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Ţînţăreni- poarta de intrare în Gorj
Se 

distribuie 

gratuit

Zilele devin sărbători doar alături de cei dragi!

Sărbătoarea Învierii Domnului nostru 
Iisus Hristos să dăinuie în inimile voas-
tre, să vă dăruiască pace si fericirea de 
a petrece aceste clipe magice alături de 
cei dragi !

  PRIMARUL COMUNEI ȚÂNȚĂRENI MARIA VASILESCU  
și CONSILIUL LOCAL

Primar, Maria Vasilescu

 Să nu uităm să căutăm, prin iubire milostivă, ,,Faţa 
lui Hristos cel Înviat” în cel de lângă noi. Căci fiecare 
semen este o icoană a lui Dumnezeu întoarsă spre noi, 

care ne cheamă la bunătate, la blândeţe, la răbdare, la 
facere de bine. În bucuria noastră de acum, să nu uităm 
de cei aflaţi în suferinţe, în necazuri, de cei îndoliaţi, de 

cei bolnavi din spitale sau de la casele lor, de cei singuri, 
de copiii orfani sau părăsiţi, de cei săraci, dar şi de toţi 
cei care sunt împietriţi de necredinţă. Tuturor acestora, 
harul învierii Domnului să le fie sprijin şi întărire, vinde-
care şi mângâiere, lumină şi mântuire.

  PREOŢII PAROHI AI COMUNEI ŢÂNŢĂRENI
  Ştiucă Alexandru, Radu Marian, Tudor Matei

Cinstiţi credincioşi !

PAȘTE FERICIT !
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EDIŢIE SPECIALĂ DE ŢÂNŢĂRENI

Pentru cetăţean, pentru comunitate!

Informare privind problemele ridicate la întalnirea cu 
cetatenii în trim.I/2019. 

2. Informare privind pregatirea pentru declansarea cam-
paniei agricole de primavară.

3.  Hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al şe-
dinţei anterioare.

4.  Hotărâre pentru aprobarea alegerii preşedintelui de 
şedinţă pentru 3 luni.

5.  Hotărâre pentru aprobarea graficului de şedinţă pe 
trimestrul II /2019.

6.  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consi-
liului Local Țânțăreni nr.102 din 31.08.2018 privind 
aprobarea închirierii fără licitație a unui birou în su-
prafață de 11.94 mp situat în localul Căminului Cul-
tural Țânțăreni.

7.  Hotărâre pentru aprobarea comunicării prin mij-
loace electronice de transmitere la  distanță a actelor 
administrative fiscal.

8.  Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de 
achiziții publice pe anul 2019 și a  Programului anual 
al achizițiilor publice pe anul 2019.

9.  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pri-
vind eliberarea cardului – legitimație de parcare pen-
tru persoanele cu handicap.

10. Hotărâre privind aprobarea reorganizării Con-
siliului Comunitar Consultativ ca formă de sprijin 
în activitatea de asistență social și protecția copi-
lului și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a acestuia.
11.  Hotărâre privind aprobarea Planului anual de 

acțiune privind serviciile sociale administrative și 
finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei 
Țânțăreni.

12.  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
acordării ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de în-
mormântare la nivelul Unității Administrativ Terito-
rială , comuna Țânțăreni, județul Gorj în anul 2019.

13.  Hotărâre privind aprobarea componenței echi-
pei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestic pe raza comunei Țânțăreni.

14. Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de 
autorizare, avizare, coordonare si executie a lucrarilor 
la retelele tehnico-edilitare de pe raza administrative - 

teritoriala a comunei Țânțăreni. 
15. Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a 

taxelor speciale de pasunat și a unor măsuri organiza-
torice pentru utilizarea suprafețelor de pajisti situate 
pe domeniul privat al comunei Țânțăreni.

16.  Hotărâre privind aprobarea Programului de 
crestere a eficientei energetice al comunei Tantareni, 
pentru anul 2019.

17.  Hotărâre privind propunerea acordării califica-
tivului la evaluarea performanțelor profesionale indi-
viduale pentru secretarul comunei pentru activitatea 
desfășurată în anul 2018.

18.  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Con-
siuliului Local  nr. 90/31.07.2018   pentru constituirea 
structurii de specialitate în domeniul urbanismului, 
amenajarii teritoriului și autorizării lucrarilor de con-
struire/desființare la nivelul comunei Țânțăreni.

19.  Hotărâre privind aprobarea planului anual de 
perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul apa-
ratului de specialitate al Primarului comunei Țânțăreni 
şi din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea 
Consiliului Local al comunei Țânțăreni, pentru anul 
2019.

20.  Hotărâre privind însușirea raportului de acti-
vitate al primarului Maria Vasilescu  pentru anul 2018 
privind starea economică, socială şi de mediu a comu-
nei Țânțăreni.

Convocat în ședința de lucru de îndată din data de 29.03.2019 ,Consiliul local Țânțăreni a dezbătut 
,votat și aprobat următoarele normative locale:

Ce trebuie să știi atunci când mergi la vot?Este impor-
tant să ai în vedere anumite detalii privind legislația electo-
rală, precum vârsta minimă de votare sau votul în diaspora, 
care diferă de la țară la țară. Spre exemplu, în România, 
urnele se deschid duminică, 26 mai 2019. Cetățenii români 
care locuiesc într-o altă țară din UE au dreptul să voteze 
fie pentru candidații din România în secțiile de votare or-
ganizate în cadrul ambasadelor sau consulatelor, fie pentru 
candidații din țara de reședință.

Ce face un deputat european? Care este rolul său la 

Bruxelles?Deputatul în Parlamentul European întocmeşte, 
în cadrul unei comisii parlamentare, un raport privind o pro-
punere de „text legislativ” prezentată de Comisia Europea-
nă, singura instituţie care are drept de iniţiativă legislativă. 
Comisia parlamentară votează acest raport şi, eventual, îl 
modifică. Parlamentul îşi exprimă poziţia prin revizuirea 
şi adoptarea în şedinţă plenară a textului. Acest proces se 
repetă o dată sau de mai multe ori, în funcţie de tipul de 
procedură şi de ajungerea sau nu la un acord cu Consiliul.
În ceea ce priveşte adoptarea actelor legislative, se face dis-

tincţie între procedura legislativă obişnuită (codecizia), care 
plasează Parlamentul pe picior de egalitate cu Consiliul, şi 
procedurile legislative speciale, care se aplică doar în cazuri 
specifice în care Parlamentul are doar rol consultativ.

Pe 26 mai mergem sa-i votam pe cei care ne vor reprezenta timp de 5 ani în 
Parlamentul European.

În perioada 23-26 mai 2019, europenii vor vota componența noului Parlament European. 
Acesta este momentul în care îți poți face vocea auzită. În urma scrutinului vor fi aleși cei 705 
deputați europeni care ne vor reprezenta la nivelul UE până în 2024.

Apa este mediul în care au loc toate procesele biochimice  din 
organism,deci apa trebuie fie de bună calitate.Apa constituie 50-
60% din masa corporală a unui om.Pentru buna funcționare a orga-
nismului și pentru a menține doar procesele vitale ,omul trebuie să 
consume o cantitate suficientă de apă.

În localitatea noastră Serviciul de alimentare cu apă și canalizare 
este asigurat de Compania de apă Oltenia Craiova.Apa furnizată de 
operatorul de apă este asigurată din sursa,,Izvarna”fiind apă de izvor 
de munte, una dintre cele mai bune ape potabile din România.

  În urma analizelor prelevate din fântânile populației, s-a con-
statat că apa din pânza freatică are în compoziție elemente care pot 

afecta sănătatea populației (aceste analize sunt disponibile la AVI-
ZIERUL PIMĂRIEI )

Pentru a vă proteja sănătatea, vă recomandăm să nu consumați 
pentru băut,prepararea hranei,sau folosirea la mașinile de spălat, 
apa din pânza freatică și să folosiți apă de la robinet sau fântânile 
publice care sunt alimentate din rețeaua publică de distribuție a apei 
potabile. Menționăm că Laboratoarele specializate ale Direcției de 
Sănătate Publică Gorj și ale Companiei de Apă Oltenia, monitori-
zează  permanent calitatea apei potabile distribuite populației din 
comuna Țânțăreni.

    (Sursa –Compania de Apă Oltenia )

APA-IZVOR DE SĂNĂTATE
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Luna curațeniei de primavară
Dacă nu ați fost niciodată mişcați până în adâncul sufletului de o floare răsărită primăvara, probabil că sufletul 

dumneavoastră nu a cunoscut vreodată înflorirea.Primăvara este doar ceea ce simțim,adulmecând văzduhul colo-
rat în nuanțele sufletului. Strălucind  Înflorind în interiorul nostru pentru a corecta amintirile care renasc neîncetat. 
Primăvara este anotimpul tuturor,pentru fiecare, un început umplut de speranța de mai bine!

Primăvara este sezonul în care toată natura revine la viață, iar odată cu sosirea acestui anotimp, și 
noi trebuie să ne îngrijim de tot ce înseamnă locuințele, curțile și gospodăriile noastre.

Tuturor ne face plăcere să locuim intr-o casă curată,cu o gospodărire bine organizată, având curtea şi grădina îngrijite. 
De asemenea, cred că ne face plăcere şi cinste tutor să fim locuitori ai unei comune frumoase şi curate admirate de cei care 
ne vizitează sau trec prin ea. Haideți aşadar,să nu mai aruncăm gunoaiele pe marginea drumurilor şi în locuri publice., 
evitând luarea unor amenzi atât de către comuna Țânțăreni,cât şi de către noi,cetățenii săi! Haideți să ne păstrăm comuna 
curată şi îngrijită,să ne putem mândri că suntem locuitorii ei!

Lucrurile mărunte, pot face diferenţa! Ele se realizează doar cu dăruire şi cu mult drag 
faţă de cetăţeni. Comuna ta = casa ta! 

Vă îndemn sa ne unim eforturile pentru a face curaţenie pe terenurile din preajma, caselor de locuit, a drumurilor, să 
lichidăm gunoaiele şi să întâmpinăm Sărbătorile de Paşti cu comuna curată şi cu inima curată.

Vă invit să participați activ în Campania de curățenie și salubrizare a comunei noas-
tre în această perioadă.

Vă îndemn să ne unim eforturile pentru a face curățenie pe terenurile din jurul 
clădirilor, caselor de locuit, drumuri, să lichidăm depozitele necontrolate de deșeuri.
Noi toți ne dorim să întâmpinăm cum se cuvine sărbătorile de Paște, să trăim într-un 
mediu curat și să respirăm aer proaspăt și de aceea vă îndemnăm să păstrați curățenia 
și să contribuiți la amenajarea spațiilor verzi.

Și pentru o bună gestionare a deșeurilor ceea ce înseamnă pe de o parte , îndepli-
nirea unor obligații privind protecția mediului și pe de altă parte reducerea disconfor-
tului creat, vă facem cunoscut că atât primarul cât și Consiliul Local au făcut numeroase 
demersuri în acest sens încât astăzi suntem bucuroși să vă anunțăm că în săptămâna 
Paștelui o nouă firmă de salubrizare ne va ridica gunoiul menajer (vă rog să respectați 
această noțiune de gunoi menajer!) după următorul program:

a) Miercuri-24.04.2019 începând cu orele 08.00-sat Țânțăreni, Chiciora și Arpadia.
b) Joi- 25. 04. 2019 sat Florești
Vă rugăm să scoateți la poartă în zilele precizate pubelele și recipienții (sacii) în 

care ați depozitat gunoiul menajer.
Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!                                                                            

Primăria comunei Țânțăreni

Anunț important 
STIMAȚI CETĂȚENI AI COMUNEI ȚÂNȚĂRENI

Astfel, fiecare dintre noi are obligația ca, mai ales acum, în prag de săr-
bătoare, să se asigure că atât ograda, cât mai ales zona din fața casei în 
care locuieşte sunt curate. Reprezentanții PrimărieiȚânțăreni fac eforturi 
susținute pentru a menține curățenia în localitate, însă modernizările şi lu-
crările ce se fac în localitate nu se vor putea menține decât cu aportul dum-
neavoastră, al locuitorilor comunei.

Astfel, autoritățile locale fac apel la dumneavoastră şi vă roagă să 
începeți să curățați rigolele din fața caselor , să întrețineți rondurile cu flori 
şi să văruiți pomii de pe spațiile din fața caselor.

De asemenea, este foarte important ca fiecare dintre dumneavoastră să 
vă asigurați că şanțurile şi podețele sunt decolmatate, mai ales că acum, în 
perioada primăverii, au apărut  precipitații abundente, iar şanțurile să se 
înfunde, dacă nu sunt curățate.

În acest sens, reprezentanții Primăriei organizează, şi anul acesta, 
curățenia de primăvară. În săptămâna 22-25 aprilie, se va face colectarea 
deşeurilor, pentru ca apoi să întâmpinăm sărbătoarea Învierii Domnului aşa 
cum se cuvine.
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    Evenimentul a debutat cu  acțiunea “Tineretul se cunoaşte 
mai bine prin sport ”. Conceptul acțiunii a fost acela de a organiza 
activități sportive, în cadrul cărora, prin activităţile propuse, prin în-
tâlnirile dintre participanţi, prin prieteniile legate şi activităţile de 
premiere să fie atinse obiectivele propuse. Este vorba despre redu-
cerea prejudecăţilor rasiale, prin activităţi desfăşurate într-un mediu 
oportun de prietenie, colaborare şi multiculturalitate etnică.

Evenimentul a debutat cu concursul  de exatlon desfăşurat 
în incinta Sălii de sport la care au participat elevii claselor 
gimnaziale,coordonați de domnul profesor Ionică Ion şi de domnul 
mediator şcolar Dumitru Gheorghe . După toate etapele parcur-
se clasamentul arată astfel:Locul I -Alexandru Ionuț; Locul II- Ciu-
gu Steluță Robert; Locul III–Matei Giulio. Apoi a urmat un concurs 
de ciclism unde cei înscrişi s-au întrecut în a-şi demonstra pricepe-
rea şi îndemânarea cu bicicleta, în poligon. In urma acestuia  s-au 
evidențiat  următorii concurenți :Locul I -Alexandru Ionuț; Locul II- 
Curelaru Fane;Locul III –Ciugu Steluță Robert. Activitatea  a continu-
at la Biblioteca Comunală unde cei prezenți au putut viziona prezen-
tări power point despre ”Istoria şi cultura nescrisă a romilor”.  Micutii 
rromi  din clasele primare au încercat sa aducă şi ei  o pata de culoare 
acestui eveniment prin  interpretarea de  poezii si cântece  în limba  
strămoşilor dar au şi dat şi frâu liber imaginației artistice prin dese-
nele realizate. Dintre aceştia s-au remarcat Căldărarescu Giovanni şi 
Zorel Elvis.

Impactul desfăşurării acţiunii a fost: crearea de noi prietenii; eli-
minarea prejudecăților şi a multor forme de discriminare; stimularea 
multiculturalității şi a cooperării interetnice (obiectivul a fost atins 
într-un mediu prietenos, de divertisment şi de competiție, prin ega-
litate şi respect acordat în egală măsură fiecărei etnii în parte, prin 
diferite jocuri şi competiții în care echipele formate atât din romi, cât 
şi din ne-romi au cooperat).

”Sărbătoarea intitulată «Ziua Internațională a Romilor» repre-
zintă pentru instituția noastră şansa de a duce mai departe acțiunile 
pozitive întreprinse până în prezent , iar în continuare vom lua mă-
suri concrete de combatere a discriminării şi a marginalizării romilor, 
inclusiv prin sprijinirea participării şi reprezentării lor în sfera publi-
că. Ne-am străduit foarte mult pentru  a ajuta această comunitate şi 
pot spune că am înregistrat rezultate pozitive, în special în domeniul 
educației. Astăzi ,de ziua romilor, vreau să le urez un sincer «La Mulți 
Ani», să felicit pe toți cei care s-au implicat în aceste acțiuni  şi țin să le 
mulțumesc tuturor celor care au ținut să ia parte la acest eveniment. 
Nu în ultimul rând, vreau să apreciez sprijinul Consiliului Local al Co-
munei Țânțăreni  în toate activitățile  pe care le întreprindem” – a 
declarat doamna Vasilescu Maria, primarul Comunei Țânțăreni .

Primăria Comunei Țânțăreni în parteneriat cu Școala Gimnazială Țânțăreni şi Biblioteca Comunală Țânțăreni au organi-
zat luni,8 aprilie 2019 o serie de activități culturale,sportive şi educative cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor .
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În preajma sărbătorii Paştelui trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale. 
Sărbătorile ne transpun pe un tărâm spiritual deosebit. Ne împăcăm cu noi înşi-
ne şi cu semenii prin iubire, iertare şi prin bucuria de a fi împreună.

Toţi copiii iubesc această sărbătoare, deoarece simbolul drag lor, Iepuraşul, 
le aduce în dar multe cadouri şi ouă roşii.

Pentru păstrarea tradiţiei în localitarea noastră a avut loc  joi  18 apri-
lie, în sala de festivități a Căminului Cultural Țânțăreni   Festivalul ,, TE 
DEUM LAUDAMUS ”TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE PAŞTE”  ajuns la cea de a 
X –a ediție, unde au participat peste 400 persoane.  Împreuna, toti cei pre-
zenti  în sală au trait bucuria pascala alături de minunatii elevi ai şcolilor din 
localitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să trăim bucuria copiilor și a sosirii Iepurașului pentru un Paște fericit și să rostim cu credinţă în suflete: HRISTOS A ÎNVIAT!

Pentru strădania lor au fost răplătiți de cătrePrimarul,Vasilescu Maria şi Consiliul Local Țânțăreni cu câte o surpriză dulce.
Mulțumim tuturor celor implicați în această activitate(copii, cadre, didactice, părinți) şi le urăm tuturor : SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE !  
      

Au urcat, pe rând, pe scenă, elevii din 
clasele primare a II-A;a III-A şi B,a –IV-A 
de la şcoala Țânțăreni, clasa II-a  A Şcoala 
Floreşti precum şi colegii lor mai mari 
de la ciclul gimnazial, care au prezentat 
un frumos program artistic, cu temati-
ca pascala, fiind rasplatiti cu îndelungi 

aplauze. Frumoasele versuri si cântece, 
prezentate cu aceasta ocazie, au sublini-
at semnificatia Pastelui si a jertfei Fiului 
lui Dumnezeu pentru noi toti, pentru  
iertarea pacatelor si pentru mântuirea 
noastra. 

Alături  le-au fost  colegii lor din ce-

lelalte clase care s-au prezentat cu în-
condeiere de ouă,colaje şi expoziție 
de desene având ca temă ”Învierea lui 
Hristos”iar alții au fost îndrumați de că-
tre domnii profesori pentru a  păşi pra-
gul Sfintelor lăcaşuri de cult ,unde 
s-a dat frâu liber creativităţii, a ima-

ginaţiei artistice dar mai ales la cre-
area unei atitudini pozitive faţă de 
obiceiurile şi tradiţiile pascale.

Elevii au au confecţionat icoane  
apoi au cântat cântece religioase. 

Implicarea în acest proiect le dă copiilor ocazia să-şi consolideze unele cunoştinţe despre Sărbătoarea Paştelui, pe care le ştiau de la părinţii lor, să dobândească altele noi 
privind  obiceiurile   specifice acestei sărbători.

Implicarea copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară  în realizarea unor acţiuni  de  încondeiere a ouălor, de efectuarea unor desene şi colaje, de participare la obiceiurile de 
Paşti va duce la formarea unei conştiinţe privind datoria omului de a păstra tradiţiile străbune.

Festivalul ”Te DEUM LAUDAMUS” 
Tradiții și obiceiuri de Paște



EDIŢIE SPECIALĂ DE ŢÂNŢĂRENI

6

Înainte de începerea slujbelor religioase cu public 
numeros, mochetele, covoarele, scaunele şi băncile 
nefixate în pardoseală vor fi evacuate, pentru a men-
ţine permanent liber culoarul central al bisericii;

Se recomandă desfășurarea slujbelor religioase 
în exteriorul bisericilor în situaţia când acestea sunt 
organizate în interior accesul credincioşilor în incin-
ta lăcaşului de cult se va face numai în limita capa-
cităţii acestuia iar uşile de acces şi evacuare trebuie 
menţinute permanent deschise;

Utilizarea de către credincioşi a lumânărilor 
aprinse în lăcaşul de cult se va face cu mare atenţie 
şi la distanţă faţă de persoanele din jur, evitând con-
tactul cu hainele sau părul acestora;

Depunerea lumânărilor aprinse se va face numai 
în exteriorul lăcaşului de cult în locurile special ame-
najate la distanţe de siguranţă 

Faţă de construcţii, arbori ori vegetaţie. Acestea 

locuri pentru depunerea lumână-
rilor trebuiesc prevăzute cu tăvi 
metalice umplute cu nisip sau cu 
apă şi supravegheate permanent 
de pesonal anume desemnat;

Manevrarea lumânărilor 
aprinse pe timpul deplasării de la 
biserică/cimitir spre casă se face 
cu atenţie iar pentru a proteja flă-
căra împotriva vântului nu se vor utiliza suporturi de 
hârtie, pahare de plastic sau alte dispozitive din ma-
teriale combustibile; se va evita transportul lumână-
rilor aprinse în mijloacele de transport în comun sau 
în autoturismele personale;

Atunci când ajung acasa enoriaşii trebuie să am-
plaseze lumânările aprinse numai în suporturi in-
combustibile şi la distanţă de perdele, draperii, orna-
mente sau alte materiale combustibile;

Parcarea autoturismelor se face doar în locurile 
special amenajate în acest scop, astfel încât să nu se 
blocheze hidranţii exteriori de incendiu sau accesul 
autospecialelor de intervenţie atunci când este ca-
zul;

Inainte de cazarea în ansamblurile mănăsti-
reşti persoanele vor fi instruite privind respecta-
rea regulilor şi măsurilor de prevenire a incendii-
lor specifice unităţilor de cult;

Reguli şi măsuri de prevenire specifice- Sărbătorilor de Paşti

Reamintim că depunerea Cererilor Unice de Plată în cadrul 

Campaniei 2019 se va încheia la data de 15 mai 2019, în conformitate 

cu prevederile OMADR nr.69/2019, iar cei care nu se prezintă până la 

acest termen nu vor beneficia de sprijinul financiar acordat de APIA.

Fermierii sunt rugați pe această cale să se prezinte la data și 

ora la care sunt programați conform INVITAȚIEI primite pentru a se 

putea utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea 

Cererilor în Campania 2019, precum și pentru a se evita aglomerarea din ultimele zile de depunere și pentru a nu îngreuna procesul 

de primire a cererilor unice de plată. Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 

APIA SUSȚINE VALORILE COMUNE EUROPENE ȘI FERMIERII ROMÂNI! 
DEPUNE CEREREA UNICĂ DE PLATĂ ÎNPERIOADA 1 MARTIE – 15 MAI 2019!

Ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sis-
tematică de la nivelul comunei Ţânţăreni, judeţul Gorj, 
în vederea înaintării către Oficiul de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară Gorj a Anexei nr.24 - Sesizare pentru 
deschiderea procedurii succesorale, conform art.11, 
lit.g) din Legea nr.7/1996 republicată, a cadastrului și 
publicităţii imobiliare, vă solicităm să vă prezentaţi la 
Primăria comunei Ţânţăreni, în termen de maxim 10 

zile calendaristice, cu următoarele documente: 
 - Certificatul de deces pentru persoana dece-

dată după care se face succesiunea;
 - Certificat de naștere și de căsătorie pentru 

soţia supravietuitoare/sotul supravietuitor, sau sen-
tinţa judecătorească prin care s-a pronunţat desfa-
cerea căsătoriei (divorţul) în cazul în care aceştia se 
recăsătoresc;

 - Numele, prenumele şi adresele moștenitorilor 
prezumtivi;  

 - Copii ale actelor de proprietate ale defunc-
tului (titlu de proprietate, acte de vânzare cumpărare 
translative a dreptului de proprietate, certificate de 
moștenitor, etc ); 

 - Certificat fiscal  (se obţine de la Comparti-
mentul impozite și taxe locale din cadrul primăriei); 

 - Autorizaţie de construire sau certificat de 

edificare a imobilului, după caz; 
 - Extrasul de carte funciară pentru informare; 
 - Alte acte care dovedesc proprietatea bunuri-

lor deţinute de persoana decedata după care se face 
succesiunea.

 Potrivit dispoziţiilor art.5, alin. (6) din Ordinul 
ANCPI nr.1125/2016 în cazul în care procedura suc-
cesorală se finalizează prin eliberarea certificatului 
de moștenitor în termen de 2 ani de la data finalizării 
înregistrării sistematice, plata onorariului se face de 
oficiul teritorial de cadastru iar dacă procedura suc-
cesorală se finalizează peste acest termen, onorariul 
se suportă de către moștenitori, conform Ordinului 
ministerului justiţiei nr.46/C din 6 ianuarie 2011 pen-
tru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii 
pentru serviciile prestate de notarii publici, cu com-
pletările ulterioare. 

Dezbaterea procedurii succesorale a defunctului înscriși în cărțile funciare în urma cadastrului general

GR
AT

UIT

Pentru cetățean pentru comunitate

ANUNT
În  conformitate cu prevederile art.11 

alin.(1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul 

agricol, cu modificările și completările 

ulterioare, persoanele fizice și persoanele 

juridice au obligația să declare anual datele 

pentru înscrierea în registrul agricol.

Având în vedere prevederile 

legale vă solicităm să vă prezentați la 

sediul primăriei Țânțăreni, în vederea 

depunerii declarației pentru modificarea 

și completarea Registrului Agricol 

și a rolului fiscal în urma finalizării 

Cadastrului general.
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Drob de miel  
1 kg măruntaie de miel - ficat, plămâni, inimă, rinichi, splină,150 g unt sărat, 2 cepe mari, 6 ouă mari, 3 

legături de ceapă verde, tocate mărunţel,3 legături usturoi verde, mărunţit,100 g smântână,1 prapur de miel, 
2 legături pătrunjel, mărunţit,2 legături mărar, mărunţit,sare şi piper după gust.

        Mod de preparare:
 Se spală organele şi se pun la fiert, după ce sunt gata le dăm prin maşină de tocat înpreună cu carne de 

porc.
 Ceapă, usturoiul şi pătrunjelul se va tocă mărunt după ce au fost bine spălate şi se vor amestecă 

cu compoziţia de carne şi măruntaie se adaugă cele patru ou crude se condimneteaza după plac şi se 
omogenizează bine toată compoziţia, după aceea se unge o tavă cu ulei şi se aşează un strat de compoziţie 
şi se ornează cu ouă fierte tăiate rondele, iar se adaugă un strat de carne iar la sfârşit ouă

Ingrediente Pentru blatul cu vanilie:4 
oua, 4 linguri zahar, 2 linguri ulei, 4 linguri 
faina un varf lingurita praf de copt, esenta 
de vanilie

Pentru blatul cu nuca: 5 albusuri,5 
linguri zahar, 5 linguri nuca macinata, 5 
linguri pesmet de biscuit, 2 picaturi esenta 
de migdale

Pentru crema: 5 galbenusuri,100 g zahar 
pudra, 2 linguri amidon, 400 ml lapte, 200 g 
ciocolata,200 g unt

Mod de preparare 
Blat cu vanilie: Albusurile se bat spuma 

tare cu un praf de sare. Se adauga zaharul 

si se mixeaza pana obtinem o spuma densa 
si lucioasa. Galbenusurile frecate cu ulei si 
esenta de vanilie le turnam peste albusuri 
si mixam usor. La sfarsit, incorporam faina 

amestecata cu praful de copt, amestecand 
usor cu o spatula, cu miscari de jos in sus.

Turnam compozitia in tava (40/28 cm) 
tapetata cu hartie de copt si dam la cuptor la 
foc mediu pentru cca 20 de minute. Scoatem 
blatul din tava, il punem pe un gratar si-l 
lasam la racit cu tot cu hartia de copt.

Blat cu nuca: Albusurile se bat spuma 
tare cu un praf de sare. Se adauga zaharul 
si se mixeaza bine pana obtinem o spuma 
lucioasa ce se tine bine de paletele mixerului 
si face tepi la atingere. Adaugam esenta 
de migdale, nuca macinata si pesmetul si 
amestecam usor cu o spatula cu miscari 
de jos in sus. Compozitia o turnam in tava 
(40/28 cm) tapetata cu hartie de copt si se 
coace la foc mediu pentru cca 25 de minute, 
in functie de cuptor. Se pune la racit pe un 
gratar, cu tot cu hartia de copt.

Crema cu ciocolata:. Galbenusurile, 

zaharul si amidonul se amesteca bine, pana 
se obtine o crema omogena. Turnam laptele 
putin cate putin amestecand continuu, sa 
nu se formeze cocoloase. Punem vasul pe 
foc mic si amestecand continuu cu un tel 
se fierbe compozitia pana se ingroasa, ca o 
budinca. In crema fierbinte punem ciocolata 
rupta bucatele si untul taiat cubulete. Se 
amesteca bine pana la omogenizare. Dam 
vasul deoparte, lasam putin sa se racoreasca, 
apoi dam la rece.

Cum se prepara crema de ciocolata In 
tava in care am copt blaturile, tapetata cu 
folie alimentara punem blatul cu vanilie, 
de pe care am scos mai intai hartia de copt. 
Punem jumatate din cantitatea de crema in 
strat uniform. Peste crema punem blatul cu 
nuca (cu hartia de copt in sus) . Scoatem 
hartia de copt cu atentie si acoperim cu 
restul de crema. Dam la rece pentru cateva 
ore. A doua zi se taie foarte bine si frumos

Ca si in alte zone ale tarii si aici exista tradi-
tii specifice, care sunt mostenite de sute de ani 
si inca se respecta de catre batrani. (mai ales in 
Saptamana Mare).

Incepand de luni, pentru a fi iertati de paca-
tele savarsite in timpul anului,oamenii poarta 

haine de doliu pe care le vor schimba in noaptea 
de Inviere cu unele noi.

Satul pastreaza cateva traditii deosebite 
pentru joia mare si anume: in aceasta zi oamenii 
merg la biserica pentru a se spovedi si imparta-
si, iar traditia spune ca cine doarme la pranz in 
joia mare va fi lenes tot anul (mai ales femeile). 
Tot joi este si ziua de pomenire a Mortilor (ultima din 
Postul Mare), iar oamenii duc la biserica mancare 
si bautura pentru a se sfinti si a se da de pomana. 
De asemenea, se spune ca mortii se intorc la ca-
sele lor iar oamenii aprind focuri mari pentru spi-
ritul mortilor. Se coc colacii, pasca si se vopsesc 
ouale (vor tine tot anul), iar in curti se aseaza sca-
une pe care sa se odihneasca sufletele mortilor. 
Tot aceasta zi marcheaza inceputul curateniei ge-

nerale in casa si in curte, prilej cu care satenii ma-
tura curtile, repara gardurile, varuiesc peretii etc. 
Vinerea mare, este numita si Vinerea Pastilor sau 
Vinerea Seaca deoarece in aceasta zi, oamenii tin 
post negru cu credinta ca vor fi feriti de toate bo-
lile si necazurile.

Totodata in aceasta zi este interzisa orice fel 
de munca (casnica sau fizica), spunandu-se ca 
totul se va usca,va seca. Dar mai presus de toate 
aceste interdictii aceasta zi este deosebita   prin 
Denia Prohodului, una dintre cele mai spectacu-
loase denii si ducerea de flori la biserica pentru 
Iisus Hristos.

Mai intai tinerii si apoi batranii trec de 
cate trei ori pe sub masa plina cu flori (mor-
mantul Domnului), pe care este asezata o 
fata de masa pictata cu Punerea in mor-
mant a Domnului (Epitaf), Evangelia cu Cru-
cea, iar apoi urmeaza cantarea Prohodului. 
Slujba se incheie cu procesiunea de inconjurarea 

a bisericii de trei ori (inmormantarea Domnului) 
si impartirea de flori sfintite care se pun la icoa-

ne. In Sambata Mare, femeile pregatesc cea mai 
mare parte a bucatelor traditionale (miel, cozo-
naci etc), dar cel mai important moment al zilei 
este acela in care se pregateste pasca. De cele mai 
multe ori pasca se plamadeste in forma rotunda, 
amintind de scutecele in care a fost infasat Iisus.

Alteori, se face in forma dreptunghiulara, 
deopotriva cu mormantul in care a fost ase-
zat Iisus dupa moarte. Este deosebit de inte-
resant acest paralelism, aceasta pendulare 
intre viata si moarte. Un singur aliment care 
poate reprezenta atat viata, cat si moartea. 
Inainte de a merge la slujba de Inviere (care in-
cepe la doisprezece noaptea), oamenii merg la 
morminte pentru a da lumina si celor adormiti,iar 
crucile lumineaza de candele si lumanari creand o 
atmosfera de sarbatoare.

Un desert special de sărbătoare
Prăjitura "Noaptea de Paște" 

Tradiții pascale în Gorj

Colectivul de redactie:
Primar- MariaVasilescu; 

Ion Mariana;  Ionescu Iuliana; 
Vătuiu Mariana Vasilica;

 Tipografia Prodcom Tg. Jiu
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S-au întamplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
Vin Sfintele Paşti, deja suntem în Săptămâna Patimi-

lor. Să spunem cu toții HRISTOS A ÎNVIAT! A înviat pen-
tru toți. A murit, pentru ca noi,toți creştinii, să primim 
viață veşnică. Tuturor creştinilor, de orice rasă, neam, 
religie, oriunde s‐ar afla ei, le urez: SĂRBĂTORI FERICITE! 

UN PAŞTE FERICIT, LINIŞTE SUFLETEASCĂ, FERICIRE! IAR 
LUMINA ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS SĂ 
FIE PREZENTĂ ÎN FAMILIILE ŞI ÎN SUFLETELE FIECĂRUIA 
DINTRE NOI!

De Sărbători se face curățenie.Aşa a fost din moşi‐

strămoşi. În săptămâna Floriilor,curățenia se făcea pes-
te tot, pomii se văruiau, camerele casei se aeriseau şi 
aspectul caselor era împrospătat. Venea primăvara. În 
bunul obicei de care vorbesc, dar în alte condiții, şi noi 
am făcut curățenie.

Stimați cetățeni, fiecare țară, fiecare popor,când îi calci pragul şi te conduce în calitate de gazdă prin țara lui la fel ca şi un gospodar îți arată cu mândrie câteva din realiză-
rile  comunei sale  cu care se mândreşte.

 Centrul After School este o investiție absolut nece-
sară, pentru că în comună sunt foarte mulți copii ai că-
ror părinți lucrează şi e nevoie de un loc unde cei mici 
să rămână după cursuri, să aibă cine să aibă grijă de ei.

Construire centrul social de tip 
AFTER SCHOOL Sistem de canalizare și epurareape  

uzate menajere în satul Țânțăreni

În această perioadă lucrarile de canalizare se 
desfăşoară în satul Țânțăreni. Avem rugamintea ca 
toți cetatenii  să se racordeze.Totodată ne cerem scu-
ze pentru neplacerile create!

MODERNIZARE DRUMURI LOCALE  
DS5, DS7, DS10, DS30, DC51

Una din îndatoririle omului, indiferent de epoca istorică, este aceea de a se în-
griji de comunitatea din care face parte. Acesta este argumentul major care m-a 
determinat să mă implic activ în viața comunității în care trăiesc, să fac tot ceea ce-
mi stă în putință şi pricepere pentru a contribui la dezvoltarea şi creşterea calității 
vieții în Comuna Țânțăreni. 

Cu considerație,  Primar, Maria Vasilescu

MODERNIZARE PARC ÎN SATUL ȚÂNȚĂRENI +STATUIA TUDOR VLADIMIRESCU 

Este un proiect important pentru comu-
nitatea locală,prin care se vor îmbunătății 
semnificativ serviciile medicale oferite 
cetățenilor comunei. 

REALIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR 
MEDICAL ÎN COMUNA ȚÂNȚĂRENI, 

SAT. FLOREȘTI


