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Se 
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Dragă femeie, fii Femeie! Iubeşte, ascultă, iartă, creează, joacă-te, 
zâmbește, lăcrimează, dar mai ales, dăruieşte dragoste

,,Nu uita niciodată că pielea se încrețește, 
părul încărunțește,iar Zilele se adună în ani… 
Dar ce e mai important se conservă; forța și 
determinarea ta nu au vârstă. Spiritul tău e 

cel care îndepartează pânzele de păianjen. Din-
colo de orice punct de sosire e unul de plecare. 
Dincolo de orice reușită e o altă încercare. Cât 
timp trăiești, simte-te vie. Dacă ți-e dor de ce 
făceai,fă-o din nou. Nu te pierde printre fotografii 
îngălbenite de timp ….. Mergi mai departe atunci 
când toți se asteaptă să renunți. Nu lăsa să se to-
cească tăria pe care o ai în tine. Fă astfel ca în 
loc de mila, să impui respect. Când nu mai poți să 
alergi, ia-o la trap. Când nu poți nici asta, ia-o la 
pas. Când nu poți să mergi, ia bastonul. Însă nu te 
opri niciodată.”

Dragele mele femei, oricare ar fi viața voas-
tră în acest moment, oricare ar fi experiențele 
prin care treceți voi acum aș vrea să vă regasiți în 
ceea ce am redat eu mai sus.Tu ești această capo-
doperă a lumii care a venit aici pentru a lumina 
acest Pământ. Să nu uiți asta!

  Primar, Maria Vasilescu

Primăvara, anotimpul renașterii al trezirii 
la viaţă, ne aduce în prim plan ziua cea mai 
plină de feminitate,zâmbete și căldură 
sufletească - 8 Martie. Cu ocazia acestei zile, 

PRIMARUL COMUNEI ȚÂNȚĂRENI MARIA 
VASILESCU și CONSILIUL LOCAL

urează doamnelor și domnișoarelor să fie 
mereu  înconjurate de dragoste, tandreţe, 
armonie și sănătate !

La mulţi ani !
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Traian Dorz - 

Când spui „femeia“, ai spus „mama“, si-ai spus „sotia“, „fiica“, „sora“, 
si-ai spus fiinta cea mai scumpa si mai iubita tuturora, 
si-ai spus iubirea, si caldura, si frumusetea fara care
ar fi-un pustiu, si-ar fi-o durere, si-ar fi-o tristete tot sub soare.

Ce gol si ce singuratate era în cele sase zile
când nu era în rai femeia pe toate luminându-i-le, 
iar când a fost facuta dulce, ca dintr-un vi, ca dintr-o rana, 
ce minunata întregire le-a dat fiinta diafana.

E-adevarat ca prin femeie a mai venit si întristarea, 
dar fara ea n-ar fi viata si n-ar fi binecuvântarea, 
n-ar fi cântarea, nici sarutul, nici dor sau lacrima sub stele
si ce-ar fi lumea fara-acestea si ce-ar fi viata fara ele?

Sa-L binecuvântezi pe Domnul si multumeste-I c-a facut-o
iar fata mamei si-a sotiei adie-o si sarut-o
pe fruntea orei si-a fetitei, fa semnul binecuvântarii
cu mângâierea cea mai sfânta a bucuriei si-a cântarii.

N-o întristati, ci mângâiati-o si-ajutati-o cu iubire
sa-si duca sarcina si crucea frumos si ea pre mântuire
caci când ea plânge toate, toate unt chinuite si-ntristate
iar când zâmbeste ea, ce cântec si ce lumina vine-n toate.

...Fii binecuvântata dulce si scumpa mama si sotie
si sora si fetita noastra, fiti fericite pe vecie
cu lacrimi sarutam obrajii si ochii vostri-n sarbatoare
si-ntreaga dragoste ne-o punem pe-al vostru suflet ca o floare.

Când spui "femeia"
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EDIŢIE SPECIALĂ DE ŢÂNŢĂRENI

Pentru cetăţean, pentru comunitate!

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului de 

posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handi-
cap grav și a numarului de indemnizatii lunare, pentru anul 
2019 la nivelul comunei Țânțăreni.

3. Proiect pentru aprobarea Raportului privind activi-
tatea desfasurată de asistenții personali ai persoanelor cu 
handicap grav pe semestrul II al anului 2018.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de 
acțiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea ore-
lor de muncă efectuate de beneficiarii Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat pentru anul 2019.

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentan-
tului Consiliului Local al Comunei Țânțăreni, domnul Ciutu-
reanu Robert Marian pentru a susține și vota în Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Olte-
nia punctele aflate pe ordinea de zi. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentu-
lui de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comu-
nitar Local de Evidență a Persoanelor, comuna Țânțăreni, 
județul Gorj. 

7. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului cu 
privire la activitatea de soluționare a petițiilor înregistra-
te la Primaria Comunei Țânțăreni în cursul anului 2018, a 
Raportului privind accesul cetățenilor la inforrnațiile de 
interes public pe anul 2018, a Raportului de evaluare a im-
plementarii Legii nr.52/2003 si a Raportului de evaluare a 
implementarii Legii nr.544/2001, privind liberul acces la in-
formatii de interes public pe anul 2018.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lu-

crari pe anul 2019 cu utilajele aflate în dotarea Consiliului 
Local Țânțăreni.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea executării unor 
lucrări pe domeniul public și privat al comunei Țânțăreni 
pentru realzarea proiectelor, bransament la reteaua de 

gaze naturale".
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării în cota 

de 73.3% a majorarilor de întarziere aferente obligațiilor 
principale restante la 30 septembrie 2018 inclusiv si a ma-
jorarilor de întârziere aferente obligațiilor principale cu 
termen de plata pana la 30 septembrie 2018, inclusiv, a 
creanțelor de natură. fiscală datorate bugetului local al co-
munei Țânțăreni, Județul Gorj.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării ex-
cedentului rezultat din execuția secțiunii de dezvoltare din 
bugetul de venituri și cheltuieli pentru investițiile demarate 

în anul 2018 pentru anul2019.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii ex-

cedentului anului 2018 rezultat din execuția secțiunii de 
dezvoltare din bugetul de venituri și cheltuieli pentru titlul 
58(PNDR) "Înființare centru social de tip After Scool" în anul 
2019.

13. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de 
activitate al asistenților medicali comunitari pe semestrul II 
al anului 2018 și aprobarea Programului de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității pentru anul 2019.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului 
de evaluare a capacității de aparare împotriva incendiilor 
în comuna Țânțăreni aferent anului 2018 si aprobarea Pla-
nului de măsuri pentru îmbunatățirea activităților de ma-
nagement al situațiilor de urgență, instruirea  personalului 
si activității de intervenție în anul 2019.

15. Proiect de hotărare privind aprobarea Protocolului 
de colaborare între Primaria Comunei Țânțăreni și Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.

16. Proiect de hotărâre privind transformarea unor 
posturi,ca urmare a susținerii examenului de promovare în 
gradul profesional imediat superior celui deținut de către 
funcționarii publici și modificarea ștatului de funcții al Apa-
ratului de specialitate al Primarului comunei Țânțăreni.

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii„PARC 
MIHAI EMINESCU„parcului din satul Florești.

18. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii 
din „PARCUL și MONUMENTUL ISTORIC ,, în „ISTORIC PARC,,

19. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de 
muzeu  „MIHAI EMINESCU,, muzeului din satul Florești.

Convocat în ședința de lucru de îndată din data de 31.01.2019 ,Consiliul local 
Țânțăreni a dezbătut ,votat și aprobat următoarele normative locale:

Primăria Țânțăreni aduce la cunoștiință  tutu-
ror locuitorilor  comunei și persoanelor juridice 
( societăți comerciale), aflate pe raza localității, 
obligația cu privire la asigurarea curățeniei în 

fața proprietăților pe care le dețin : șanțuri , rigo-
le, căi de acces, trotuare de câte ori este nevoie. 

Vă mulțumim!

- HG nr.39/2017 –Ajutor de minimis tomate 2017-2020;
- HG nr.9/2018 Ajutor de minimis pentru crescătorii de porcine rasa Bazna și Mangalița; 
- HG.nr.500/2017Ajutor de minimis pentru crescătorii de ovine, pentru comercializarea lânii.;
- Ajutor de minimis pentru susținerea programului usturoi  2019-2021;
- Forme asociative; Cooperative agricole;  Grupuri de producători;
- Subvenția pe 2019 de la APIA; 
-  Produsele tradiționale.

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ GORJ INFORMEAZĂ FERMIERII CU PRIVIRE LA SUBVENȚIILE ACORDATE DE GUVERNUL 
ROMÂN ÎN AGRICULTURĂ

Este de datoria noastra si suntem onorati să vă adresăm 
mulțumiri, dar și felicitări, deopotriva tuturor locuitorilor comu-
nei care au facut eforturi si au inteles sa-si plateasca la zi taxele 
si impozitele locale, si-i asteptam si pe ceilalti, care nu au facut 
inca acest lucru, sa se achite de indatoririle fiscale pe care le au.

   Trebuie să dăm cu toții dovadă de simt civic si să înțelegem 
ca proiectele de anvengură în care comuna este angrenată nu 
se pot înfaptui fără încasări din taxe și impozitele locale, care 
sunt principala sursa de venit la bugetul comunei.

Vă mulțumim pentru că existați si vă rugăm să primiți din 
partea noastră cele mai calde urări de sănătate, fericire si împli-
niri, rugând pe bunul Dumnezeu să vă lumineze lungul drum al 
vietii, să vă umple casa de bani ca să aveți de unde plăti taxele 
și impozitele.

1. Doriti sa aveti o comuna frumoasa?
Achitati-va taxele.

2. Doriti sa aveti scoli frumoase, dotate 
si incalzite corespunzator ?
Achitati-va taxele.

3.Doriti sa aveti  biserici modernizate?
Achitati-va taxele. 

4. Doriti sa aveti utilitati conform stan-
dardelor europene? (apa, canal, ilumi-
nat, gaze, etc.)

Achitati-va taxele.

5. Doriti sa aveti drumuri modernizate?
Achitati-va taxele. 
Deci, totul depinde de dumneavoastra.

 CETĂȚENI !
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Cei mai fideli utilizatori 
ai Bibliotecii Comunale,cu 
emoție și entuziasm, au mar-
cat, luni ,14 ianuarie 2019, 
însemnătatea Zilei Culturii 
Naționale. Astfel, într-un 
cadru festiv, coordonați de  
bibliotecarul comunal ,care 
le-a oferit suportul material 
pentru desfășurarea întregii 
activități, aceștia au partici-
pat cu interes și au răspuns 
provocării lansate de orga-

nizator.
 Activitatea s-a desfășurat în trei etape. Într-o primă 

etapă, elevii, implicați activ, au vizionat materiale pe su-
port electronic despre viața și opera scriitorului, reușind 
astfel să-și reamintească principalele evenimente din 
viața acestuia. A doua etapă  a presupus un recital de 
poezie și  confecționarea unor semne de carte 

 Momentul omagial a continuat   în faţa Căminului 
Cultural Țânțăreni , cu depunerea de jerbe de flori la sta-
tuia poetului .

Scopul activității a fost stimularea și valorificarea 
interesului elevilor  față de opera poetului național. 
Obiectivele activității au fost afirmarea și promovarea 
creației eminesciene, creșterea interesului față de poe-
zia eminesciană. 

 Elevii au descoperit cu prilejul acestei activități 
semnificația cuvântului „cultură“, subliniindu-se rolul, 
locul și importanța culturii românești în cultura univer-
sală. Poetul național  Mihai Eminescu  a fost prezent în 
activitate prin poeziile sale de neegalat.

 Eminescu răzbate dincolo de veacuri și generații. 
Actual și necesar, Mihai Eminescu este nu doar poetul 
de geniu și actorul profund implicat în viața cetății; este 
mai mult de-atât. Este chiar puntea dintre vechi și nou, 
un impuls la reflecție și regăsire a culturii autentice.

“Traind in cercul vostru strâmt/Norocul vă petrece, Ci eu in lumea mea ma simt/Nemuritor si rece.”

Cei mai fideli utilizatori ai Bibliotecii Comunale,cu emoție și entuziasm, au 
marcat , luni ,14 ianuarie 2019, însemnătatea Zilei Culturii Naționale. Astfel, 
într-un cadru festiv, coordonați de  bibliotecarul comunal ,care le-a oferit 
suportul material pentru desfășurarea întregii activități, aceștia au participat cu 
interes și au răspuns provocării lansate de organizator.
Activitatea s-a desfășurat în trei etape. Într-o primă etapă, elevii, implicați 

activ, au vizionat materiale pe suport electronic despre viața și opera 
scriitorului, reușind astfel să-și reamintească principalele evenimente din viața 

acestuia. A doua etapă  a presupus un recital de poezie și confecționarea unor semne de carte 

Momentul omagial a continuat   în faţa Căminului Cultural Țânțăreni , cu depunerea de jerbe de flori 
la statuia poetului .
Scopul activității a fost stimularea și valorificarea interesului 
elevilor față de opera poetului național. Obiectivele activității 
au fost afirmarea și promovarea creației eminesciene, 
creșterea interesului față de poezia eminesciană. 
Elevii au descoperit cu prilejul acestei activități semnificația 

cuvântului „cultură“, subliniindu-se rolul, locul și importanța 
culturii românești în cultura universală. Poetul național Mihai 
Eminescu a fost prezent în activitate prin poeziile sale de 

neegalat.
Eminescu răzbate dincolo de 

veacuri și generații. Actual și 
necesar, Mihai Eminescu 
este nu doar poetul de geniu și 
actorul profund implicat în 
viața cetății; este mai mult de-
atât. Este chiar puntea dintre 
vechi și nou, un impuls la 
reflecție și regăsire a culturii 
autentice.

  

”Unirea cea mică-un prim pas spre Unirea din 1918”
Ziua de 24 ianuarie 2019 ,Ziua Principatelor Române ,a fost marcată de 
Biblioteca comunală printr-o activitate dedicată acestui eveniment istoric 
care a simbolizat  primul pas important pe calea înfăptuirii statului național 
unitar român. În baza parteneriatului încheiat de bibliotecă cu școala și 
primăria,la eveniment au participat elevii clasei a V-a ai Școlii Gimnaziale 
Țânțăreni împreună cu profesor Sgaibă Maria Liliana. Activitatea a avut drept 
scop cunoașterea principalelor evenimente care au condus la Mica Unire,care a 
urmat după alegerea lui Cuza domn,evocarea personalității marelui domnitor 
,precum și promovarea valorilor specifice poporului român –patriotismul și 
recunoștința. 
Activități desfășurate: 
-prezentarea unui material power-point -24 ianuarie 1859-Mica Unire; 
- recitarea unor poezii despre  Unire; 
-expoziție de carte ; 
-Hora Unirii –Hora bucuriei și a prieteniei.

Acest proiect,prin activitățile propuse ,are ca scop educarea elevilor în spiritul unității naționale și sensibilizarea comunității locale cu privire la 
menținerea dezideratului unității naționale în prezent,dar mai ales în viitor. 

“Traind in cercul vostru strâmt/Norocul vă petrece, Ci eu in lumea mea ma simt/Nemuritor si rece.”
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necesar, Mihai Eminescu 
este nu doar poetul de geniu și 
actorul profund implicat în 
viața cetății; este mai mult de-
atât. Este chiar puntea dintre 
vechi și nou, un impuls la 
reflecție și regăsire a culturii 
autentice.

  

”Unirea cea mică-un prim pas spre Unirea din 1918”
Ziua de 24 ianuarie 2019 ,Ziua Principatelor Române ,a fost marcată de 
Biblioteca comunală printr-o activitate dedicată acestui eveniment istoric 
care a simbolizat  primul pas important pe calea înfăptuirii statului național 
unitar român. În baza parteneriatului încheiat de bibliotecă cu școala și 
primăria,la eveniment au participat elevii clasei a V-a ai Școlii Gimnaziale 
Țânțăreni împreună cu profesor Sgaibă Maria Liliana. Activitatea a avut drept 
scop cunoașterea principalelor evenimente care au condus la Mica Unire,care a 
urmat după alegerea lui Cuza domn,evocarea personalității marelui domnitor 
,precum și promovarea valorilor specifice poporului român –patriotismul și 
recunoștința. 
Activități desfășurate: 
-prezentarea unui material power-point -24 ianuarie 1859-Mica Unire; 
- recitarea unor poezii despre  Unire; 
-expoziție de carte ; 
-Hora Unirii –Hora bucuriei și a prieteniei.

Acest proiect,prin activitățile propuse ,are ca scop educarea elevilor în spiritul unității naționale și sensibilizarea comunității locale cu privire la 
menținerea dezideratului unității naționale în prezent,dar mai ales în viitor. 

“Traind in cercul vostru strâmt/Norocul vă petrece, Ci eu in lumea mea ma simt/Nemuritor si rece.”

Ziua de 24 ianuarie 2019 ,Ziua Princi-
patelor Române ,a fost marcată de Bibli-
oteca comunală printr-o activitate de-
dicată acestui eveniment istoric care a 
simbolizat  primul pas important pe ca-
lea înfăptuirii statului național unitar ro-
mân. În baza parteneriatului încheiat de 
bibliotecă cu școala și primăria,la eveni-
ment au participat elevii clasei a V-a ai 
Școlii Gimnaziale Țânțăreni împreună cu 

profesor Sgaibă Maria Liliana. Activita-
tea a avut drept scop cunoașterea prin-
cipalelor evenimente care au condus la 
Mica Unire,care a urmat după alegerea 
lui Cuza domn,evocarea personalității 
marelui domnitor ,precum și promova-
rea valorilor specifice poporului român 
–patriotismul și recunoștința.

Activități desfășurate:
-prezentarea unui material power-

point -24 ianuarie 1859-Mica Unire;
- recitarea unor poezii despre  Unire;
-expoziție de carte ;
-Hora Unirii –Hora bucuriei și a pri-

eteniei. Acest proiect, prin activitățile 
propuse, are ca scop educarea elevilor în 
spiritul unității naționale și sensibilizarea 
comunității locale cu privire la menținerea 
dezideratului unității naționale în pre-
zent, dar mai ales în viitor.

”Unirea cea mică-un prim pas spre Unirea din 1918”
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Serviciul social Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii (CCS) 
a fost creat ca raspuns la  problemele identificate la copiii cu parintii plecati la 
munca in strainatate

Amploarea fenomenului copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate 
face necesara dezvoltarea la nivel national a unei retele de servicii specializate 
destinate acestor copii .

Scopul serviciulu social  Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinţi și 
Copii este prevenirea separării copilului de familia sa; sprijinirea și asistarea 
părințiilor/potențialialilor părinți pentru a face față dificultăților psihosociale 
care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale 
și sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora

Părinți plecați, copii singuri acasă 
Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii si cea mai mare speranta  a ei pentru viitor.”  ( John Fitzgerald Kennedy)

Cel mai imporant lucru pe care trebuie sa il inteleaga cei care apeleaza la serviciile profesionistilor nostri este ca - 
familia ar trebui sa fie un mediu in care copilul sa se simta iubit, sa fie in siguranta, sa gaseasca un model parental si un 
model educational pe care sa-l aplice in viitor cand va fi el insusi parinte. 

PRIN URMARE Copiii rămași acasa in urma plecarii parintilor la munca in strainatate se confrunta cu dificultati de 
ordin emotional, social si educational. In plus, lipsa parintilor sau a unui reprezentant legal poate duce la limitarea 
accesului copiilor la servicii de sanatate, educatie si beneficii sociale.

Va rugam prezentati-va la Primarie pentru a notifica plecarea unuia sau a ambilor parinti si desemnati un reprezen-
tant legal pentru siguranta copilului dumneavoastra.

„ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Fii, te rog, alături, ca să pot fi o binecuvîntare pentru tine 
și lumea mare!”

Prima zi din luna Martie a fost marcată de copiii din Centru, prin confecționarea de mărțisoare pentru ființele 
dragi, ca simboluri aducătoare de noroc si bunăstare. Femeile poartă mărțisorul pe durata lunii martie, ca semn 
al sosirii primăverii, după care este prins de ramurile unui pom fructifer, se crede că acesta va aduce belsug în 
casele oamenilor.

8 Martie 2019 -Da, este ziua ei! A celei care ne-a dat viaţã, a celei care se îngrijește mereu sa ne fie cât mai bine, 
a celei care este fericitã daca și noi suntem, ori este tristã dacã suferim; a celei care ne iubește mai mult decât 
orice pe lume. Pentru a celebra ziua acestor minuni, mamele, copiii din centru  s-au pregătit intens pentru a le 
sărbători cât mai frumos, după propriile puteri.

De Dragobete, învățăm a iubi...
A iubi este însăși legea vieţii. Este una dintre cele 

mai sublime acţiuni pe care o poate realiza o fiinţa 
umană. Iubirea poate să însoţească toate celelalte 
acte fundamentale ale noastre. Dacă învăţăm plini de 
iubire (cu pasiune) vom memora și vom înţelegemult 
mai ușor. Dacă ascultăm cu iubire, vom auzi mai multe 
și mult mai bine. Dacă vorbim cu dragoste, cuvintele 

noastre vor căpăta o forţă neînchipuit de mare. Dacă 
vom adormi cu dragostea 

în suflet, somnul nostru va fi odihnitor și profund ca 
al unui copil. Dacă vom gândi atunci când suntem plini 
de iubire, gândurile noastre vor căpăta profunzime și 
strălucire.  

Oamenii care se iubesc unii pe alţii profund și ade-

vărat sunt cei mai fericiţi oameni din lume. (Maica Te-
reza)

Elevii înscriși la Centrul de consiliere și sprijin pentru 
părinți și copii coordonați de doamnele : Tălău Alina, 
Vlăduțu Alina, Cernea Maria și Tomulescu Camelia au 
dorit să le arate celor pe care îi iubesc cât de mare este 
inima lor
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Acest proiect, TÂNȚĂRENI-VATRĂ DE ISTORIE, 
prin activitățile propuse ,are ca scop educarea ele-
vilor în spiritul unității naționale și sensibilizarea 
comunității locale cu privire la menținerea dezide-
ratului unității naționale în prezent,dar mai ales în 
viitor. 

Tudor Vladimirescu a fost o figură emblematică 
pentru istoria Țării Românești la începutul secolului 
al XIX-lea, fiind conducătorul Revoluției de la 1821 
și al pandurilor. S-a născut în satul Vladimir (jud. 
Gorj), într-o familie de ţărani liberi, în anul 1780 iar 
la Țânțăreni și-a fixat tabăra militară între 4 și 28 fe-
bruarie 1821 , unde avea o oaste de 4.000 de pe-
deștri și 500 de călăreţi.

 

 

 

 

În fiecare an, elevii Școlilor Gimnaziale din Țânțăreni împreună cu Biblioteca Comunală , marchează ziua de 28 februarie cu activități menite să reamin-
tească tuturor locuitorilor comunei   că Tudor  ”trage țara după el ,în târg la Țânțăreni”. 

Evenimentul organizat de către elevi și cadre didactice, se dorește un omagiu adus celui care, în urmă cu aproape două secole, a introdus numele comu-
nei Țânțăreni  în istoria națională.

Proiectul a presupus implicarea elevilor  în organizarea unui spectacol comemorativ la bustul marelui Pandur  în parcul din centrul comunei.  Elevii din 
clasa a II –A ai Școlii Gimnaziale Florești nr.1 alături de doamna învățătoare  Pîrvu Maria  au evocat figura marelui oltean , au readus în fața publicului texte 
vechi despre  cel ce a fost conducătorul Revoluției de la 1821, au recitat și au îmbrăcat strai popular oltenesc .Noi le mulțumim și îi felicităm pentru lecția 
de istorie oferită.

 

 

Contemporanii lui Tudor Vladimirescu l-au descris ca fiind sobru, posomorât și aspru, toată înfăţișarea lui având„un aer de comandir”. Era, însă, respectat 
de soldații săi. Pentru Tudor cel din Vladimir ,,patria era norodul, nu tagma jefuitorilor! ”
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Autorizatia de construire (AC) reprezinta actul eliberat de administratia publica locala, in baza caruia solicitantului poate efectua lucrari de constructie. 
Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie-Serviciul de Urbanism din localitatea/sectorul in care se afla terenul.

Autoritatea emitenta  a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul 
este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatiei, 
in conformitate cu proiectul tehnic.

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea  valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi 
autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire de 
urbanism.

1. Acte necesare pentru eliberarea Certificatului 
de Urbanism :

- cerere-tip si anexa la cerere ;
- plan încadrare în zonã si plan de situatie vizate de Ofi-

ciul de Cadastru si Publicitate  Imobiliarã Gorj, pentru terenul 
în cauzã, cu indicarea parcelei, a constructiilor ce se mentin,  
se desfiinteazã sau se propun pentru construire; 

- extras CF(carte funciara) – valabil 30 de zile.
 2. Acte necesare pentru emiterea Autorizatiei de 

Construire :
- cerere-tip si anexa la cererea pentru emiterea Autoriza-

tiei de constructie ;
- Certificatul de Urbanism; 
- dovada titlului de proprietate asupra terenului si/sau 

constructiei copie legalizata;
- documentatie tehnicã (DTAC) - autorizarea constructiei ;
- avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin Certi-

ficatul de Urbanism ;
– dovada privind achitarea taxelor legale ,Extras CF nu 

mai vechi de 30 de zile .
3. Acte necesare pentru Autorizatia de Desfiinta-

re sau Demolare :
- cerere-tip si anexa la cerere ;
- Certificat de Urbanism - dovada titlului de proprietate 

asupra terenului si a constructiei, copie legalizata - docu-
mentatia tehnicã (DTAC) - desfiintare ;

- avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin CU;
 - dovada achitãrii taxelor legale ;
- fotografii ale fatadei, lateral, curte si spate din care sã 

rezulte starea tehnicã a clãdirii .
4. Acte necesare pentru prelungirea Autorizatiei 

de Constructie 
- cerere adresatã Primãriei, înainte cu 15 zile de expirarea 

duratei de valabilitate a Autorizatiei de Constructie ;
- Autorizatia de Constructie în original - referat privind 

cauzele care au dus la necesitatea prelungirii - extras CF cu 
data recentã ;

5. Acte necesare pentru prelungirea Certificatu-

lui de Urbanism :
- cerere-tip completatã cu 15 zile înainte de expirarea du-

ratei de valabilitate a Certificatului de Urbanism ;
- Certificatul de Urbanism în original - referat privind ca-

uzele care au determinat necesitatea prelungirii ;
- extras CF cu data recentã.

Constantin Brâncuşi s-a născut pe 19 februarie 1876, la Hobiţa, ju-
deţul Gorj, şi a absolvit, în 1902, Şcoala Naţională de Arte Frumoase din 
Bucureşti.

În 1903, a primit prima comandă a unui monument public, bustul 

generalului medic Carol Davila, care a fost instalat la Spitalul Militar din 
Bucureşti. Acesta este, de altfel, singurul monument public al lui Brân-
cuşi din Bucureşti.

La scurt timp, în 1906, îşi expune lucrările pentru prima oară la So-
ciété Nationale des Beaux-Arts şi la Salon d'Automne din Paris.

În 1907 este prezentată prima versiune a "Sărutului", care a stat la 
baza celebrei lucrări "Poarta Sărutului", din ansamblul de la Târgu-Jiu, 
din care fac parte şi "Coloana fără sfârşit" şi "Masa Tăcerii". "Rugăciu-
nea" şi "Domnişoara Pogany" se mai numără printre lucrările celebre 
ale sculptorului român.Brâncuşi s-a stabilit la Paris, unde s-a stins din 
viaţă în martie 1957 - a fost înmormântat în cimitirul Montparnasse -, 
lăsând moştenire statului român atelierul său şi un număr important 
de lucrări. Statul român, condus de partidul comunist, a refuzat însă să 
accepte moştenirea lui Brâncuşi. Astfel, atelierul său a revenit statului 
francez, iar Muzeul Naţional de Artă Modernă din Paris păstrează lucră-
rile lăsate moştenire statului român prin testament. 

Ziarul Editie Specială de Țânțăreni  împlineste doisprezece ani. Doisprezece ani în care ne-am straduit 
să aducem cititorilor cele mai relevante articole, cele mai emoționante povesti, cele mai colorate  activități. 
Doisprezece  ani în care am învațat alături de voi că faptele bune contează, că oamenii  buni  pot schimba 
lumea, că e important să ne pese de comuna  noastră. Vă mulțumim pentru aprecieri, pentru critici şi mai 
ales pentru implicare în poveştile în care nu credea nimeni. 

Ediție specială de Țânțăreni este un ziar care se adreseazã tuturor categoriilor sociale şi tuturor segmen-
telor de vârstă. În contextul în care nu mai puțin de patru localității fac parte din Administrația Comunei , zi-
arul este liantul perfect al locuitorilor acesteia, care le dă cetățenilor sentimentul apartenenței la o comuna 
unică, Țânțăreni.( colectivul de redacție-primar Vasilescu Maria, Ion Mariana, Ionescu Iuliana, TIPOGRAFIA 
PRODCOM). Vă mulțumim că ne-ati fost alături!

Intră în legalitate – Autorizația de construire/ desființare obligatorie

19 februarie - Ziua Brâncuşi- 143 de ani de la naşterea marelui sculptor

O ştire trăieşte o zi sau poate schimba o viaţă! O ştire îşi propune să informeze şi să vă conecteze la realitatea comunităţii. Dar 
pentru un ziar, o ştire înseamnă o muncă de echipă

Aniversare de suflet

De interes cetățenesc
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În urmă cu ceva zile am ieşit să iau cina în oraş cu… o altă 
femeie! Şi culmea, a fost ideea soţiei mele! "Ştim amândoi că 
o iubesti !" - mi-a zis într-o zi jumătatea mea, luându-mă prin 
surprindere. “Viaţa e foarte scurtă, dedică-i şi ei puţin timp”. "Da, 
dar eu te iubesc pe tine ", am protestat. "Ştiu, însă o iubeşti şi pe 
ea".

Cealaltă femeie pe care sotia mea dorea să o vizitez era 
Mama, vaduvă de câţiva ani. Din nefericire, jobul, copiii, obli-
gaţiile familiale, nu-mi permiteau s-o văd decât ocazional.

Am sunat-o s-o invit la cină "Ce s-a întâmplat ? Eşti bine ?" 
m-a intrebat. (Mama e tipul de femeie pentru care un telefon 
târziu, în noapte, sau o invitatie surpriză, sunt indicii de veste 
rea). "Am crezut că ar fi plăcut să petrec ceva timp cu tine... 
Amândoi, singuri... Ce părere ai ?". Reflectând un moment, răs-
punse: "Mi-aş dori, mult."

În seara stabilită, în timp ce mergeam de la serviciu să o iau, 
mă simţeam emoţionat, aveam fiorii aceia care preced o întal-
nire specială. Când am ajuns, am constatat că şi ea era la fel 
de emoţionată ! Mă aştepta la poartă, îmbrăcată în vechiul ei 
palton. Îşi încreţise părul şi îmbrăcase o rochie cu care sărbăto-
rise ultima aniversare a căsătoriei. Faţa îi radia lumină, ca a în-
gerilor. "Le-am spus prietenelor că voi ieşi cu fiul meu, şi au fost 
foarte emoţionate" – îmi relată bucuroasă urcând în maşină.

Am fost la un restaurant, nu foarte elegant, dar foarte primi-
tor. În drum spre masa rezervată, Mama se sprijinea de braţul 
meu ca şi cum ar fi fost "Prima Doamna a Naţiunii"! Când ne-
am asezat, a trebuit să-i citesc meniul (ochii ei puteau să vadă 
numai literele şi cifrele mari). Pe la mijlocul antreurilor, mi-am 
ridicat privirea spre ea. De dincolo de masă, Mama mă privea 
cu un surâs nostalgic pe buze. "Când erai mic, eu eram cea care 
îţi citea meniul. Îţi aminteşti?".

În timpul cinei am avut o conversaţie agreabilă, nimic ex-
traordinar, doar ştiri despre vieţile noastre. Am vorbit atâtea, 
încât am pierdut şirul...

"Voi iesi cu tine altadată, dar numai dacă mă laşi să te invit 

eu", spuse Mama.
După ce-am condus-o acasă mi-a părut atât de rău că ne 

desparţeam... Am sărutat-o, am îmbrăţişat-o şi i-am spus că o 
iubesc. 

Câteva zile mai târziu, Mama a plecat la Domnul, căci a 
făcut un infarct. Totul a fost atât de rapid, încât nu am putut 
face nimic. După puţin timp am primit un plic de la restauran-
tul în care cinasem împreună. "Cina este plătită anticipat. Am 
fost aproape sigură că nu voi mai reuşi să vin la următoarea 
întâlnire. Oricum, am plătit pentru tine şi soţia ta. Niciodată nu 
îţi vei putea închipui ce a însemnat seara aceea pentru mine! Te 
iubesc ! Mama"

Rapiditatea cu care se defășoară vieţa cotidiană ne împin-
ge să trăim un regim de fast-food, o întâlnire instant cu cele ce 
ne-au crescut pe braţe. Uneori, zile sau săptămâni întregi nu le 
auzim glasul, deşi telefoanele noastre au multe minute gratu-
ite. Ne petrecm timpul sporovăind cu prieteni plictisiţi, iar ma-
melor noastre nu le mai spunem de mult nici o poveste, deşi 
urechile lor bătrâne, sunt deschise să audă glasurile copiilor 
iubiţi. Intrăm pe atâtea uşi în fiecare zi, dar pragul mamei dragi 
nu l-am mai trecut de multă vreme.

Stau mamele noastre la ţară, lipite cu nasul de geamul rece 
al iernii, cu ochii pironiţi la drumul trecătorilor. Dar fiul sau fiica, 
drăguţii ce umpleau gălăgios odinioară casa, nu se ivesc de-
loc. “Coboară atâţia din autobuze, din autoturisme. Ai noştrii, 
nici azi n-au venit”. Şi, mai şterg încă odată lacrimile cu colţul 
basmalei. Apoi, cu mâinile zbârcite de ţărâna colhozului sau 
a prafului din uzine, duc doi dumicaţi spre gura ce încă ştie să 
sărute. Doi dumicaţi, căci pită este din belşug, dar pofta..., pe 
apa sâmbetei s-a scurs. Dar nodurile au rămas în gât.

Aşteaptă mamele noastre prin camere cu pereţii reci, înveli-
te cu trei pături şi-ncălţate în ciorapii groşi de lână. Le-ar fi puţin 
mai cald căci afară miroase a ghiocei, dar indiferenţa noastră 
coboară termometrele sufletului. Răscolesc timide albumele cu 
fotografii, şi în perete agaţă cu bolduri o poză sepia de vreme, 

când băietul era premiantul clasei, iar copila a avut rolul Zânei 
bune.

Sunt mame singure, pitite printre munţi de medicamente şi 
candele ce ard şi ziua , pentru cei pe care casa sau ţara asta n-a 
mai putut să-i încapă. Iar peste kilometrii depărtării s-a aşter-
nut plumbul, dezinteresul nostru cel de toate zilele.

Sunt mame care ne-aşteaptă cu Biblia pe colţul mesei 
încărcate cu mușcate și cu  genunchii bătuciţi de orele de ru-
găciuni  prin care ne-au pus și  ne pun o vorbă bună înaintea 
lui Dumnezeu. Iar vorbele lor sărace, dar izvorâte din inimi 
bogate, aduc perdele de protecţie divină, zilnic, peste noi. 
Sunt mamele noastre dragi care aşteaptă rătăcitorii, cu braţele 
deschise, la poartă. Şi ele, şi Dumnezeu. Sunt femeile acestea 
din viaţa noastră de care trebuie să nu mai uităm. Sau măcar 
nu aşa de des... 

Azi, e 8 martie. E ziua mamelor noastre! Nu ştim dacă vor 
mai prinde alta... Trebuie să facem ceva pentru ele în această zi 
specială, să nu o așteptăm pe următoarea, ci să facem ceva AZI! 
Ţine minte, Dumnezeu iartă, dar timpul nu! 

Cealaltă femeie din viaţa mea
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Femeia, acest mister ce creează Universul, o întâlnim peste tot: femeia – primar, femeia -mamă,femeia –casnică,femeia-pensionară,,femeia-soră, feme-
ia-iubită, femeia-soţie, femeia-prietenă, dar și femeia-om politic,femeia-director, femeia – doctor, femeia-dascal, femeia-om de afaceri…

Femeia este primăvara vieții, este 
anotimpul care reușește să topească 
într-o singură culoare toate nuanțele 
celor patru vârste. Există ca să dea 
naștere și să facă să renască viața, 
să șteargă lacrimile copiilor, să aline 
suferința și durerile bătrânilor, să iu-
bească și să trudească până când poate 
să-și împletească cuibul sub streașina 
propiei case.

Asemenea primăverii, este însorită 
sau innourată, capiricioasă și schim-
bătoare, caldă, proaspătă sau rece, 
ca o zi, ca un izvor sau ca o noapte de 
martie.

Poate fi frumoasă, dacă mugurii 
vieții ei îmbobocesc și apoi înfloresc 
pe ramurile unui copac voinic pe care 
singura și-l alege, cu rădacinile adânc 
înfipte în pământul țării lui, chiar 
și atunci când destinul hotărăște să 
trăiască departe de ea. Obrajii palizi 
se colorează în rozul florilor de măr, 
buzele și sângele fură roșul intens al 
florilor de maci, în timp ce ea, femeia, 
visează libertatea câmpilui verde, lân-
gă prispa casei sale, de unde să poa-
tă admira albul ghioceilor, pe care se 
vor rostogoli nuanțele celor patru ano-
timpuri, până când vor deveni steluțele 
înghețate ale zăpezii veșnice. Se spune că 
nu există femei urâte iar eu cred în vor-
ba această care ascunde înțelepciunea 
populară.Sunt doar chipuri veștejite de 
tristețe, de necazuri, de greutăți, femei 
care nu mai reușesc să înfrunte viața, 
nu știu sau nu mai au puterea să-și colo-
reze chipul cu frumusețea unui zâmbet, 

a unui gând bun, a unei fapte importan-
te pentru ea sau pentru ceilalți, sau cu 
farmecul iubirii... Iubirea este culoarea 
preferată a femeii: ea pictează viața ce-
lor din jur în cele mai calde și pastelate 
culori, dacă mărul din care a gustat este 
roșu, sănătos și nu-și pierde niciodată 
jumătatea.

Femeia poate părea și urâtă, ca o pri-

măvară în care în locul unei binemeri-
tate ploi hrănitoare, izbucnește furtuna 
cu tunetele și fulgerele unei veri prea 
fierbinți, o primăvară în care ninge cu 
fulgi reci și târzii peste florile pomilor, 
scuturându-le timpuriu parfumul peta-
lelor; un anotimp prea umed, ca lacri-
mile, care face să crească buruienile la 
colțul drumului. Femeia nu este o buru-
iană, este o plantă folositoare, o floare 

care are nevoie de soare, de căldură, de 
lumină, de protecție fără a fi sufocată, 
de iubire, ca să crească, căci doar așa 
va răspândi în jurul ei razele soarelui 
vieții, pentru că femeia este viața însăși 
dacă El, Bărbatul, o ajută să trăiescă 
și să muncească în demnitate, dacă o 
iubește și o protejează necondiționat, cu 
intensitatea simțurilor sale, dincolo de 

prejudecăți, mentalități, orgolii.

Iată de ce ziua de 8 Martie este 
pentru români o adevărată săr-
bătoare a florilor. Este ziua în 
care bărbații sărbătoresc fetele și 
femeile de toate vârstele, le aduc 
în dar florile primăverii, ale iubi-
rii și ale stimei. Lângă ele așează, 
de cele mai multe ori, un dar 
cu grijă ales, de la cele mai sim-
ple, simbolice, până la cele mai 
prețioase, pentru că fiecare bar-
bat își vede femeile iubite în felul 
său. Uneori, stinghere, femeile își 
fac mici daruri simbolice și între 
ele, chiar dacă acest obicei nu este 
caracteristic tradiției românești. 
Dar cum să nu dăruiești ceva 
în această zi specială mamelor, 

bunicilor sau celor mai dragi sau mai 
prețioase colege de serviciu!? 

Cine știe, poate că așa a vrut viața, 
să fie ștearsă, fără să fie uitată,tragica 
zi de 8 martie, 1908, în care își are ori-
ginea această sărbătoare, când la New 
York, în Statele Unite, în timpul unei gre-
ve la o fabrică textilă, au murit arse de 
vii, 129 de femei militând pentru drep-
turile lor la locul de muncă. 

Să nu uităm deci, că a sărbători femeile înseamnă, înainte de toate, a le dărui stima, respectul și demnitatea pe 
care le merită, pentru a putea fi ele însele cele mai frumoase flori în buchetul vieții...


