
Priviţi anul care a trecut cu sufletul unui 
om înţelept şi noul an cu ochi limpezi 
de copil reflectând uimirea şi credinţa. 

Sperând să mă consideraţi un prieten al 
dumneavoastră îndrăznesc să vă trimit 
gândul meu bun ca noul an să vă aducă 

dragostea, armonia, strălucirea şi lumina 
pe care le meritaţi din plin. 

Sărbători fericite dragii mei cărbuneşteni !
Primar Ing.Jr. Mazilu Mihai Viorel
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Interviul ediţiei

 
          Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai importantă a istoriei româneşti. 
Desăvârşirea  unităţii  naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern sau a unui 
partid politic, ea este fapta întregii naţiuni române.
În lupta pentru libertatea naţională, pentru crearea statului naţional unitar independent, poporul 
român a avut de parcurs un drum lung şi sinuos  trebuind să înlăture numeroase obstacole, a 
căror greutate depăşea cu mult forţele sale de luptă. 1 Decembrie a fost adoptată ca zi naţională 

a României  în  anul 1990. Ca orice român, 
fiecare cărbuneştean se bucură întotdeauna 
de o asemenea sărbătoare. Şi de această dată 
în oraşul nostru a fost marcat evenimentul 
printr-o serie de manifestări speciale.
Pentru a celebra această zi, autorităţile locale 
au depus coroane de flori la Monumentul  
Eroilor din centrul oraşului, după care toţi 
cărbuneştenii au fost invitaţi în parcul din faţa 
primăriei, unde prin bunăvoinţa domnului 
primar au servit  tradiţionala fasole cu cârnaţi 
pregătită de cei de la armată.
Primul care a deschis seria alocuţiunilor a fost 
domnul Mazilu Mihai Viorel, edilul oraşului 
Târgu Cărbuneşti  declarând că: ”Rolul şi 
însemnătatea Unirii Ţărilor Române, chiar 
dacă istoria pe unii ne-a despărţit este de 
o importanţă vitală, părinţii au obligaţia 
morală, iar cadrele didactice prin deontologia 
profesională sunt datoare să insufle tinerei 

generaţii respectul pentru însemnătatea acestui mare act al istoriei româneşti ce s-a petrecut 
acum 92 de ani, la 1 Decembrie 1918”.  Au luat apoi cuvântul şi reprezentanţi ai şcolii dar şi 
ai altor instituţii. Aşadar, putem spune că actul istoric de la Alba Iulia, ce a consfinţit  victoria 
românilor în lupta maselor populare,  care a avut un rol hotărâtor în realizarea procesului de 
făurire a statului naţional unitar, apare în perspectiva istoriei nu numai ca o manifestare a unei 

1 Decembrie la româniScrisoarea domnului Primar 
Ing.Jr. Mazilu Mihai Viorel

privind realizările pe anul 2010 
                                                                pag.2

Sunteţi preot la Târgu Cărbuneşti de foarte mulţi ani. 
Ce vă leagă de această, localitate aşezată la confluenţa 
Gilortului cu Blahniţa?

Sunt preot in Parohia “Sfinţii Voievozi Mihail 
şi Gavril” din anul 1992, am venit aici ca raspuns la o 
“chemare” de la Dumnezeu şi pentru a împlini dorinţa 
vrednicului de pomenire Mitropolit Nestor Vornicescu. În 
această localitate am găsit oameni minunaţi şi într-adevăr o 
zonă binecuvântată de Dumnezeu, astfel am hotărât să mă 
stabilesc aici împreună cu familia....continuare in pag.2
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Scrisoarea domnului Primar Ing.Jr. Mazilu Mihai Viorel

 către cetăţenii oraşului Târgu Cărbuneşti privind realizările pe anul 2010

Interviul ediţiei
continuare din pagina 1

Ca în fiecare an şi anul acesta veţi deschide casele creştinilor aşa cum se 
obişnuieşte la    ortodocşi. Ce trăiri aveţi în acest an faţă de alţi ani, ţinând cont de 
încercările prin care trece  fiecare enoriaş, încercări cauzate de lipsurile cu care se 
confruntă?

Suntem în apropierea Sfintelor Sărbători, vom duce vestea Naşterii Domnului în 
fiecare casă şi vom binecuvânta şi sfinţii prin stropire cu apă sfinţită viaţa credincioşilor 
noştri. Sărbătorile sunt totodată prilej de sfântă bucurie chiar şi în perioadele cele mai 
grele şi triste. Sperăm ca bucuria zilelor ce vin să rămână în sufletele noastre pentru că 
toate le vom învinge iubind.

De câţiva ani în şcoli a apărut pentru studiul elevilor o nouă disciplină, Religia, 
care multă vreme a fost interzisă. Consideraţi că pot tinerii cu ajutorul Religiei să 
îşi găsească drumul cel bun în viaţă, ţinând cont de faptul că din păcate, libertatea 
de după anii ’90 i-a determinat pe tineri să urmeze căi greşite (ne referim la 
droguri,alcool,etc.)

Doar predarea Religiei în şcoală nu este suficientă pentru schimbarea mentalităţilor 
şi formarea tinerilor. De mare importanţă este influenţa familiei şi exemplele pe care 
le oferim noi cei ce suntem responsabili cu educarea lor. Copiii reacţionează ca nişte 
bureţi, absorb orice, să-i ferim de mizeriile acestor vremuri.

Auzim din ce în ce mai des expresii vulgare la tot pasul, nu numai din partea 
tinerilor ci şi din partea celor de vârstă înaintată. Ce a dus oare la o astfel de 
degradare a omului? Credeţi că cinevă sau ceva ar putea schimba aceste lucruri 
nedemne de urmat?

Limbajul şi vulgarităţile prind acolo unde este ignoranţă, lipsă de cultură şi suflet 
gol. Când oamenii vor înţelege că Dumnezeu ne-a dăruit graiul pentru a ne înţelege unii 
pe alţii şi pentru a ne ruga, atunci vor folosi doar cuvinte frumoase ziditoare de suflet.

După anii ’90 credincioşii s-au îndreptat către lăcaşurile de cult. Credeţi că acest 
lucru    s-a întâmplat din dorinţa de a se apropia de Dumnezeu sau dintr-o teamă faţă 
de puterea divină?

Sunt mai multe categorii de credincioşi: credincioşi “statornici” ai Sfintei Biserici 
care vin din convingere şi dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, credincioşi ”de 
zile mari” care vin la Biserică doar ocazional şi credincioşi “de la distanţă” care spun că 
sunt credincioşi, dar nu vin la Biserică. Noi ne rugăm pentru toţi la fel şi îi îndemnăm să 
nu aştepte necazuri pentru a se apropia de Dumnezeu ci să caute pe Dumnezeu pentru 
a fi feriti de necazuri.

Prin menirea pe care o aveţi, participaţi la evenimente foarte importante din viaţa 
oamenilor: botezul, nunta, moartea. Există diferite obiceiuri la astfel de evenimente. 
Consideraţi că există nişte tipare pentru acestea sau oamenii le-au creat diferit de la 
o localitate la alta?

Rânduiala Sfintei Biserici este unitară,cărţile sfinte sunt aceleaşi pentru fiecare 
slujitor al Sfintelor Altare. Obiceiurile legate de evenimentele importante din viaţa 
oamenilor sunt izvorâte din trăirile emoţiile şi moştenirile de la strămoşi, acestea când 
sunt de “bun simţ” şi au garanţia continuităţii nu sunt dăunătoare.

De ceva timp se derulează lucrările de construcţie a unei biserici. Când preconizaţi 
că va fi târnosirea acesteia?

Biserica Sfântul Antim Ivireanul se construieşte pentru a forma cel mai frumos şi 
unic complex cultural, spiritual, educativ şi administrativ unind în aceeaşi incinta Casa de 
Cultură, Muzeul “Tudor Arghezii”, Biblioteca oraşului, Biserica, Şcoala şi Primaria. Având 
sprijinul  Înalt Prea Sfinţitului Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, al 
domnului primar Ing.Jr. Mazilu Mihai Viorel, al Consiliului Local şi al enoriaşilor Parohiei, 
nădăjduim că vom duce la bun sfârşit această lucrare în anii 2011-2012. 

În vara aceasta s-au derulat lucrări la Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail si 
Gavril”, cum au perceput enoriaşii această iniţiativă a bisericii? Cum puteţi defini 
mulţumirea sufletească, starea de spirit a dumneavoastră care v-aţi implicat foarte 
mult în realizarea acestor lucrări?

Biserica Parohiala, este reprezentativă pentru oraşul nostru şi de când a fost 
construită, din anul 1915  s-au făcut diferite reparaţii, în 1975 spălarea parţială picturii, 
în 1996 schimbarea acoperişului, în 2002-2003 ample reparaţii exterioare, iar cu 
ajutorul lui Dumnezeu în acest an de criză 2010, am început spălarea totală a picturii 
interioare. Ţinând seama că aceste lucrări se fac de: preoţii şi cântăreţii parohiei, de 
câţiva vrednici enoriaşi: Calotescu Dan, Toader Mihai şi Cristescu Ion şi cu ajutorul 
marelui profesor, pictor şi sculptor Gheorghe Plăveţi, cu costuri minime din contribuţia 
enoriaşilor, în anul viitor 2011 vom avea resfinţirea Bisericii. Aceasta reprezintă pentru 
noi o mare împlinire. 

Biblioteca Orăşenească Târgu Cărbuneşti are parteneriate cu Şcoala Generală 
”George Uscătescu”, cu Colegiul Naţional “Tudor Arghezi”, cu grădiniţele din oraş, 
cu parohiile şi cu alte instituţii. De multe ori ne-am gândit să insuflăm cititorilor 
noştri prin intermediul unor activităţi, (bineînţeles şi cu ajutorul dumneavoastră), 
acel sentiment de iubire faţă de semeni, de respect, de într-ajutorare, de smerenie, să 
devenim mai buni, să vedem pe cei de lângă noi şi să-i ajutăm. Consideraţi că acest 
lucru ar fi posibil cu atât mai mult cu cât biblioteca şi biserica au colaborat şi în anii 
trecuţi? 

Biblioteca oraşului nostru cu care am colaborat şi vom colabora este un izvor 
nesecat din care vin să se adape cei ce vor să crească în civilizaţie,cultură şi frumos, şi 
cei ce vor o schimbare în viaţa lor.

Ce doriţi să transmiteţi enoriaşilor în preajma Sfintelor Sărbători?
De Sfintele Sărbători obişnuim să ne transmitem mai mult sau mai puţin formal 

diferite urări, este un obicei foarte frumos, dar trebuie să înţelegem că fără contribuţia 
fiecăruia împlinirea celor ce le dorim pentru noi şi pentru cei dragi ai noştrii nu este 
posibilă. Nu vom avea “Sărbători Fericite” fără să facem ceva şi pentru fericirea 
semenilor noştrii şi nu vom avea un “An Nou” mai bun dacă vom fi tot aşa de răi ca în 
anul ce a trecut. Toate vor fi mai bune dacă noi vom fi mai buni.

Pruncul Sfânt  să ne aducă tuturor: “Pace şi între oameni bunăvoire”!
“La mulţi ani!” Preot Dumitrescu Aurelian

Stimaţi cărbuneşteni,
Scrisoarea anuală a primarului adresată contribuabililor reprezintă pentru mine nu 

numai o obligaţie, ci şi o necesitate firească , în contextul preocupării pentru o reala 
deschidere si transparenta a instituţiei noastre fata de cetăţean. Doresc sa incep prin a 
mulţumi si pe aceasta cale tuturor celor care si-au adus aportul, prin impozitele plătite 
bugetului local in anul 2010, la bunul mers al administraţiei oraşului. 

Administraţia locala, va prezintă realizările chiar dacă bugetul local a fost unul de 
austeritate pe fondul unei crize economice naţionale din ce in ce mai accentuata:

- Inaugurare investiţie statie alimentare cu apă în satul Floreşteni;
- Începerea lucrărilor investiţiei blocurilor ANL – 80 apartamente în zona “stadion”;
- Înlocuire sistem de distribuţie al apei şi canalizării în oraşul Târgu Cărbuneşti;
- Începerea construcţiei “Staţiei de Epurare” a oraşului Târgu Cărbuneşti;
- Achiziţionarea prin donaţie a unei autospeciale de pompieri din Franţa;
- Asfaltarea drumului din sat Blahniţa de Jos;
- Reparaţie capitală la drumurile comunale şi săteşti pe o lungime de 8km cu utilajele 

proprii;
- Amenajarea a 80 de locuri de parcare în zonele: spital, Colegiului Naţional “Tudor 

Arghezi”, brutărie Călina, centrală termică;
- Prelungirea pe o lungime de 800m a sistemului de distribuţie a apei în satul Cojani 

din bugetul local
- Prelungirea sistemului de distribuţie a energiei electrice pe strada Eroilor din bugetul 

local pe o lungime de 1,5 km;
- Finalizarea proiectului “Staţiei de transfer a deşeurilor menajere” şi înfiinţat S.C. 

Salubris S.R.L.;
- S-au plantat 1500 pomi şi 1000 trandafiri din pepiniera proprie;
- Continuarea lucrărilor la sediul Centrului de Evidenţă Informatizată a Populaţiei, 

Poliţiei Locale şi a Casei de Căsătorii;
- Continuarea construcţiei bisericii din curtea Primăriei;
- S-a executat modernizarea “Sectorului de lactate” din incinta pieţii oraşului;
- Preluarea Spitalului Orăşenesc Târgu Cărbuneşti, spital etalon cu care ne mândrim.
Evenimente culturale:
- În perioada 18-21 mai, am fost gazda Festivalului Internaţional “Tudor Arghezi”;
- În perioada 25-29 august s-au organizat “Zilele Oraşului”;
- În data de 1 octombrie s-a organizat “Ziua Pensionarilor”;
- În data de 1 decembrie s-a organizat “Ziua Naţională”;
- Am înfiinţat un club de karate, care a adus deja 25 medalii la campionatele naţionale, 

şi ne-a dat un vicecampion mondial.
Obiective propuse pentru anul 2011:
- Finalizarea lucrării la sediul Centrului de Evidenţă Informatizată a Populaţiei, 

Poliţiei Locale şi a Casei de Căsătorii;
- Continuarea lucrărilor investiţiei blocurilor ANL – 80 apartamente în zona 

“stadion”;
- Continuarea construcţiei bisericii din curtea Primăriei;
- Continuarea lucrărilor de înlocuire a sistemului de distribuţie a apei şi canalizării a 

oraşului Târgu Cărbuneşti;
- Continuarea lucrărilor de construcţie la “Staţia de Epurare” a oraşului Târgu 

Cărbuneşti;
- Modernizarea pieţii pe sectoarele de activitate;
- Începerea lucrărilor la proiectul de “Alimentare cu apă” a satului Pojogeni. 
Pentru realizarea acestor proiecte consider că ne putem baza pe sprijinul şi susţinerea 

dumneavoastră, oricând puteţi să îmi adresaţi idei sau propuneri pentru bunăstarea 
oraşului nostru.

Încă un premiu în lumea muzicii

Duminică, 5 decembrie 2010, a avut loc în localitatea Drăgoteşti, Festivalul-Concurs de 
Folclor “Nicolae Vlad”. Organizatorii şi-au propus să valorifice frumoasele noastre tradiţii 

în domeniul cântecului popular la nivelul 
copiilor şi tinerilor. În acelaşi timp s-a avut 
în vedere omagierea unei personalităţi de 
seama din lumea culturală a Văii Jilţurilor, 
regretatul dascăl Nicolae Vlad.

Printre organizatorii acestui concurs 
s-a aflat şi Şcoala Populară de Artă, iar 
printre concurenţi a fost şi cărbuneşteanca 
Muicu Andrada Noemy care a câştigat 
premiul II la secţiunea solişti vocali.

Pe această cale nu ne rămâne decât 
să o felicităm şi să-i urăm succes în 
continuare.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Noiembrie 2010

HOTĂRÂRE
Privind  atribuire teren în folosinţă gratuita pentru tineri, in vederea 
realizarii unei locuinte in satul Cojani ,judetul Gorj, d-lor Manu Ionut 
–Laurentiu si Ganescu Florin
Consiliul Local al  oraşului Tg.  Cărbuneşti , 
       Având în vedere:
          -   Proiectul de hotarare;
          -   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
     -   Expunerea de motive;
 -   Prevederile art. Legii nr.15 /2003 ,privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinte proprietate personala ,republicata în 
2008;
     -    P.U.G.- sat Cojani –proiect nr  88/2003  aprobar prin H.C.L. 
nr. 111/2007
     -    Solicitarile ; cu nr. _16104_/01.11.2010  a d-lui  Manu Ionut 
-Laurentiu din orasul Tg.Carbunesti strada Gilortului, nr.37 ,jud.Gorj 
si nr. 16.148/02.11.2010  a d-lui Ganescu Florin orasul Tg.Carbunesti 
, strada Pietii nr.63A, jud.Gorj -privind atribuirea  a cate un  lot , 
pentru construcţia locuinţelor pentru tineri în vatra de sat Cojani, oraş 
Tg-Cărbuneşti ;
- Raportul de specialitate al compartimenului Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului;.
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 ,privind lotizarea terenurilor 
pentru tineri.
- H.C.L.nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al 
orasului Tg.Carbunesti. 
    -     Prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata  –privind 
administratia publica locala;
   În baza prevederilor art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001 
privind Administraţia publică locală.

HOTARASTE:
           Art. 1  -  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei 
constructiei teren in suprafata de 480,00 mp. (16X30 )lotul cu nr. 4 
,  d-lui  MANU IONUT –LAURENTIU ,in satul  Cojani oraş Tg- 
Carbunsti (plan de situatie anexat care face parte integranta din 
prezenta hotarare).
           Art. 2  -  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei 
constructiei teren in suprafata de 480,00 mp. (16X30)lotul cu nr. 5 ,  
d-lui  GANESCU  FLORIN,in satul  Cojani oraş Tg- Carbunsti (plan 
de situatie anexat care face parte integranta din prezenta hotarare).
          Art. 3  -  Beneficiarii terenului de la art.1si art.2 sunt obligati sa 
inceapa constructia locuintei in termen de un an de la data atribuirii si 
sa o realizeze in conformitate cu Legea nr.50/1991 rep. Nerespectare 
acestei obligatii ,beneficiarilor li se retrage dreptul de  folosinta asupra 
terenului atribuit.
         Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul şi compartimentele de specialitate.

HOTARARE 
privind  rectificarea bugetului local pe anul 2010

Consiliul local al oraşului Tg Cărbuneşti
Avînd  în vedere :
- Proiectul de hatarare ; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
- Expunerea de motive; 
- Legea 273/2006 –privind Finantele Publice cu modificarile si 
completarile ulterioare ;
- Legea 11/2010-privind legea bugetului de stat pe anul 2010;
- HCL 101/2010 de aprobare a bugetului local rectificat pe anul 2010 
al orasului Tg.Carbunesti; 
-raportul de specialitate al biroului buget,contabilitate, resurse umane 
din cadrul Primariei Tg.Carbunesti  ; 
- adresa 1113/2010 a Centrului Financiar Tudor Arghezi  
Tg.Carbunesti
- referatul nr. 17223/2010 al Compartimentului gospodarire urbana 
din cadrul institutiei; 
- adresa nr.6805,6806, 7026/2010,  a Spitalului oras Tg.Carbunesti 
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a acestei institutii 
pe anul 2010 si solicitarea de transferuri de la bugetul local al orasului 
Tg.Carbunesti  ;
- contul de executie bugetara la 15.11.2010 al bugetului orasului 
Tg.Carbunesti ; 
 In baza art.45 din Legea  215/2001 /Legea Administratiei 
Publice Locale cu modificarile ulterioare;

HOTARASTE  :
  Art.1  Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2010 al 
orasului Tg.Carbunesti cu suma totala de  -35  mii lei, conform anexa 
1 , care  face parte integranta din prezenta hotarire.
  Art.2 Se aprobă  rectificarea bugetului activitatilor finantate 
din venituri proprii si subventii pe anul 2010 cu suma totala de  +65  
mii lei, conform anexa 2 , care  face parte integranta din prezenta 
hotarire.
 Art. 3 Se aprobă  rectificarea bugetului activitatilor finantate 
din venituri proprii pe anul 2010 cu suma totala de  +568  mii lei, 
conform anexa 3 , care  face parte integranta din prezentua hotarire.
 Art 4 Se aproba  lista de investitii a bugetului consolidat 
rectificat pe anul 2010 conform anexei 4 care  face parte integranta 
din prezenta hotarire.
 Art 5 Cu ducere la  indeplinirea  prezentei  se insarcineaza  
ordonatorul  principal de credite  , toate  birourile  , serviciile de 
specialitate  din cadrul  institutiei . 

HOTARARE
privind modificarea tarifelor pentru o parte din lucrarile de 
salubrizare
stradala practicate de SC SALUBRIS GILORT SRL
    Consiliul Local al  oraşului Tg.  Cărbuneşti , 
       Având în vedere:
          -   Proiectul de hotarare;
          -   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
     -   Expunerea de motive;

    -   Raportul  compartimentului de specialitate ;
          -   Hotarârii Consiliului Local nr106 din 28.10.2010 privind 
aprobarea aprobarea tarifelor practicate de SC Salubris Gilort SRL 
din orasul Tg.Carbunesti ;
          -  Legea nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 
         -  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
         -  Legea nr. 273/2006 privind finatele publice locale, cu 
modificarile si completarile
ulterioare;
         -  Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind 
gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
         -  Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitaţile specifice serviciului de salubrizare a localitaţilor;
 In temeiul art. 45 din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTARASTE:
 Art. 1 Se aproba modificarile tarifelor practicate de SC 
Salubris Gilort SRL pentru activitatile de deszapezire, salubritate 
stradala si activitatile horticole pentru  oras si localitatile arondate, 
conform anexei nr. 1,şi anexei nr.2, care face parte integranta din 
prezenta hotarare, incepand cu data de 01.12.2010.
 Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se 
incredinteaza Primaria orasului Tg.Carbunesti, prin serviciile de 
specialitate.
 Art. 3 Prezenta hotarare se va comunica celor interesati.

HOTARARE
 Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al orasului 
Tg.Carbunesti cu Consiliului Local al orasului Ticleni si Consilile 
Locale ale comunelor : Hurezani, Albeni, Barbatesti, Licurici, Cruset, 
Scoarta, Vladimir, Bustuchini, Logresti, Rosia de Amaradia, Sacelu in 
cadrul SC SALUBRIS GILORT SRL si aportul numerar la capitalul 
social al SC SALUBRIS GILORT SRL.
Consiliul Local al  oraşului Tg.  Cărbuneşti , 
       Având în vedere:
          -   Proiectul de hotarare;
          -   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
     -   Expunerea de motive;
    -   Raportul  compartimentului de specialitate ;
                - prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilitati publice cu  completarile si modificarile ulterioare
                -  prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare 
a localitatilor, modificata si  completata;
                -   prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, 
cu modificarile si completarile  ulterioare;
 In temeiul prevederilor art.45, alin.(1) din Legea 215/2001 
privind Administratia publica locala, republicata,

HOTARASTE:
Art.1 Se aproba majorarea capitalului social al  SC SALUBRIS 
GILORT SRL la 90000 lei impartiti in 9000 parti sociale egale si 
indivizibile, fiecare avand o valoare nominala de minium 10 lei si 
apartine asociatului unic Consiliul Local al orasului Tg.carbunesti, 
judetul Gorj
Art.2 (1) Se aproba cooptarea in societatea Comerciala Salubris Gilort 
ca asociati :
   - Orasul Ticleni, cod fidcal 215600 perezentat de domnul Ungureanu 
Ilie in calitate de primar ,    
    caruia Consiliul Local Tg.Carbunesti reprezentat de domnul Mazilu 
Mihai Viorel in calitate de   
    primar, ii cesioneaza 375 parti sociale in valoare de 3750 lei;
   - Comuna Hurezani, judetul Gorj, cod fiscal 217260 reprezentata de 
domnul Cirstea Gheorghe, in 
    calitate de primar caruia Consiliul Local Tg.Carbunesti reprezentat 
de domnul Mazilu Mihai Viorel  
    in calitate de primar, ii cesioneaza 375 parti sociale in valoare de 
3750 lei; 
   - Comuna Albeni, judetul Gorj, cod fiscal 217005 reprezentata de 
domnul Cornea Victor Dumitru,    
    in calitate de primar, caruia Consiliul Local Tg.Carbunesti 
reprezentat de domnul Mazilu Mihai  
    Viorel in calitate de primar, ii cesioneaza 375 parti sociale in valoare 
de 3750 lei;
   - Comuna Barbatesti, judetul Gorj, cod fiscal 217005 reprezentata 
de domnul Stefanescu Iulian    
    Sorin, in calitate de primar , caruia Consiliul Local Tg.Carbunesti 
reprezentat de domnul Mazilu   
     Mihai Viorel in calitate de primar, ii cesioneaza 375 parti sociale 
in valoare de 3750 lei;
   - Comuna Licurici, judetul Gorj, cod fiscal 217800 reprezentata de 
domnul Dragulescu Liviu Doru,   
    in calitate de primar caruia Consiliul Local Tg.Carbunesti reprezentat 
de domnul Mazilu Mihai   
    Viorel in calitate de primar, ii cesioneaza 375 parti sociale in valoare 
de 3750 lei;
   - Comuna Cruset, judetul Gorj, cod fiscal 217175 reprezentata de 
domnul Dragusin Viorel, in calitate   
     de primar caruia Consiliul Local Tg.Carbunesti reprezentat de 
domnul Mazilu Mihai Viorel in     
    calitate de primar, ii cesioneaza 375 parti sociale in valoare de 
3750 lei;
- Comuna Scoarta, judetul Gorj, cod fiscal 217425 reprezentata de 
domnul Cotirlau Aurelian, in calitate de primar caruia Consiliul Local 
Tg.Carbunesti reprezentat de domnul Mazilu Mihai Viorel in calitate 
de primar, ii cesioneaza 375 parti sociale in valoare de 3750 lei;
- Comuna Vladimir, judetul Gorj, cod fiscal 217550 reprezentata 
de domnul Aurel Bacanu Vladimirescu, in calitate de primar caruia 

Consiliul Local Tg.Carbunesti reprezentat de domnul Mazilu Mihai 
Viorel in calitate de primar, ii cesioneaza 375 parti sociale in valoare 
de 3750 lei;
- Comuna Bustuchin, judetul Gorj, cod fiscal 217115 reprezentata 
de domnul Ciocea Ion, in calitate de primar caruia Consiliul Local 
Tg.Carbunesti reprezentat de domnul Mazilu Mihai Viorel in calitate 
de primar, ii cesioneaza 375 parti sociale in valoare de 3750 lei;
- Comuna Logresti, judetul Gorj, cod fiscal 217285 reprezentata 
de domnul Baluta Ion, in calitate de primar caruia Consiliul Local 
Tg.Carbunesti reprezentat de domnul Mazilu Mihai Viorel in calitate 
de primar, ii cesioneaza 375 parti socialein valoare de 3750 lei;
- Comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj, cod fiscal 217420 
reprezentata de domnul Cotojman Liviu Ion, in calitate de primar 
caruia Consiliul Local Tg.Carbunesti reprezentat de domnul Mazilu 
Mihai Viorel in calitate de primar, ii cesioneaza 375 parti sociale in 
valoare de 3750 lei;
- Comuna Sacelu, judetul Gorj, cod fiscal 217410 reprezentata 
de domnul Voica Ion, in calitate de primar, caruia Consiliul Local 
Tg.Carbunesti reprezentat de domnul Mazilu Mihai Viorel in calitate 
de primar, ii cesioneaza 375 parti sociale in valoare de 3750 lei;
          (2) astfel capitalul social in valoare de 90000 lei impartit in 9000 
parti sociale se imparte pe asociati dupa cum urmeaza 
a) Consiliul Local al orasul Tg.Carbunesti, subscrise 4500 
parti sociale, in valoare totala de 45000, reprezentand 50% din 
capitalul social;
b) Consiliul Local al orasul Ticleni, subscrise 375 parti sociale, 
in valoare totala de 3750, reprezentand 4.16% din capitalul social;
c) Consiliul Local al comunei Bustuchini, subscrise 375 parti 
sociale, in valoare totala de 3750, reprezentand 4.16% din capitalul 
social;
d) Consiliul Local al comunei Scoarta, subscrise 375 parti 
sociale, in valoare totala de 3750, reprezentand 4.16% din capitalul 
social;
e) Consiliul Local al comunei Sacelu, subscrise 375 parti 
sociale, in valoare totala de 3750, reprezentand 4.16% din capitalul 
social;
f) Consiliul Local al comunei Barbatesti, subscrise 375 parti 
sociale, in valoare totala de 3750, reprezentand 4.16% din capitalul 
social;
g) Consiliul Local al comunei Rosia de Amaradia, subscrise 
375 parti sociale, in valoare totala de 3750, reprezentand 4.16% din 
capitalul social;
h) Consiliul Local al comunei Vladimir, subscrise 375 parti 
sociale, in valoare totala de 3750, reprezentand 4.16% din capitalul 
social;
i) Consiliul Local al comunei Licurici, subscrise 375 parti 
sociale, in valoare totala de 3750, reprezentand 4.16% din capitalul 
social;
j) Consiliul Local al comunei Albeni, subscrise 375 parti 
sociale, in valoare totala de 3750, reprezentand 4.16% din capitalul 
social;
k) Consiliul Local al comunei Hurezani, subscrise 375 parti 
sociale, in valoare totala de 3750, reprezentand 4.16% din capitalul 
social;
l) Consiliul Local al comunei Logresti, subscrise 375 parti 
sociale, in valoare totala de 3750, reprezentand 4.16% din capitalul 
social;
m) Consiliul Local al comunei Cruset, subscrise 375 parti 
sociale, in valoare totala de 3750, reprezentand 4.16% din capitalul 
social;
 (3) Cota de participare la beneficii si pierderi este proportionala cu 
aportul la capitalul social.
Art.3 Se imputerniceste domnul Mazilu Mihai Viorel, in calitate de 
Primar, sa reprezinte Consiliul Local al orasului Tg.Carbunesti in 
Adunarea Generala a Asociatilor SC SALUBRIS GILORT SRL, 
sa semneze actul aditional si actul constitutiv actualizat al SC 
SALUBRIS GILORT SRL.
Art.4 Se mandateaza Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Valea Gilortului dreptul de a delega gestiunea catre SC SALUBRIS 
GILORT SRL pentru urmatoare activitati din cadrul serviciului public 
de salubrizare a orasului Tg.Carbunesti :
- precolectarea, colectarea si transportul deseurilor 
municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile 
menajere, cu exceptia celor cu regim special;
- sortarea deseurilor municipale ;
- maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice ;
- curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si 
mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.
Art.5 Cu ducerea la implinire a prezentei Hotarari se insarcineaza 
primarul orasului Tg.Carbunesti,  compartimentele de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului si SC SALUBRIS 
GILORT SRL TG. CARBUNESTI. 

HOTARARE
Privind revocarea Hotararii Consiliului Local Tg. Carbunesti nr. 
66/30.07.2010 privind inventarierea in domeniul privat al orasului 
Tg. Carbunesti  a terenului in suprafata de 1329 mp , situat in oras Tg. 
Carbunesti , str. Gilortului , jud. Gorj
   Consiliul Local al  oraşului Tg.  Cărbuneşti , 
       Având în vedere:
          -   Adresa nr. 7229/2010 a Institutiei Prefectului – jud. Gorj;
          -   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
     -   prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata ;
 In temeiul prevederilor art.45, alin.(1) din Legea 215/2001 
privind Administratia publica locala, republicata,

HOTARASTE:
 Articol unic: Se revoca Hotararea Consiliului Local Tg. 
Carbunesti nr. 66/30.07.2010 privind inventarierea in domeniul privat 
al orasului Tg. Carbunesti  a terenului in suprafata de 1329 mp , situat 
in oras Tg. Carbunesti , str. Gilortului , jud. Gorj.
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Lansare de carte
Inca un nume s-a alaturat tinerelor talente care de-a lungul anilor s-au dedicat creatiei si 

anume numele tinerei profesoare Cristina Florentina Draghici.
Intrebandu-se de ce in parcul Primariei Targu Carbunesti se afla o statuie a lui George 

Uscatescu, Cristina a gasit raspunsul, afland ca acest mare nume “face parte din categoria acelor 
intelectuali a caror viata se identifica cu opera”.

Astfel, dorinta de a cunoaste mai multe lucruri despre viata acestui gorjean, a determinat-o 
sa-i cunoasca casa unde a vazut lumina zilei in 5 mai 1912, G.Uscatescu “intr-o familie cu 
aspiratii nobile spre cultura”.

A ajuns la casa lui Uscatescu cu ajutorul domnului profesor Vasile Ivanoiu, cel care era 
directorul Scolii Generale Targu Carbunesti, in perioada cand autoritatile vremii au aflat prin 
prezenta la Targu Carbunesti a domnului Constatin Mustata din Cluj, despre marele om de 
cultura pe care Clujul il recunoscuse de mult timp, iar domnul Constantin Mustata a scris cartea 
“De vorba cu...George Uscatescu”, carte prezentata la Targu Carbunesti unui numar de cititori ai 
Bibliotecii orasenesti Targu carbunesti.

Pas cu pas, cu mult timp acordat si multa munca, Cristina a aflat cu fiecare zi tot mai multe 
informatii si astfel a hotarat sa scrie, scrisul ei concretizandu-se in lucrarea “George Uscatescu – 
studiu monografic”, carte ce merita a fi citita de catre carbunesteni, pentru ca desi au trecut multi 
ani de cand bustul lui George Uscatescu se afla in parcul Primariei, de cand Scoala Generala a 
devenit Scoala “George Uscatescu”, printre carbunesteni multi inca nu stiu raspunsul pe care 
Cristina l-a gasit la intrebarea ei.

In timpul verii 2010, Cristina ne-a vorbit la biblioteca despre ceea ce doreste sa realizeze si 
visul ei intr-adevar s-a realizat.

Astfel ca intr-una din zilele lui Decembrie, Cristina ne-a propus sa o ajutam in lansarea 
cartii.

In data de 12.12.2010, la orele 1430 in sala de sedinte a Primariei, s-a adunat un numar 
impresionant de persoane: cunostinte, rude, cititori ai Bibliotecii orasenesti, profesori de la 
Scoala Generala “George Uscatescu”, doamna inspectoare de limba si literatura romana Daniela 
Bogea, elevi carbunesteni si nu in ultimul rand edilul orasului domnul Mazilu Mihai Viorel.

Ceea ce a surprins-o pe Cristina a fost prezenta unui grup de elevi si parinti din Cretesti, 
satul in care tanara profesoara isi practica frumoasa meserie pe care si-a ales-o.

S-a creat o atmosfera placuta, iar dintre cei prezenti, multi si-au exprimat ganduri frumoase 
referitoare la acest act de cultura.

Cristina a multumit tuturor pentru prezenta in sala, iar multumirile ei pentru cei care au 
ajutat-o in realizarea cartii sunt exprimate in finalul cartii, cu mentiunea ca doamna invatatoare 
(pensionara), Maria Uscatescu, sora lui George Uscatescu, i-a pus la dispozitie toate volumele 
de literatura si cultura romana si spaniola din camera lui George Uscatescu in casa parinteasca 
din Curteana Gorjului.
          Biblioteca oraseneasca

BIROUL URBANISM VA INFORMEAZA
-continuare din numarul trecut          

 DOCUMENTELE NECESARE EMITERII 
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

        Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de 
urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, 
inclusiv anexa - se utilizează formularul-model F.8 “CERERE pentru emiterea autorizaţiei 
de construire/desfiinţare” obţinut de la emitent - va conţine, în mod obligatoriu, următoarele 
documente:
a)certificatul de urbanism, în copie;
b)dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, 
extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la 
zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
c)documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la 
emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
d)avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia 
mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
e)studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru 
lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de 
intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de 
urbansim, în condiţiile legii, un exemplar;
        În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentaţia pentru autorizarea 
executării lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor 
documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu 
documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă cererea 
pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv anexa - (se utilizează formularul-model 
F.8 “CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare” obţinut de la emitent), 
completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform documentaţiei tehnice - 
D.T.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. (1), adaptate scopului, precum şi 
certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie). 
     La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor avea 
în vedere următoarele:
a)în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizaţia de construire/
desfiinţare se solicită, de regulă, şi autorizarea organizării executării lucrărilor. În această situaţie, 
solicitantul are obligaţia de a prezenta, pe lângă documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea 
executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentaţia tehnică - D.T. pentru organizarea 
executării lucrărilor (D.T.O.E.) - piese scrise şi desenate -, întocmită în baza prevederilor anexei 
nr. 1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea 
temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele 
asemenea, după caz), în două exemplare;
b)în situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii 
suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele/aprobările obţinute 
pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor 
în întregul lor.

Iată vin colindătorii

 
Cele mai importante şi aşteptate sărbători tradiţionale româneşti sunt cele de iarnă. Datinile 

specifice acestor sărbători diferă de la o zonă la alta a ţării dar cu toate astea solidaritatea şi 
credinţa pentru cele sfinte sunt peste tot aceleaşi.

Sărbătoarea Crăciunului este anunţată prin obiceiul copiilor de a merge cu colindul şi 
cu steaua pentru a vesti Naşterea Mântuitorului. Colindele de iarnă sunt texte rituale cântate, 
închinate Crăciunului şi Anului Nou.

În acest an, pentru a aduce un zâmbet pe faţa copiilor, primarul oraşului a pregătit 1500 
de cadouri pentru toţi preşcolarii şi şcolarii de la clasele I-VIII aparţinând şcolilor săteşti, 

cât şi pentru cei de la 
Şcoala Generală “George 
Uscătescu”.

Copiii au primit cu 
bucurie cadourile, pentru 
mulţi dintre ei sărbătorile 
nu sunt un prilej de bucurie, 
deoarece părinţii acestora se 
confruntă cu multe probleme 
financiare.

Primăria oraşului nostru 
a fost gazdă pentru mulţi 
colindători, care au venit 
însoţiţi fie de dascăli, fie 
singuri , încântând audienţa, 
interpretând o varietate de 
colinde dintre care putem 
aminti: “Steaua sus răsare”, 

“Deschide uşa creştine!”, “Iată 
vin colindători”, etc.

Versurile colindelor cântate 
au fost de o mare varietate 
şi frumuseţe, dominate 
de optimism, în care sunt 
formulate dorinţele şi năzuinţele 
oamenilor, iar linia lor melodică 
contribuie esenţial la emoţia cu 
care sunt ascultate.

Colindele precum şi 
obiceiurile colindelor sunt 
prezente şi la alte popoare însă, 
parcă la noi sunt aşteptate cu 
mai multă emoţie. 

Pentru  munca depusă de 
colindători, aceştia au primit şi ei de la Moş Crăciun, cadouri şi au plecat cu promisiunea că la 
anul vor reveni.

Toate acestea s-au datorat Primăriei Oraşului Târgu Cărbuneşti, domnului Primar Ing.
Jr. Mazilu Mihai Viorel, Consiliului Local cât şi sponsorilor: S.C. Furnigea S.R.L., S.C. Ehi 
S.R.L., S.C. Anvergo S.R.L., INSPET S.A. Ploieşti, Protoeria Sf. Antim Ivireanu, Protoeria Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril, S.C. Util Gaz S.R.L., Ghiţă Aurelian Dary, Guşită Marcel.


