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La Mulţi Ani ! tuturor cărbuneştenilor

Inaugurare proiect 
"Alimentare apă Pojogeni"1 Decembrie - Ziua naţională

În data de 27.12.2011 a avut loc inaugurarea proiectu-
lui “Alimentare apă Pojogeni“, investiţie în valoare de 

3.100.000 lei din care 600.000 lei cofinanţare din bugetul 
local. Au fost inaugurate cele două puţuri de apă GA1 
situat în curtea şcolii din satul Pojogeni şi GA2 situat in 
curtea şcolii Cerăt.

La inaugurare au fost prezenţi, domnul primar Mazilu 
Mihai Viorel şi domnul viceprimar Iuliu Călina

                                               continuare în pagina 4

Aşa cum bine ştim, 1 Decembrie este Ziua Naţională 
a României şi ca în fiecare an este sărbătorită şi la Tîr-
gu Cărbuneşti prin depunere de coroane la Monumen-
tul Eroilor, defilarea gărzii de onoare a Unităţii Militare 
01013 Tîrgu Cărbuneşti şi tradiţionala fasole cu ciolan şi 
ţuică fiartă servită cu mare plăcere de toţi cei prezenţi la 
festivităţi. Datorită faptului ca data de 1 decembrie este 

zi liberă, în data 
de 30.11.2011 
la Casa de 
Cultură din Tîr-
gu Cărbuneşti 
a fost organi-
zat un specta-
col al Ansamb-
lului Folcloric 
“Gilortul“ Tîr-
gu Cărbuneşti 
unde a avut loc 
şi premierea 
celor mai buni 
sportivi printre 
care enumerăm 

pe Bastorin Florin-campion european la karate, Gabriela 
Mazilu-vicecampioană şi Tulpea Ramona-locul III, toţi 
trei participând la Campionatul European de Karate din 
Padova, Surlea Gheorghe Constantin-campion naţional 
la maraton cât şi membrii ai Ansamblului Folcloric 
“Gilortul“ Tîrgu Cărbuneşti.

Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să 
pătrundă în casă şi în sufletul vostru şi 
al tuturor celor dragi ! Iubirea, bucuria, 
înţelepciunea şi generozitatea să vă fie 
călăuză în 2012 ! În numele respectului 

care vi-l port, vă doresc tot binele din lume 
şi multă fericire !

Doamne ajută şi Sărbători fericite 
dragii mei cărbuneşteni !

Primar Ing.Jr. Mazilu Mihai Viorel
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HOTĂRÂRE
privind  modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului   
Tg.Cărbuneşti pe anul 2011
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
- expunerea de motive; raportul de specialitate al biroului buget-contabil-
itate 
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si 
completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  
clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice şi OMFP 1917 / 2005 
– pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conduc-
erea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările 
ulterioare ;
- referatul nr.16.268/ 11.11.2011 întocmit de d-na Ciontescu Constanţa – 
biroul Adm.Dom.Pub. şi Privat;
- referat nr. 16.851 / 28.11.2011, întocmit de d-na Cocioabă Janina – biroul 
Taxe şi impozite locale;
- decizia nr. 933 /25.11.2011 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Gorj, înregistrată la Primăria Tg. Cărbuneşti sub  nr. 16.842 / 
28.11.2011 ;
- adresa nr. 7.998 /22.11.2011- transmisă de Spitalul Orăşenesc 
Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria Tg. Cărbuneşti cu nr. 16.597 / 
23.11.2011 ; 
- referatul nr. 16.644 / 23.11.2011-  Dobrotă Vasile din cadrul Centrului 
Cultural Tudor Arghezi ;
- referat nr.16.700/24.11.2011- Berbecel Georgeta – biroul contab., buget, 
resurse umane;
- detalierea cheltuielilor la data de 15.11.2011;
- referat nr.16.690 / 24.11.2011, întocmit de d – l Vlăduţescu Ovidiu –ad-
ministrator Administraţia Pieţii ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-  Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2011 al oraşului Tg.Cărbuneşti,  pe capitole bugetare cu suma de  - 40,00 
mii lei, conform anexei nr.1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 
Art.2.- Se aprobă  Programul de investiţii publice pe anul 2011 prevăzut în 
anexa nr.2. (formular       cod  14). 
Art.3.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al 
activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii  pe anul 2011 cu suma 
de  + 1.542,70 mii lei pe capitole, conform anexei nr.3. (formular 11/02).
Art.4.- Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.  
Art.5.- Ordonatorul principal de credite,  birourile si serviciile de speciali-
tate din cadrul instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar 
„Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Carbunesti) 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind sărbătorirea Zilei Naţionale a României în anul 2011
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având  în vedere : - sărbătorirea  Zilei Naţionale a României  pe data de 1 
Decembrie 2011; - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisi-
ilor de specialitate; expunerea de motive;
- referatul nr. 16.645/2011-Dobrotă Vasile- de la Centrul Cultural „Tudor 
Arghezi” Tg.Cărbuneşti;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si 
completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările 
ulterioare ;
- bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-  Sărbătorirea „ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI – 2011 ” se va 
face după  următorul program: 
- 30.11.2011:  - orele 12.00 – 13.00 - Spectacol Festiv susţinut de Ansamb-
lul Folcloric „Gilortul Tg. Cărbuneşti” şi de elevi de la Şcoala Gimnazială 
„George Uscătescu” şi premierea componenţilor Ansamblului Folcloric şi 
a tinerilor campioni de la Karate şi atletism.
- 01.12.2011: - orele 11.00-12.00: Festivităţi la Monumentul Eroilor : pri-
mirea raportului şi trecerea în revistă a gărzii de onoare; intonarea Imnului 
de stat al României; alocuţiuni; slujbă religioasă; depunerea coroanelor şi 
jerbelor de flori;parada militară.
- orele 12.00- 13.00: Masă tradiţională: fasole cu ciolan şi ţuică fiartă pe 
platoul de lângă Casa de Cultură;  
Art.2.- În cadrul festivităţilor ce vor avea loc se vor premia:
- componenţii  Ansamblului Folcloric „ Gilortul  Tg.Cărbuneşti”: Andriţa 
Cristina Mădălina – cls.X-C, Păuna Maria Raluca –cls. X-C, Ispas Andrei 
Tiberiu cls. X-C, Smărăndoiu Daniel cls. X-C, Puiu Andra Elena cls.X-A şi 
Staicu Teona Amalia cls.X-A cu câte 100 lei fiecare.(6x100lei=600lei)
-campionii la Campionatul European de Karate - 2011 din Padova (Ita-
lia) astfel: Florin Bastorin - campion european, Mazilu Gabriela – 
vicecampioană europeană şi Tulpea Ramona – locul III, cu câte 300 lei 
fiecare. (3x300=900 lei). 
- Surlea Gheorghe Constantin  - campion naţional la Maraton – 2011 cu 

300 lei;  
Art.3.- Pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate 
sărbătoririi ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI – 2011  se aprobă alocarea 
sumei de 3.800  lei (din care 1.500 lei din sponsorizare), astfel : 1.800 lei 
pentru premiere  şi 2.000 lei pentru masa tradiţională.

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre; - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
- expunerea de motive; - raportul biroului impozite şi taxe;
- prevederile Legii 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare;
- prevederile HG 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, 
modificată şi completată prin HG 1861/2006
- prevederile HG.956/24.09.2009 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, pre-
cum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2012;
-OG.59/2010 pentru modificarea LG571/2003 privind Codul Fiscal;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Pentru anul fiscal 2012 se stabilesc impozitele si taxele locale după 
cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în anexă, care face parte 
din prezenta hotărâre.
b) cota prevăzută la art. 253, alin. 2 din Legea nr.571/2003 si HG 44/2004 
cu modificările ulterioare se stabileşte la 1,8%.
c) cota prevăzută la art. 253, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 şi HG 44/2004 
cu modificările ulterioare este de 10% si se aplică contribuabililor persoane 
juridice care nu au efectuat reevaluarea clădirilor după data de 01 ianuarie 
2007.
d) cota prevăzută la art. 270 alin 4 din Legea nr. 571/2003 si HG 44/2004 
cu modificările ulterioare se stabileşte la 3%.
e) cota prevăzută la art. 279 alin 2 din Legea nr. 571/2003 si HG 44/2004 cu 
modificările ulterioare se stabileşte la 5% la perioada reala de cazare. 
Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin 2, art. 260 alin.2 şi art. 265 
alin. 2 din Legea nr. 571/2003 cu modificările ulterioare şi HG 44/2004 cu 
modificările ulterioare se stabileşte după cum urmează:
Persoane fizice:
a) in cazul impozitului pe clădiri: 10%
b) in cazul impozitului pe teren: 10%
c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 10%
   Art.3.- Pentru anul 2012 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin 
HCL nr. 85/2001 cu modificările aduse prin HCL 47/26.05.2004.
Art.4.- În conformitate cu alin. 3 al art. 255, art. 260, şi alin. 5 al art. 265 
impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi 
buget local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, de până la 50 
lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată respectiv 31 
martie 2012.
Art.5.- Impozitul /taxa pe clădiri, terenuri şi impozitul pe mijloace de trans-
port se plăteşte anual în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie, inclusiv. 
Art.6.- Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru anul 2012 cat-
egoriilor de persoane fizice prevăzute în Codul fiscal este cea aprobată prin 
HCL 27/2004, iar pentru facilităţi comune se aplică cele prevăzute la art. 
284, 285, 286 din L. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulte-
rioare.

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de SC Salubris Gilort SRL pentru 
lucrările efectuate cu utilajele la Primăria Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
 - proiectul de hotărâre; - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate; - expunerea de motive; - Fundamentarea de calcul a tarifelor;   
 - Hotărârea  Consiliului Local nr. 86 din 25.08.2010 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si funcţionare a SC Salubris Gilort SRL din 
oraşul Tg.Cărbuneşti; - Legea nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006  -Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; - Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare; - Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane si rurale, cu modificările si completările 
ulterioare;  - Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metod-
ologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba noile tarife practicate de SC Salubris Gilort SRL pen-
tru lucrările efectuate cu utilajele la Primăria Tg.Cărbuneşti, începând cu 
data de 1.12.2011, conform anexei, care face parte integranta din prezenta 
hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării  a doua  apartamente construite din fondurile  
statului, în condiţiile Decretului-lege nr. 61/1990, către titularii contract-
elor de închiriere

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
 Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre; - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ; 
- cererile cu numărul 15463/31.10.2011 a numitei Dimancescu Elena 
Ancuta chiriaş al apartamentului nr. 3 din bl B22 situat pe str. Minerilor  
oraş Tg.Cărbuneşti şi nr.   16115/11.11.2011 a  numitei Buga Georgeta  
chiriaş  al apartamentului  nr. 8 din blocul B23 situat pe str. Pandurilor  
oraş Tg.Cărbuneşti   
-  prevederile Legii 114/1996  republicata , legea locuinţei;  
prevederile Decretul-lege nr. 61/1990, cu modificările si completările ulte-
rioare, privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului;
- prevederile Legii nr. 85/1992, republicată, privind vânzarea de locuinţe 
şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile 
unităţilor economice, republicată.

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului, în 
baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularii contractelor de închiriere, 
conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- În baza  aprobării vânzării  de către  Consiliul Local , primarul 
şi compartimentul de specialitate  vor încheia contractele  de vânzare-
cumpărare.  

HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 4 şi art. 5  din 
Hotărârea nr. 109/2011 privind aprobarea compartimentării cu încă 6(şase) 
standuri  identice, pentru sectorul  „Produse Industriale” din  Piaţa agro-
alimentară -  oraş Tg.Cărbuneşti  
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
 Având  în vedere : - proiectul de hotărâre; - rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; - expunerea de motive; - raportul de specialitate;  
- adresa prefectului judeţului Gorj  înregistrată la Primăria Tg. Cărbuneşti 
cu nr. 16.188/14.11.2011;  - Hotărârea C L  nr. 109/2011 privind aprobarea 
compartimentării cu încă 6(şase) standuri  identice, pentru sectorul  „Pro-
duse Industriale” din  Piaţa agro-alimentară -  oraş Tg.Cărbuneşti  
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si 
completările ulterioare ; - Legea nr. 571/ 2003  – Legea privind Codul 
Fiscal şi normele metodologice de aplicare;  - Legea 213/1998 privind bu-
nurile proprietate publică;

HOTĂRĂŞTE
Art.I.   Articolul 4 şi articolul 5  din Hotărârea Consiliului Local al oraşului 
Tg. Cărbuneşti  nr. 109/2011 privind aprobarea compartimentării cu încă 
6(şase) standuri  identice, pentru sectorul  „Produse Industriale” din  Piaţa 
agro-alimentară -  oraş Tg.Cărbuneşti se modifică şi vor avea următorul 
conţinut: 
Art.4.- (1) Pentru utilizarea standurilor comerciale realizate în Sectorul 
„Produse Industriale” din Piaţa agro-alimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti 
se stabileşte taxa de 500 lei/lună,  ce va fi actualizată anual cu indicele de 
inflaţie. 
(2) Repartizarea standurilor comerciale, având în vedere  suprafaţa deţinută 
de fiecare comerciant înainte de realizarea standurilor, pentru care aceştia 
plăteau taxă conform HCL nr.22/2010 şi  care a fost ocupată prin comparti-
mentare,   este prevăzută în  Tabelul  cu repartizarea standurilor din sectorul 
„Produse Industriale” din Piaţa agro-alimentară a oraşului Tg.Cărbuneşti, 
care constituie  anexa nr. 2.

HOTĂRÂRE
privind reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2012-2013 
pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere : - proiectul de hotărâre; - rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; - expunerea de motive; - raportul de specialitate; 
- adresele din partea  directorilor Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” şi 
Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” privind aprobarea reţelei şcolare 
- prevederile art.19 alin.4, art.61.alin.1,2,5 şi art 95 alin.1 litera o) din Le-
gea educaţiei naţionale nr. 1/2011;  
- avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj; 
În temeiul  art.45   din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.- Se aprobă următoarea reţea şcolară ce urmează să funcţioneze în 
anul şcolar 2012-2013 pe raza oraşului Tg. Cărbuneşti judeţul Gorj:  
1. Şcoala Generală nr. 1 „George Uscătescu” – Tg.Cărbuneşti (unitate de 
învăţământ cu personalitate juridică)  cu următoarele structuri: 
a. Şcoala Generală Creţeşti i. Grădiniţa cu program prelungit 
Tg.Cărbuneşti 
b. Şcoala Primară  Floreşteni     j. Grădiniţa nr. 3 I.A.S. Tg.Cărbuneşti
c. Şcoala Primară  Pojogeni       k. Grădiniţa Cărbuneşti –sat 
d. Şcoala Primară  Cerăt             l.   Grădiniţa Ştefăneşti
 e. Şcoala Primară  Cojani          m. Grădiniţa Cojani
 f. Şcoala Primară  Ştefăneşti      n.  Grădiniţa Pojogeni      
 g. Şcoala Primară  Cărbuneşti-sat  o. Grădiniţa Cerăt    
 h. Grădiniţa nr.1 Tg. Cărbuneşti  p. Grădiniţa Creţeşti –Floreşteni
2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti (unitate de învăţământ 
cu personalitate juridică)  

Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţa lunii Noiembrie 2011
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Rapsodii de toamnă

Pământul: bucură-te de el, dar mai lasă şi pentru mai târziu
Cauza principală a deteriorării con-

tinue a Pământului constă în consumul 
şi producţia de manieră nedurabilă. 
Depinde de noi toţi – consumatori şi 
producători deopotrivă – să schimbăm 
această situaţie. 

Planeta noastră devine mai mică. 
De ce? Fiindcă o epuizăm într-un ritm 
alarmant . În fiecare an tăiem mai 
multe păduri, avem mai multe păşuni 
pentru vite, conducem pe distanţe mai 
lungi şi aruncăm mai multe gunoaie. 
Pare logic ca atunci când luăm mai 
mult decât planeta ne poate da, în fie-
care an natura să aibă tot mai puţin de 

E sărbătoare sub Zenit !

E sărbătoare sub Zenit,
Tresaltă cerul sus,
Din somn pământul s-a trezit,
Căci s-a născut Isus.
 Cu bucurie să trăim,
 Această sărbătoare,
 Şi pentru-o clipă să mai fim,
 Egali cu fiecare.
Căci El a coborât de sus,
În lumea pământească,
Cu har divin şi dor nespus,
Ca să ne mântuiască.
 Se-ntorc şi renii în cetate,
 Urmând acelaşi drum,
 Ei vin din vremuri depărtate,
 Şi-aduc pe Moş Crăciun.
Se-aude toaca pe-nserat,
Şi s-a-noptat de-acum,
Copiii aşteaptă lângă brad,
Să vină Moş Crăciun.
 Şi universul necuprins,
 Strai de lumini şi-a pus,
 Făclii de stele şi-aprins,
 Căci s-a născut Isus.
Pământu-ntreg s-a luminat,
Văzduhu-i templu maestuos,
S-aud şi clopote cum bat,
Căci s-a născut Hristos.
 Cândva în timpu-ndepărtat,
 Moşu era ceresc,
 Azi vremurile s-au schimbat,
 Moşu e pământesc.
În spate-o tolbă mare duce,
Că-i tânăr şi voinic,
Daruri la cei bogaţi aduce,
La cei săraci-nimic.
 De acuma voi cei înstăriţi,
 Faceţi pe Moş Crăciun,
 Cu cei săraci de-i întâlniţi
 Cerşitorind în drum.

               Prof. Benedict Crăsnaru

O zi frumoasă de toamnă, miercuri 23.10.2011, zi în care 
Biblioteca orăşenească a fost gazda unei activităţi susţinută 
de clasa I B, clasă coordonată de doamna învăţătoare Cam-
elia Buligiu.

Sfioşi, copiii însoţiţi de părinţi, bunici, fraţi, au intrat în 
sala de lectură să se pregătească pentru sceneta în care fie-
care îşi avea rolul său.

Fiecare elev purta pe cap un simbol al bogatului anotimp 
toamna. Micuţii au pornit spre sală, unde fiecare urma să-şi 
îndeplinească rolul. Alături de ei, părinţii şi bunicii au trăit 
aceleaşi emoţii.

Doamna învăţătoare, Camelia Buligiu a povestit de unde a 
venit această idee, de a pune în scenă ce va urma. Ochi şi ure-
chi, copiii erau atenţi la cea care le modeleaza sufletele. Voc-
ile lor minunate, au încălzit sufletele celor prezenţi, alături de 
cei dragi aflându-se şi reprezentanţi ai administraţiei publice 
locale, în prezenţa domnului Primar Mihai Viorel Mazilu, 
consilieri locali, cititori ai bibliotecii, precum şi invitaţi din 
Franţa – colaboratori în proiectele ce au avut loc de-a lungul 
anilor cu oraşul Tg-Carbunesti, în prezenţa domnului Leon 
Jauzelon şi a doamnei Annete, secretara acestor proiecte.

Entuziasmaţi, părinţii au făcut poze cu micuţii lor, pentru 
ca aceste  amintiri  să rămână peste ani. S-a creat o atmosferă 
foarte frumoasa, emoţiile au fost uitate, astfel încât fiecare 
şi-a jucat rolul lui. În final, toamna reprezentată de o fetiţă 
vioaie şi veselă a fost darnică cu toţi cei care i-au fost alături, 
inclusiv cu greieraşul care s-a trezit ca în fiecare an, că a 
sosit toamna, frigul şi că va trebui iarăşi să meargă la vecina 
sa furnică, pentru a împrumuta ,,grăunţe până-n primăvară”. 
Spre surprinderea lui, a aflat că toamna este foarte darnică, 
aceasta oferindu-i grăunţe şi mulţumindu-i pentru cântările 
sale.

Aplauzele n-au întârziat să apară. La sfârşit şi-a exprimat 
bucuria clipelor frumoase, primarul oraşului Mihai Viorel 
Mazilu, reprezentanţii asociaţiei franceze, precum şi dom-
nul Gheorghe Calotescu, un nume deja cunoscut în scrisul 
românesc, cel care a oferit copiilor prăjituri proaspete de 
casă şi suc.

Cu bucurie în suflete, copiii au plecat dar, asemenea lor, 
ne-am simţit fiecare din cei prezenţi, invitaţii plecând spre 
casele lor cu sufletul ,,încărcat de frumuseţe”.

Mulţumim tuturor celor care au fost alături de aceşti 
minunaţi copii. Le dorim atât lor, cât şi doamnei învăţătoare, 
să aibă rezultate frumoase la învăţătură, să se bucure la sfarşit 
de an de roadele muncii lor.

Îi aşteptăm de fiecare dată cu mult drag la bibliotecă, nu 
numai în cadrul unor astfel de manifestări, dar şi ca viitori 
cititori ai bibliotecii.

                                                 Biblioteca Orăşenească

oferit. Dacă dorim să folosim mai 
puţine resurse ale planetei şi să deve-
nim consumatori responsabili, putem 
începe punându-ne următoarea în-
trebare:

„De câte lucruri avem cu adevărat 
nevoie?” 

Reducerea nivelurilor de consum ne 
ajută să economisim bani, să scăpăm 
de dezordine şi să salvăm planeta.

          Prof. Ceauşu Silvana-Alisa
       Clubul Copiilor Tg. Cărbuneşti
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În aşteptarea lui Moş Crăciun

Activitatea extracurriculară desfăşurată în data de 21 de-
cembrie 2011 sub numele „În aşteptarea lui Moş Crăciun” 
s-a bucurat de prezenţa domnului primar, Mazilu Mihai, a 
domnului viceprimar, Călina Iulian şi, nu în ultimul rând, în 

prezenţa Moşului Crăciun. După prezentarea colindelor şi a 
poeziilor specifice obiceiului de Crăciun, moşul a împărţit 
tuturor copiilor prezenţi cadouri. Mulţumim pentru acestea 
Primăriei şi Consiliului Local Tg.-Cărbuneşti. Urări de bine 
pentru anul care vine şi „La mulţi ani!”

                                                   Prof. Drăghici Cristina

Invitaţie  la cumpăna dintre ani
Dragi cărbuneşteni,

Vă aşteptăm în data de 31.12.2011, orele 2345, în parcul din faţa Primăriei 
oraşului Tîrgu Cărbuneşti pentru a ne bucura împreună de trecerea în noul an 

la lumina focului de artificii.

Nici în acest an Moş Crăciun nu a uitat de copii din oraşul 
nostru şi drept dovada el şi-a început lucrul mai devreme 
pentru a putea ajunge la toţi. Au primit cadouri toţi elevii 

claselor I – VIII de la Şcoala Generală „George Uscătescu” 
şi şcolile din satele aparţinătoare oraşului nostru. Copii de 
la gradiniţele din oraş ne-au încântat cu poezii si colinde 
pentru Moş Crăciun dând dovada ca îşi merită pe deplin 
cadourile.

Inaugurare proiect
 "Alimentare apă Pojogeni"

      continuare din pagina 1
din partea Primăriei oraşului Tîrgu Cărbuneşti, reprezentanţi 
ai C.N.I., reprezentanţi ai firmei constructoare S.C. Conrom 
S.R.L., reprezentanţi ai Aparegio Gorj S.A., cât şi viitorii 

beneficiari a celor două puţuri adică sătenii din Pojogeni. 
Preotul Vodislav Ion împreună cu preotul Ion Popescu au 
ţinut câte o slujbă de sfinţire a celor două puţuri de apă 
după care au ţinut să felicite pe toţi cei care au făcut posi-
bil acest “vis“ şi care chiar şi-n vremuri de criză au dus la 
bun sfărşit acest proiect. Cu toate că finalizarea proiectului 
“Alimentare cu apă Pojogeni“ era unul din obiectivele pro-

puse pentru anul 2012, iată că Moş Crăciun şi Anul Nou a 
venit mai repede pentru aceşti locuitori ai satului Pojogeni. 
Cele două staţii de apă sunt construite la standarde europene 
având inclusă şi aparatură pentru clorinarea apei. Pentru de-
talii privind branşarea la reţeaua de apă cât şi taxele afer-
ente puteţi afla la sediul Aparegio aflat in spatele Primăriei 
oraşului Tîrgu Cărbuneşti.

Moş Crăciun, darnic şi bun


