti, inceperea lucrarii, 
Reabilitarea Bisericii 
S f i n t i l o r  Vo i e v o z i 
Tintareni, achizitionarea 
unui buldoescavator, infi -
intarea echipei de fotbal, 

“Unirea Tintareni”, infi intarea ansam-
blului “Flori de joc”, castigaraea pre-
miului “ Cel mai bun pri-
mar de comuna din 
regiunea sud –vest pentru 
anul 2011, in urma evalua-
rii activitatii si a proiectelor 
institutiei ”.

Baza Sportiva-Satul 
Floresti

Am inceput lucrarile si 
la baza sportiva din Satul 
Floresti. Lucrarea este fi-
nantata de OUG nr.7/2007 
si cu sprijinul bugetului lo-
cal al comunei Tintareni. In 
functie de sumele primite se 
doreste fi nalizarea lucrarilor in anul 
2012 pentru ca cetatenii comunei 
Tintareni sa benefi cieze de o baza 
sportiva multifunctionala dotata la 
standarde europene,sa se poata orga-
niza diferite concursuri la nivel local 
si judetean.

Targul Traditional Saptamanal
• Tot in luna noiembrie bugetul 

local a alocat sume si pentru 
reparatii curente in Targul 
Traditional Saptamanal prin 
construirea unui padoc pentru 
adapostirea animalelor mari si 
mici. Adapostul va fi  construit 
asa cum prevede proiectul 
pentru a putea fi  autorizat din 
punct de vedere sanitar 
veterinar.

• Primaria Tintareni,tot in luna 
noiembrie a demarat procedu-
ra de achizitie publica privind 
proiectare  s i  execut ie 
, , M o d e r n i z a r e  D C 
5 0 Km 1 + 4 0 2 - 4 + 2 3 4  s at 

Arpadia, judetul Gorj, cu fi -
nantare din bugetul local si de-
marare pe o perioada de 2 ani.

• Tot prin sprijinul bugetului lo-
cal au avut loc lucrari de reno-
vare ale Salii de Sport din satul 
Tintareni.

• Dotarea si modernizarea spa-
tiului necesar desfasurarii acti-
vitatii Serviciului Public 
Comunitar de Evidenta a 
Pe r s o a n e l o r  ( S P C L E P 
Tintareni).

• Tot din bugetul mic al comu-
nei s-a reabilitat si  igienizat 
cantina sociala cu 30 locuri 
din comuna Tintareni care 
ofera o masa calda celor 20 de 
persoane cu probleme sociale 
din comuna.

• Dupa aparitia liniei de fi nanta-
re pentru reabilitarea si dota-
rea  camunului  
Cultural, linie deschisa de 
Compania Nationala de 
Investitii s-au depus proiecte 

pentru modernizarea si dota-
rea Caminului Cultural 
Tintareni si modernizarea si 
dotarea Caminului Cultural 
Floresti. Cele doua proiecte au 
trecut de prima faza de evalu-
are depunandu-se  studiul de 
fezabilitate, expertiza tehnica 
si audit energetic urmand ca in 
anul 2012 sa demareze C.N.I. 
licitatiile pentru cele doua in-
vestitii enumerate.

• Sa nu ui-
tam ca in 
f i e c a r e 
a n 
Primaria 
o r g a n i -
z e a z a 
sarbatoa-
r e a 
Pomului 
d e 
Craciun 
prin ser-
bari ofe-

rite de copiii scolii noastre, 
acestia fi ind rasplatiti prin ca-
douri primite de la Mos 
Craciun. Va promitem ca in 
editia urmatoare o sa va incan-
tam cu imagini de la serbarile 
scolare.

R.X.: 4 - Pe o lista cu semnul mi-
nus ce ati trece?

-Birocratia excesiva, procedurile 
greoaie de fi nalizare a proiectelor, in-
sufi cienta fondurilor, legislatia nea-
daptata la realitatile existente si chiar 
in multe locuri potrivnica... 

R.X.: 5 - Ce asteptati de la anul 
2012?

-Ca toti primarii din Romania, o 
descentralizare reala, care sa ofere co-
munitatilor locale puterea de decizie 
asupra propriilor resurse si obiective 
(fi e ele edilitare, economice sau soci-
ale). Este inca nevoie de locuri de 
munca, de o revigorare economica 
care sa asigure dezvoltarea armonioa-
sa a comunei este nevoie de spatii 
verzi, de zone si locuri de agrement. 
Este nevoie de cultura adevarata, de 
un climat sanatos mai ales in randul 
tinerilor, pentru ca ei reprezinta vii-
torul, iar oferta pe care astazi le-o 
face societatea este in multe privinte 
nedreapta si foarte zgarcita. Este ne-
voie de a fi  reinventat zambetul pe fe-
tele oamenilor si o stare de 
normalitate.

Acum insa, sunt sarbatorile de iar-
na si trebuie facut totul pentru a le 
primi si a le simti vraja mirifi ca data-
toare de speranta.

R.X.: 6 -Si ce credeti ca trebuie fa-
cut pentru asta?

-Trebuie doar sa ne oprim! Sa ne 
oprim pasii, alergaturile de zi cu zi, 
sa ne gandim la existenta Lui 
Dumnezeu si a noastra. Vom simti 
astfel mesajul lor, al sarbatorilor si 
sufl etul celorlalti oameni. si daca va 
fi asa si trebuie sa fie asa, atunci 
Dumnezeu va zambi multumit si cu 
siguranta undeva va ninge.

R.X.: 7-Va multumim si va dorim 
sanatate si cat mai multe realizari!
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D IVERSE
Horoscopul  lunii ...
           

  22 noiembrie- 20 decembrie
 SAGETATOR
Culorile zodiei Sagetator: albastru, bleumarin
Pietre pretioase caracteristice pentru zodia 
Sagetator: turcoaz
Metale caracteristice pentru zodia Sagetator: 

cositor
Ziua cea mai favorabila pentru zodia Sagetator: joi
Principalele calitati ale zodiei Sagetator: cinste, generozitate, 
viziune
Cea mai puternica dorinta a nativului din zodia Sagetator: sa-
si largeasca orizontul
Defecte ale nativului din zodia Sagetator: optimism exagerat, 
generozitate pe banii altora
Nativul din zodia Sagetator este prietenos, pasionat, tolerant, 
îi place libertatea si aventura. Poate fi  extravagant si necioplit. 
Nativul Sagetator este calauzit de idealuri, pâna când se ho-
taraste sa se retraga într-o pozitie sociala sigura. E amabil, 
deschis, optimist. Poate fi , însa, si extrem de arogant. 
Succesele nativului Sagetator se datoreaza atât intuitiei, cât si 
disponibilitatii de actiune si mobilitatii. Talentul sau organi-
zatoric e remarcabil. E neclintit în principiile sale fundamen-
tale, care sunt adevarul si dreptatea. Nativul Sagetator e un 
luptator cinstit, care iubeste sportul si natura, marinimos fata 
de sine si fata de ceilalti. 
Soarele prost aspectat indica sentimente divergente si un 
amor propriu exagerat si foarte usor de lezat, trasaturi care 
duc la toane, la exagerare sau la autoamagire. Nativul Sagetator 
mai înclina spre capriciu, risipa, fanfaronada si speculatie. 
Sanatate : Nativul Sagetator este pus în corespondenta cu sol-
durile, pulpele, astfel încât nativul acestei zodii este predispus 
la paralizii ale membrelor, accidente sportive, sciatica.

CENTRUL DE ASISTENȚĂ 
ȘI INFORMARE RURALĂ 

(CAIR)
 

 În localitatea noastră funcționează de curând 
CAIR- Țînțăreni.

Obiectivele principale ale centrului sunt:
-îmbunătățirea vieții populației rurale prin folosirea 

gratuită a  echipamentelor I.T.(calculatoare), telefon, fax, 
xerox afl ate în dotarea centrului.

- dotarea centrului cu bancomat  BRD și roboțel pen-
tru plata facturilor  ( CEZ, Cosmote, Romtelecom, 
Orange, Vodafone) precum și oportunitatea de a-și des-
chide propriul cont (card) de salariu sau pensie BRD.

Pentru orice informație vă stau la dispoziție de luni – 
vineri între orele 9,00-17,00  administratorii centrului 
CAIR : Duică Tania Gabriela și Doană Ramona  

STIATI CA.....?
Brăduţul de Crăciun
Primii brăduţi de Crăciun au fost împodobiţi în Alsacia, 
acum mai bine de 1000 de ani, cu trandafi ri de hârtie 
colorată, cu dulciuri, cu mere. De 200 de ani încoace, peste 
tot se împodobesc brazi cu beteală, globuri colorate și 
dulciuri. Bunicii noștri îi împodobeau cu mere, nuci, forme 
de aluat și aţă colorată. În toată lumea, merele au fost 
folosite la început în loc de globuri și însemnau tinereţea 
veșnică, ca și culoarea veșnic verde a bradului. În vârful 
bradului, se așează de obicei o steluţă: este Steaua Polară, 
din ţinuturile de gheaţă de la Polul Nord, unde locuiește 
Moș Crăciun. 
Orice brăduţ are și lumini. Bătrânii spun că lumânările și 
luminiţele din bradul de Crăciun alungă răul din lume, din 
casă, din sufl et

Toba
Ingrediente:
carne de proc: picioarele, urechile, sorici, fi catul, limba, car-
ne macra de la git, limba, muschiulet; sare, piper, 

Mod de preparare
Se spala si se pirlesc bine 
picioarele si urechile. Se rade soriciul cu cutitul, se spala din 
nou si se albeste prin frecare cu malai. Se pun sa fi arba intr-
o oala mare pilna cu apa rece, se aduna spuma de mai multe 
ori, se adauga sare si piper si se continua fi erberea. Cind fur-
culita patrunde usor in carne, se puna sa fi arba fi catul, limba, carnea macra de la git, limba si 
muschiuletul, toate clocotite inainte in alta apa, care se arunca. In timpul fi erberii oala se tine 
descoperita. Se fi erb toate pina carnea se desprinde de pe os. Se lasa sa se racoreasca putin in 
zeama in care au fi ert, dupa care se taie totul in cuburi potrivit de mari, se amesteca cu slanina 
taiata felii, se sareaza si condimenteaza dupa gust. La fi ert se pot pune foi de dafi n si putin vin, 
condimente care parfumeaza carnea si o fac mai gustoasa.
Cu acest amestec se umple un stomac de porc pregatit cu multa atentie inainte. Stomacul se go-
leste, se rade usor cu lama unui cutit, se spala in mai multe ape reci. Ca sa se albeasca si sa dis-
para orice urma de grasime sau de murdarie, se freaca usor cu malai. Se limpezeste in mai multe 
ape reci si se lasa sa se scurga. 
In amestecul de carne se adauga un pahar mare din zeama in care a fi ert carnea, aceasta avind 
rostul de a lega carnea. 
Odata umpluta, toba se leaga la capatul unde a fost umpluta, se pune apoi sa fi arba 2 ore la foc 
mic in apa calda, de preferat chiar in apa in care a fi ert carnea. Se raceste in zeama in care a 
fi ert. Se scoate si se pune intre doua scinduri curate, cu o greutate deasupra.

REBUS      
        
Orizontal:
4. Regele animalelor
6. Animal încăpăţânat care face I-Ha
7. Pasăre pe apă cu lopăţele
9. Animal care face lapte
10. Instrument care arată direcţia când călătorești
13. Face oamenii să râdă la circ
14. Desenezi cu el
17. Peste mare la delfi nariu
18. Formă de energie care face lumina să se 
aprindă
20. Aranjează părul frumos
21. Numele planetei noastre 

Vertical:
1. Intri în casă deschizând-o
2. Animal care are corniţe și behăie
3. Bei apă cu ea
5. Auzim cu ele
8. Obiect rotund făcut de păsări
11. Insectă zburătoare cu corp lunguieţ și ochi 
mari și aripi transparente
12. Instrument muzical care îl lovești cu beţe
13. Suprafaţa mare de pământ separată de ape
14. Aparat care afi șează informaţii pe un monitor
15. Doctor care se uită la dinţii tăi
16. Perioadă de timp care are 24 de ore
19. Bani din metal 
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SĂRBĂTORI FERICITESĂRBĂTORI FERICITE

Fie ca Miracolul NasteriiFie ca Miracolul Nasterii
     Domunului si al cumpenei                                                                                 Domunului si al cumpenei                                                                            

dintre ani sa ne aduca tuturor                                                                                  dintre ani sa ne aduca tuturor                                                                                  
bucurii,belsug, sanatate                                                                                  bucurii,belsug, sanatate                                                                                  

si noroc. La multi ani!si noroc. La multi ani!
Primar,Primar,

Maria VasilescuMaria Vasilescu

Sarbatori cu bucurii
si sanatate, 

un Craciun frumos 
 si un  an norocos! 

Presedinte Consiliul                                                  
Judetean                                                                       

Ion Calinoiu                                                                                                                                          

La cumpana dintre ani,
sa va rostuiti gandurile 

si sa va impodobiti  
sufletul ca pentru 
timpuri mai bune

LA MULTI ANI!
Senator,           

Toni Mihai Grebla
Va uram ca viitorul                                                                               
Sa ajute tot poporul,                                                                                 
Sa traim in armonie,

Pe frumoasa 
noastra glie.
La multi ani!

Consilierii locali 
Tintareni!

Sa aveti un nou an 
fericit , cu multe 
bucurii si mult

  noroc! La multi ani!
 Colectivul Primariei 

Tintareni

Colectivul de redactie:
 
Primar- Maria Vasilescu
 Secretar- Ciobanu Cristian- Stefanel
 Smaranda Andreea- Valentina
 Ion Mariana
 Vatuiu Mariana- Vasilica
 Tipografi a Prodcom Tg. Jiu

primariatintareni@yahoo.com
www.primariatantareni.ro

Mi-am dorit dintotdeauna sã 
intru  in dialog cu 

dumneavoastrã, sã vã afl u 
problemele, opiniile si tot ce 

mai poate fi  rezolvat ori 
înteles de institutia primãriei.

Mai ales acum, când existã 
mai mult ca oricând peste tot 
lacrimã, când neintelegerea a 

ceea ce se intampla in jur 
imbraca cele mai terifi ante 
forme, acum, mai mult ca 

oricand , oamenii au nevoie de 

oameni! M-as bucura sa aveti 
incredere si sa incercati sa va 

apropiati problemele de 
institutia noastra, de puterea 

mea de a face ceva pentru 
dumneavoastra! 

Telefonati-mi la 0253473109 
sau scrieti-mi pe adresa 

Primaria Tintareni, comuna 
Tintareni, judetul Gorj.

Maria Vasilescu-
primarul comunei Tintareni


