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Evenimentele importante din viaţa poporului român au rămas peste timp, iar datoria 
românilor este de a-şi aduce aminte de acestea şi de a rosti numele marilor personalităţi.

Din acest motiv, pe agenda manifestărilor culturale, Biblioteca orăşenească Târgu 
Cărbuneşti, aceste eveni-
mente importante şi numele 
personalităţilor se găsesc în fie-
care an.

Şi în acest an, începând cu 
luna ianuarie, nu a fost uitat 
numele “Luceafărului” poeziei 
româneşti, apoi ziua de 24 ian-
uarie 1859, precum şi numele 
“Constructorului de cuvinte”, 
aşa cum îi spuneau prietenii, 
I.L.Caragiale.

Pentru că despre ziua marelui 
Eminescu, este scris într-un alt 

articol, Biblioteca orăşenească 
şi-a rezervat spaţiu doar pentru a aminti data de 14 ianuarie, când în parteneriat cu clasele 
I-a B, a II-a C, a III-a C, I-a C – coordonate de d-nele învăţătoare Silvia Avramescu, 
Chelea Lavinia, Vasilescu Lili-
ana şi Crau Rodica, a avut loc 
activitatea concretizată într-un 
concurs despre viaţa şi opera 
lui Mihai Eminescu, precum şi 
recital de poezie eminesciană, 
unde am trăit emoţii alături de 
fiecare recitator, dar mai ales 
am avut marea surpriză ca 
eleva Tania Răceanu – clasa 
I (învăţătoare Avramescu Sil-
via) să recite peste 35 de strofe 
din Luceafărul.

Apoi în data de 28 ianuarie, 
a avut loc o altă activitate în 
parteneriat cu clasa a IV-a A, coordonată de doamna învăţătoare Daniela Drăgoescu, ac-
tivitate în cadrul căreia, s-au prezentat câteva date despre viaţa şi opera lui I.L. Caragiale, 

s-a dat citire unor texte din opera 
lui, s-au tras concluzii despre 
ceea ce a surprins la vremea sa 
Caragiale, în ceea ce reprezenta 
societatea de atunci.

Prin citirea textelor, copiii 
au înţeles de ce în zilele noastre 
se foloseşte expresia “lipseşte 
Caragiale”, tocmai pentru că 
ceea ce a surprins la vremea 
sa, din păcate multe aspect le 
întâlnim şi astăzi în societatea 
noastră, numai că cel care sur-
prindea limbajul pestriţ, com-
portamentul ciudat al oame-

nilor în diverse situaţii, nu mai este ca persoană, însă opera lui îşi găseşte suportul şi în 
vremurile noastre.

Elevii au citit pe roluri, fiecare luându-şi în serios rolul său, astfel s-a creat o atmosferă 
plăcută, încărcată de comicul lui Caragiale, copiii imaginându-se a fi chiar ei personajele 
lui Caragiale.                                                                              Biblioteca orăşenească

Manifestări culturale Foc de artificii la trecerea dintre ani

În acest an, cu mult ger, dar cu puţină zăpadă, trecerea dintre ani 
s-a făcut la Tg-Cărbuneşti în parcul primăriei. Mulţi Cărbuneşteni au 
ieşit din case pentru a asista la jocul de artificii din parcul primăriei. A 
fost un foc de artificii foarte reuşit. Bucuria celor prezenţi la primărie, 
la trecerea dintre ani, a fost stropită cu un pahar de şampanie ofer-
it de primarul oraşului, Ing.Jr. Mazilu Mihai Viorel, urând tuturor 
cărbuneştenilor „Sănătate, Mulţi Ani” şi traversarea fără dificultăţi a 
anului 2011.

În 24 ianuarie, poporul român sărbătoreşte în fiecare an Unirea Prin-
cipatelor, un mare eveniment al istoriei poporului român. Este vorba 
despre Moldova şi Ţara Românească, două ţări diferite în acele vre-
muri, dar care s-au unit la 24 ianuarie 1859, sub conducerea comună 
a lui Alexandru Ioan Cuza. De atunci această dată este amintită an-

ual prin diferite manifestări, dintre care nu lipseşte niciodată “Hora 
Unirii”, cunoscut cantec pe versurile poeziei cu acelaşi titlu scrisă 
de Vasile Alecsandri. Cu această ocazie Şcoala Generală “George 
Uscătescu”, a organizat o mică festivitate. Au rostit alocuţiuni despre 
semnificaţia zilei, primarul oraşului, profesorul de istorie Ursu Au-
relian şi directorul şcolii generale Cioplea Ion. Dupa acest moment 
emoţionant a avut loc premierea elevilor la concursul “Cangurul”. La 
sfarşitul festivităţii toţi cei prezenţi s-au prins în Hora Unirii.

"Hai să dăm mână cu mână!"

Taxa specială de salubrizare
Conform HCL nr.4/13.01.2011s-a instituit taxa speciala de salu-

brizare in oraşul Tg.Carbunesti si satele arondate. Taxa se plăteşte 
in doua rate egale cu termene de plata la 31 martie si 30 septembrie. 
Sunt scutiţi de plata taxei de salubrizare veteranii de război, văduvele 
veteranilor de război nerecăsătorite si contribuabilii cu domiciliul în 
alte localităţi, dar care au poziţie de rol in oraşul Tg.Carbunesti. Plata 
taxei se va face la casieria Biroului Impozite şi taxe locale.
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HOTĂRÂRE 
privind  rectificarea bugetului local pe anul 2010

Consiliul local al oraşului Tg Cărbuneşti
Avînd  în vedere :
- Proiectul de hotarare ; 
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
-Expunerea de motive; 
-  L273/2006 –privind Finantele Publice Locale cu modificarile si 
completarile ulterioare 
- L 11/2010-privind legea bugetului de stat pe anul 2010;
- HCL 109/2010 de aprobare a bugetului local rectificat pe anul 
2010 al orasului Tg.Carbunesti; 
-OUG nr.103/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2010;
-adresa nr.51.152 si adresa nr.51.331 din data de 30.11.2010 emi-
sa de Directia Generala a Finantelor Publice Gorj;
-adresa nr 14.946 din data de 30.11.2010 emisa de Consiliul Ju-
detean Gorj privind repartizarea cotelor defalacate din impozitul 
pe venit pe anul 2010;
-adresa nr.1178/09.12.2010 emisa de Centrul Financiar Tudor 
Arghezi;-adresa  nr 218/09.12.2010 emisa de DSC  Tg. Car-
bunesti;
-referatele17.987,17.988/10.12.2010 intocmite de d-na Miruta 
Loredana;
-referatul nr 17.386/02.12.2010 intocmit de d-na Calugaru Mi-
haela;
-raportul de specialitate al biroului buget,contabilitate, resurse 
umane din cadrul Primariei Tg.Carbunesti  ; 
- contul de executie bugetara la 09.12.2010 al bugetului orasului 
Tg.Carbunesti ; 
In baza art.45 din L.215/2001 /Legea Administratiei Publice Lo-
cale cu modificarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE  :
 Art.1  Se aprobă  rectificarea bugetului local pe anul 2010 al ora-
sului Tg.Carbunesti cu suma totala de  -176,250  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  0  
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  1.278,99 mii 
lei, conform anexa 3 , care  face parte integranta din prezenta 
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  or-
donatorul  principal de credite  , toate  birourile  , serviciile de 
specialitate  din cadrul  institutiei

HOTĂRÂRE
Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier 
local al domnului Cioplea Ion , prin pierderea calitatii de membru 
al PSD , declararea locului de consilier local vacant si validarea 
mandatului d-lui Cocheci Constantin
Primarul orasului Tg- Carbunesti,
Avand in vedere:
- referatul constatator semnat de primarul si secretarul orasului 
si intocmit conform art.12, alin.2 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
- adresa nr. 1131/07.06.2010 a Organizatiei Judetene Gorj PSD;
- adresa nr. 15/ 23.07.2010 a Organizatiei PSD Tg- Carbunesti 
prin care inainteaza adresa nr. 1157/ 22.07.2010 a Presedintelui 
Comisiei Judetene de Arbitraj si Integritate Morala Gorj;
- prevederile art.9 , alin.2, lit. h (1) din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul alesilor locali , cu modificarile si completarile ulterioare 
- prevederile art.9 , alin.3 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul alesilor locali , cu modificarile si completarile 
ulterioare ;
 - prevederile art. 71, alin.2, lit.i din Regulamentul privind or-
ganizarea si functionarea Consiliului Local al orasului Tg- Car-
bunesti aprobat prin HCL nr. 102/23.09.2008;
 - dispozitiile art. 96, alin.9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, republicata,
 In temeiul art. 9, alin.3 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul alesilor locali, republicata si art. 45, alin. 6 din Legea nr. 
215/2001 Legea administratiei publice locale , republicata , cu 
modificarile si completarile ulterioare,

 HOTĂRĂŞTE
 ART.1 (1) Se constata incetarea de drept a mandatului 
de consilier local al domnului CIOPLEA ION , prin pierderea 
calitatii de membru al Partidului Social Democrat.
(2) Se declara vacant locul domnului consilier CIOPLEA ION.
ART.(2) Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari se valide-
aza mandatul de consilier local al domnului COCHECI CON-
STANTIN , supleant pe lista de candidati ai PSD.
ART. (3) D-l COCHECI CONSTANTIN va face parte din comi-
sia de specialitate a consiliului local pentru invatamant, sanatate 
si familie , activitati social – culturale , culte, munca si protectie 
sociala , protectie copii, tineret si sport.

ART.4 Prezenta hotatare se comunica Institutiei Prefectului Gorj, 
primarului orasului Tg- Carbunesti si persoanelor interesate.

HOTĂRÂRE
Privind inchirierea spatiului in suprafata de 60 mp situat in in-
cinta Primariei orasului Tg.Carbunesti , Asociatiei ,, Mereu pen-
tru Europa’’.
    Primarul orasului Tg.Carbunesti:
   Avand in vedere ;
    - Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniu-
lui Public si Privat al Primariei orasului Tg.Carbunesti ;
- Solicitarea nr. 17794/07.12.2010 ,din partea Asociatiei ,, Mereu 
pentru Europa’’ ;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul ju-
ridic al acesteia, republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, repub-
licata ;
- Codul Civil
    In temeiul prevederilor art.45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala , republicata.

HOTĂRĂŞTE
         Art.1.- Se aproba inchirierea spatiului in suprafata de 60 
mp situat in incinta Primariei orasului Tg.Carbunesti, Asociatiei 
,, Mereu pentru Europa’’, in vederea implementarii proiectului ,, 
ANSI- Antreprenoriat pentru someri’’
         Art.2.- Durata inchirierii este de 10 luni incepand cu data de 
01.01.2011 pana la data de 31.10.2011, pretul inchirierii fiind de 
4,30 lei/mp/luna, adica 258 lei/luna 
           Art.4.- Primarul orasului si compartimentele de resort din 
cadrul Primariei orasului Tg.Carbunesti, vor asigura ducerea la 
indeplinire a prezentei hotarari.

HOTĂRÂRE
Privind modificarea  inventarului bunurilor care aparţin domeniu-
lui public al oraşului Tg.Cărbuneşti .
Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti:
 Având în vedere ;
- Expunerea   de motive ;
- Raportul  compartimentului de specialitate ;
- Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- 
modificată, privind administraţia publică
ulterioare ;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.                                       

HOTĂRĂŞTE
       Art. 1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public al  oraşului Tg.Cărbuneşti dupa cum 
urmeaza :
   (1). la poziţia nr.115 din anexa 7, coloana 4 se modifica şi va 
avea urmatorul cuprins :
  Targu Carbuneşti- Cojani ;- sursa 2 puţuri (adancime- 230 m) 
;- conducta distribuţie, L=523 ml PE Dn 160, L= 6157 ml PE Dn 
110, L= 1030 ml PE Dn 90 ; -31 cismele stradale,- 9 hidranţi de 
incendiu ; - rezervor inmagazinare 200 mc ; -2 cabine puţuri fo-
rate ; -staţie de hidrofor ; -suprafaţa construita- 48,24 mp ; -staţie 
de clorinare ; -suprafaţa construita- 30,7 mp ; -imprejmuire-194 
ml ; -teren aferent-6.090 mp ; coloana 5 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins :2007, 2010 ; coloana 6 se modifica şi va avea 
urmatorul cuprins : 2.283.308 ; 
(2). la poziţia nr. 44 din anexa 7, coloana 4 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins :              ,, Origine si destinaţie’’ : Str. Pietii, 
a). Cladire Piaţa- suprafaţa construita= 112,3 mp ; suprafaţa des-
fasurata= 112,3 mp ; b).Copertina comerţ- suprafaţa construita= 
663,6 mp ; suprafaţa desfasurata= 663,6 mp ; c). Parcare piaţa- 
607,6 mp ; d). Platforma betonata- 1500mp ; e).Alee Piaţa(imb.
asf.)-585,9 mp ;
f). Copertina piaţa agroalimentara ; g). Imprejmuire- 120 ml ; 
h). Teren aferent= 4951 mp ; i). Corp cladire ,, Sector lactate’’- 
suprafaţa construita= 65,19 mp, suprafaţa desfasurata= 65,19 mp 
;coloana 5 se modifica şi va avea urmatorul cuprins : 1950 ;1998 
;1995 ;1970 ;1970 ;2010 ; coloana 6 se modifica şi va avea urma-
torul cuprins : 196.272,28

HOTĂRÂRE
 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc do-
meniul public al
orasului Tg. Carbunesti, insusit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999,
 cu modificarile si completarile ulterioare
Primarul orasului Tg. Carbunesti, 
 Avand in vedere:
expunerea de motive;
raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului pub-
lic si privat;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele pub-
lice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administratia publica lo-
cala, republicata;
-Prevederile H.G. nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului 
privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes 

Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Decembrie 2010
public;   
         In temeiul art. 45  din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
   Art. 1. Se aproba completarea inventarului bunurilor care alc 
atuiesc domeniul public al orasului Tg. Carbunesti, insusit prin 
HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificarile si completarile ul-
terioare, cu pozitiile 127 si 128, avand datele de identificare pr-
ezentate in anexa
   Art. 2. Se aproba incheierea unui contract de comodat cu CEZ 
DISTRIBUTIE S,A,,  avand ca obiect reteaua de alimentare cu 
energie electrica din str. Eroilor (punct Complexul de Servicii 
Comunitare cu Sectii Protejate pentru Recuperare, Reabilitare 
a Persoanelor cu Handicap si Formare Profesionala spre limita 
satului Cojani), descrisa la pozitia 127 din Anexa, pe toata durata 
de viata a acesteia, cu obligativitatea  comodatarului de a le men-
tine in stare de functionare pe costurile sale
   Art. 3. Primarul orasului si compartimentele de specialitate din 
cadrul Primariei Tg. Carbunesti vor asigura ducerea la indeplinire 
a prezentei hotarari.

HOTĂRÂRE
 privind aprobarea schimbării din funcţia de viceprimar al oraşului 
Tg. Cărbuneşti a domnului Fugaru Ion.
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, 
Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării din funcţia 
de viceprimar al oraşului Tg. Cărbuneşti a domnului Fugaru Ion 
iniţiat de primarul oraşului Tg. Cărbuneşti şi consilierii locali 
Călina Iuliu, Mihăilescu Constantin, Stăiculescu Constantina, 
Cocheci Constantin, Birău Dănuţ, Haiducesu Florin, Motorga 
Florin, Mladin Mircea, Popescu Nicolae, Ivăniş Grigore;
- Expunerea de motive  nr. 18278 din 20.12.2010;
- Raportul secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti 
nr.18279/20.12.2010;  
- prevederile art.57 alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulteri-
oare, care dispun că : “ Schimbarea  din funcţie a viceprimarului 
se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul 
majorităţii consilierilor în funcţie la propunerea primarului sau a 
unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.”; 
- prevederile art.14 alin.(2) din Regulamentul privind organizarea 
şi funcţionarea Consiliului local al oraşului Tg. Cărbuneşti, apro-
bat prin H.C.L. nr.102/23.09.2008 care dispun că: ” Schimbarea 
din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin 
hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la 
propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor  
locali în funcţie.”;
- rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal al comisiei 
de numărare a voturilor;
În temeiul  art.45  şi   art.57 alin.(4) din Legea nr.2l5/2001 – le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
      Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă 
schimbarea din funcţia de viceprimar al oraşului Tg. Cărbuneşti 
a domnului Fugaru Ion.
      Art.2.- Cu aceeaşi dată se  declară vacantă funcţia de vicepri-
mar al oraşului Tg. Cărbuneşti.  
      Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului 
judeţului Gorj, primarului oraşului, tuturor compartimentelor din 
cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbuneşti, domnului consilier Fu-
garu Ion şi altor persoane interesate.

HOTĂRÂRE
 privind alegerea în funcţia de viceprimar al oraşului Tg. 
Cărbuneşti a domnului Călina Iuliu
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, 
Având  în vedere : 
 - H.C.L.nr. 121 /2010 privind schimbarea din funcţia de vicepri-
mar al oraşului Tg. Cărbuneşti a domnului Fugaru Ion ;
- propunerea formulată în plen, ca domnul consilier Călina Iuliu 
să candideze la funcţia de viceprimar, devenită vacantă;
- rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal întocmit 
de comisia de numărare a voturilor;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  În temeiul  art.45  şi   art.57 alin.(3) din Legea nr.2l5/2001 – le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
      Art.1.-  Începând cu data adoptării prezentei hotărâri este 
ales în funcţia de viceprimar  al oraşului Tg-Cărbuneşti domnul 
Călina Iuliu.
      Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului 
judeţului Gorj, primarului oraşului, tuturor compartimentelor din 
cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbuneşti, domnului Călina Iuliu 
şi altor persoane interesate.
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 Omagierea a 161 de ani de la naşterea marelui 
poet naţional, Mihai Eminescu, s-a realizat şi la Şcoala 
Generală Creţeşti, Tg.-Cărbuneşti. Programul educa-
tiv cu titlul “Dor de Eminescu” s-a desfăşurat printr-o 
metodă modernă, şi anume prezentarea activităţii cu 
ajutorul videoproiectorului, material realizat în for-
mat Power Point. Am adus şi în acest an în lumina 
elevilor de gimnaziu viaţa şi opera poetului, impor-
tantele teme şi motive literare eminesciene, precum 
şi principalele opere literare studiate în învăţământul 

gimnazial. După 
ce elevii au 
urmărit activi-
tatea literară a 
poetului, au rec-
itat poezii şi au 
cântat versurile 
puse pe muzică. 
Astfel, au recitat 
poeziile “O, mamă...”, “Pe lângă plopii fără soţ”, Mai am un singur dor”, “Scrisoarea 
III”, “Revedere”, “Lacul”, “Călin (file din poveste)”, “Somnoroase păsărele”, “Şi 
dacă...”, “Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie?” etc. De asemenea, s-a pus în scenă 

un fragment al “Scrisorii III”, roluri interpretate de elevii clasei a VIII-a. În laboratorul de limba română s-a realizat un 
medalion literar unde s-a afişat atât evenimente importante ale vieţii şi operei scriitorului, cât şi creaţiile plastice realizate 
de elevi.  Au surprins tablouri din natura eminesciană eleva, Gelatu Mihaela de la clasa a VII-a, prin poezia “Şi dacă...” 
şi elevul Bardan Alexandru din clasa a V-a, prin poezia “Somnoroase păsărele”. 
 S-a observat că elevii au participat cu mare interes la această activitate, poate şi datorită metodei moderne de 
prezentare a întregii activităţi. Prezentarea în format Power Point a fost făcută de profesoara de limba şi literatura română 
de la Şcoala Generală Creţeşti, Cristina-Florentina Drăghici.   

Dor de Eminescu Gânduri de copil

Adrian Păunescu

Un simbol nemuritor
Un simbol nestingător

Un simbol ce n-o să moară
Din ţară aşa uşor

Ţara este-ndoliată
Şi de jale şi de dor

Adrian va fi în suflet
Un poet nemuritor

Un poet desăvârşit
Un poet cu gând curat

Păunescu n-a murit
Dimpotrivă a-nviat.

                               Cîrstea Ştefania Ancuţa

     Oricare roman sarbatoreste la 15 ianuarie ziua de nastere 
a lui Mihai Eminescu, geniul poeziei romanesti. Unii isi 
amintesc o poezie a poetului, altii recita un vers sau mai 
multe din creatia eminesciana, altii fac mai mult. Acestia 
sunt dascali, scoli, institutii de cultura etc. La Targu Car-
bunesti, multi dintre invatatori si profesori au organizat 
activitati interesante privind viata si activitatea poetului 
Mihai Eminescu.
     O activitate interesanta care trebuie consemnata a fost 
organizata chiar in ziua de 15 ianuarie 2011. Biblioteca 
Oraseneasca Tg. Carbunesti, Colegiul National „Tudor Ar-
ghezi” si cativa intelectuali din oras au considerat ca nu 
este nimic mai potrivit in a-l sarabatori pe Eminescu decat 
printr-o lansare de carte de poezii. S-au strans in sala de 
sedinte a Primariei un numar important de intelectuali, pri-
marul orasului, domnul Mihai Mazilu, cititori si potentiali 
cititori ai bibliotecii, elevi ai Colegiului National ”Tudor 
Arghezi”, tineri si nu in ultimul rand autorul cartii de po-
ezie, Tudor Gheorghe Calotescu si invitatii sai.
     Doamna Sarbu Suta Ana vorbeste despre importanta 
zilei de 15 ianuarie, anuntand si lansarea cartii ”Istoria cli-
pei”. Autorul Tudor Gheorghe Calotescu locuieste in Car-
bunesti Sat. Desi scrie de la 14 ani, s-a decis sa publice la 
varsta maturitatii.
     ”Istoria clipei” se numeste cartea de versuri a domnului 
T. Gh. Calotescu. Nimic nu putea fi mai potrivit pentru ver-
surile care talmacesc viata intr-o clipa. ”Istoria clipei” ne 
cheama pe noi, cititorii sau potentiali cititori, sa cunoastem  
o poezie moderna, o poezie cu intrebari si raspunsuri – in-
trebari pe care ni le punem toti, dar la care nu ne raspun-
dem toti printr-un adevar pe care ”putini si l-ar permite”, 
cum spune poetul in poezia ”Bursa”
. Fiecare poezie te obliga sa-i acorzi putina atentie in plus 
pentru a-i intelege mesajul, pentru ca, da, fiecare po-
ezie transmite un mesaj.
     Cativa invitati s-au oprit asupra catorva aspecte ale 
poeziei din ”Istoria clipei”.
     Domnul doctor Cornel Munteanu, desi afirma ca 
este de ”scoala veche”, ”adeptul poeziei cu masura, 
ritm si rima”, apreciaza poezia scrisa de poetul T. Gh. 
Calotescu. Apreciaza faptul ca fiecare poezie trage o 
concluzie, obigandu-te sa retii mesajul.
     Parintele Aurelian Dumitrescu, pe care l-am intal-
nit la multe astfel de activitati si care emotioneaza, 
totdeauna, audienta cu scurtele sale discursuri, a tinut 
sa spuna ca Eminescu ar fi fost tot atat de mare chiar 
si prin scrierea unui singur vers: ”Nu credeam sa-nvat 
a muri vreodata”. Spune ca T. Gh. Calotescu nu este 
un ”eretic” cum spune autorul cartii intr-o poezie, ci, 
dimpotriva, este un bun credincios. Parintele Dumi-
trescu lanseaza o idee care a atras atentia tuturor – 
aceea ca toti cei care scriu li s-a dat un har si scriu ce 

Istoria clipei la 15 Ianuarie 2011
li se spune sa scrie. Cine le poate spune oare? Desigur 
– Dumnezeu!
     Profesorul Gh. Preda, prieten al poetului spune ca 
a fost surprins de aceasta fateta a prietenului sau. I-au 
atras atentia multe poezii: ”Pot”, ”Bursa”, ”Jocul”

”Pot cauta un rasarit
pentru fiecare apus uitat

sub nori

pot iubi
curcubeul din spatele

lacrimilor

pot culege zambet
din fiecare grimasa
ce ascunde durere

insa nu pot
sa ascund adevarul

                    cu nicio minciuna!”        (”Pot”)
 Tanara Alexandra Oana Vaduva a afirmat cu emotie 
ca ”simplu si din inima admir intensitateacuvintelor, 
dar si valul subtil polemic, insa de o traire intensa 
care strabate versurile. In ”Istoria clipei” sunt poezii 
in care ma regasesc, imi regasesc sentimentele pe care 
le traiesc aparent glacial. Mi-a atras atentia poezia 
„Logica iubirii” prin suflul modern, aparent glacial, 
printr-o viziune noua, carismatica. Iubirea, metafora 
in metafora, este vazuta ca o intrebare al carei raspuns 
nu gaseste pace. Splendid poem plin de profunzime 
si esenta. Omul se teme de pierderea propriei vieti 
prin iubire, dar nu stie ca prin iubire viata triumfa. 
Va multumim domnule T. Gh. Calotescu ca ati ales sa 
impartasiti cu noi aceste sentimente.”

” Cand putem iubi
fara sa caut logica

eram prea putin dispus
sa darui

acum, cand pot darui
fara sa caut logica

sunt prea putin dispus
sa iubesc

atunci nu ma mir
ca iubirea nu are

nimic de-a face cu logica

si daca iubesc
si nu sunt dispus

sa ofer luna
si nici vesnicia

promisiune

se pune?

ei bine,
iubesc!”

                                            (”Logica iubirii”)
     In final cateva eleve (Raceanu Tania, Calotescu 
Bianca Maria, Baros Diana, Dina Alexandra, Cojean 
Denisa) au incantat audienta cu poezii din Eminescu, 
Marin Sorescu, T. Gh. Calotescu si creatii personale.
     Lansarea cartii, ”Istoria clipei”, a fost o actiune 
reusita, s-au spus lucruri interesante, dar pentru a va 
regasi in poezie, pentru a gasi raspunsurile pe care nu 
le-ati primit, cititi ”Istoria clipei”!
                                            Prof. Novac Aurora

Anunt
Pierdut carnet somaj pe numele Truica Doina, 
chitanta nr.956, data 17.01.2011

Mica publicitate

Programul Biblionet îşi propune să asigure accesul la 
informaţie prin introducerea tehnologiei moderne în bib-
liotecile publice, pornind de la faptul că 64% dintre români 
nu au folosit niciodată internetul.

Biblionet reprezintă un parteneriat între IREX, Min-
isterul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia EOS, 
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Pub-
lice din România.

Microsoft Corporation, partener al programului “Global 
Libraries” la nivel mondial, donează software în valoare de 
aproximativ 15 milioane de dolari către biblioteci.

Programul Biblionet – lumea în biblioteca mea, are o 
valoare totală de 26,9 milioane de dolari, este finanţat de 
Fundaţia “Bill şi Melinda Gates” pentru urmatorii 5 ani şi 
are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci 
publice în România.

Biblionet sprijină bibliotecile care îşi stabilesc ca priori-
tate accesul public la informaţie, prin dotarea a peste 2000 
de biblioteci din România, cu calculatoare printr-un proces 
competitiv.

Biblioteca Orăşenească Târgu Cărbuneşti a fost şi ea 
selectată în acest program, în data de 26.03.2010, ben-
eficiind de un pachet constând din 4 sisteme desktop-pc 
complete, o imprimantă, un scaner şi un videoproiector. 
Acest echipament va fi folosit şi în cadrul evenimentelor 
organizate de bibliotecă, dar şi de utilizatorii care au ne-
voie de informaţii ce nu pot fi găsite în bibliotecă.

Biblionetul este un program de 5 ani care le va facilita 
românilor accesul gratuit la informaţie.

Biblionet la Târgu Cărbuneşti
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Tinerii fermieri pot solicita finantare pentru instalarea in mediul rural
Masura 112 “Instalarea tinerilor fermieri”
Obiectivele programului
Masura 112 are ca obiective generale imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului 
agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de moderniza-
re si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, 
siguranta la locul de munca si imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin 
reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricul-
tura. 
Obiectivele specifice ale masurii se refera la cresterea veniturilor exploatatiilor conduse 
de tinerii fermieri. 
Obiectivele operationale se refera la cresterea numarului de tineri agricultori care incep 
pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri 
de a realiza investitii. 
Solicitanti eligibili
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt 
fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de Finan-
tare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror 
exploatatie agricola: are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE; este situata 
pe teritoriul tarii si este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, 
sunt persoanele fizice; persoanele fizice inregistrate si autorizate in conformitate cu pre-
vederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile 
ulterioare: individual si independent, ca persoane fizice autorizate; ca intreprinzatori titu-
lari ai unei intreprinderi individuale sau asociati si administratori unici ai unei Societati cu 
raspundere limitata - SRL, infiintata in baza Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.
Activitati eligibile
Planul de afaceri trebuie sa cuprinda detalii privind:
- descrierea situatiei initiale a exploatatiei agricole preluate, precum si a etapelor si obiec-
tivelor stabilite in vederea dezvoltarii acesteia; 
- descrierea detaliata a investitiilor, programelor de formare profesionala, serviciilor si a 
altor actiuni in vederea dezvoltarii activitatilor exploatatiilor agricole; 
- elemente referitoare la mediu si evaluarea principalelor riscuri; 
- descrierea modului de utilizare a intregului sprijin financiar nerambursabil solicitat;
- demonstrarea viitoarei viabilitati economice a exploatatiei agricole: costuri, venituri si 
cheltuielile realizate respectand standardele comunitare, in conditii de piata si concuren-
ta.
Sprijinul nerambursabil acordat pentru un tanar fermier in cadrul Masurii 112 este de 
minimum 10.000 de euro si maximum 25.000 de euro.
In prezent sesiunea de depunere proiecte pe aceasta axa este inchisa dar se va redeschide 
pe parcursul acestui an.
Masura 112 “Instalarea tinerilor fermieri”
Obiectivele programului
Masura 112 are ca obiective generale imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului 
agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de moderniza-
re si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, 
siguranta la locul de munca si imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin 
reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricul-
tura. 
Obiectivele specifice ale masurii se refera la cresterea veniturilor exploatatiilor conduse 
de tinerii fermieri. 
Obiectivele operationale se refera la cresterea numarului de tineri agricultori care incep 
pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri 
de a realiza investitii. 
Solicitanti eligibili
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt 
fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de Finan-
tare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror 
exploatatie agricola: are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE; este situata 
pe teritoriul tarii si este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, 
sunt persoanele fizice; persoanele fizice inregistrate si autorizate in conformitate cu pre-
vederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile 
ulterioare: individual si independent, ca persoane fizice autorizate; ca intreprinzatori titu-
lari ai unei intreprinderi individuale sau asociati si administratori unici ai unei Societati cu 
raspundere limitata - SRL, infiintata in baza Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.
Cofinantare pentru acest program
Pe langa banii europeni, proiectele trebuie sustinute si cu resurse proprii sau imprumutate, 
motiv pentru care este elementar ca beneficiarul sa-si asigure, de la bun inceput, banii 
necesari pentru cofinantare, dar si pentru acoperirea unor costuri neprevazute. Intrucat, 
de multe ori, decontarea cheltuielilor urmeaza a fi realizata abia dupa verificarea acestora, 
este necesar ca solicitantul fondurilor europene sa detina banii necesari prefinantarii proi-
ectului respectiv. 
Asadar, pentru o buna coordonare a partii financiare, se poate obtine o sursa de cofinantare 
special realizata pentru sprijinirea unor astfel de proiecte. 
Consultanta pentru accesare si implementare
In majoritatea ghidurilor aferente fondurilor de finantare este incurajata ideea de colabo-
rare dintre solicitanti si consultanti, in scopul accesarii si implementarii proiectelor real-
izate.

Biroul Integrare Europeană vă informeazăBiroul Asistenţă socială vă informează
Alocatia pentru sustinerea familiei
Art. 1 (1)Prin prezenta lege se instituie alocatia pentru sustinerea familiei ca forma de sprijin 

pentru familiile cu venituri reduse care au în crestere si îngrijire copii în vârsta de pâna la 18 ani, 
denumita în continuare alocatie.

(2)Acordarea alocatiei prevazute la alin. (1) are drept scop completarea veniturilor familiilor în 
vederea asigurarii unor conditii mai bune pentru cresterea, îngrijirea si educarea copiilor, precum 
si stimularea frecventarii de catre copiii de vârsta scolara, aflati în îngrijirea familiilor cu venituri 
reduse, a cursurilor unei forme de învatamânt, organizate potrivit legii.

Art. 2 (1)Beneficiaza de alocatia prevazuta la art. 1 familia formata din sot, sotie si copiii aflati în 
întretinerea acestora, care locuiesc împreuna, denumita în continuare familie.

(2)Beneficiaza de alocatie si familia formata din persoana singura si copiii aflati în întretinerea 
acesteia si care locuiesc împreuna cu aceasta, denumita în continuare familie monoparentala.

(3)Se considera familie în întelesul prevederilor alin. (1) si barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii 
lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc împreuna, daca aceasta se consemneaza în 
ancheta sociala.

Art. 3 Prin persoana singura, în sensul art. 2 alin. (2), se întelege persoana care se afla în una dintre 
urmatoarele situatii:

a)este necasatorita; b)este vaduva; c)este divortata; d)are sotul/sotia declarat/declarata disparut/
disparuta prin hotarâre judecatoreasca; e)are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai 
mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la întretinerea copi-
ilor; f)nu a împlinit vârsta de 18 ani si se afla în una dintre situatiile prevazute la lit. a)- e); g)a fost 
numita tutore sau i s-au încredintat ori i s-au dat în plasament unul sau mai multi copii si se afla în 
una dintre situatiile prevazute la lit. a)- c).

Art. 4 (1)Sunt considerati ca facând parte din familia definita la art. 2 si copiii încredintati în ve-
derea adoptiei, cei aflati în plasament la o persoana sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, 
potrivit legii.

(2)Asistentul maternal profesionist beneficiaza de alocatie doar pentru copiii sai, luându-se în 
considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu exceptia celor 
provenite din alocatiile de plasament si alte sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea 
cheltuielilor lunare, în conditiile legii.

Art. 5 (1)Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de 
familie se situeaza pâna la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:

a)30 lei pentru familia cu un copil; b)60 lei pentru familia cu 2 copii;
c)90 lei pentru familia cu 3 copii; d)120 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.
(2)Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie 

se situeaza între 201 lei si 370 lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a)25 lei pentru familia cu un copil; b)50 lei pentru familia cu 2 copii;
c)75 lei pentru familia cu 3 copii; d)100 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.
Art. 6 (1)Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de 

familie se situeaza pâna la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a)50 lei pentru familia cu un copil; b)100 lei pentru familia cu 2 copii;
c)150 lei pentru familia cu 3 copii; d)200 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.
(2)Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie 

se situeaza între 201 lei si 370 lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a)45 lei pentru familia cu un copil; b)90 lei pentru familia cu 2 copii;
c)135 lei pentru familia cu 3 copii; d)180 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.
Art. 7 (1)Beneficiaza de alocatie familiile ai caror membri sunt cetateni români care au domiciliul 

sau resedinta în România, precum si cetateni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupa 
caz, resedinta în România, în conditiile legislatiei române.

(2)Beneficiaza de alocatie si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, pe baza 
declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat alocatia de la alte primarii.

Art. 8 (1)Familiile definite la art. 2, care au în întretinere copii de vârsta scolara, beneficiaza de 
alocatie în conditiile în care copiii frecventeaza fara întrerupere cursurile unei forme de învatamânt 
organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le întrerup din motive medicale, si nu înregistreaza 
absente nemotivate în cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare.

(2)Pentru familiile care au în întretinere copii de vârsta scolara cu handicap grav sau accentuat 
si care nu frecventeaza o forma de învatamânt, organizata în conditiile legii, alocatia se acorda cu 
conditia prezentarii certificatului de încadrare într-un grad de handicap si a dovezii eliberate de catre 
secretariatele comisiilor pentru protectia copilului din cadrul directiilor generale de asistenta sociala 
pentru protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite în 
continuare directii de asistenta sociala, sau de catre Serviciul de evaluare complexa din cadrul di-
rectiilor de asistenta sociala, prin care se atesta faptul ca respectivul copil nu poate fi înscris în nicio 
forma de învatamânt, prevazuta de lege.

Art. 9 Anual, limitele de venituri pâna la care se acorda alocatiile se corecteaza cu indicele de crest-
ere a câstigului salarial comunicat de Comisia Nationala de Prognoza, iar cuantumurile acestora se 
actualizeaza în functie de evolutia preturilor de consum si se aproba prin hotarâre a Guvernului

Stabilirea si plata drepturilor de alocatie
Art. 10 Alocatia se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere însotita de actele 

doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cur-
surilor scolare de catre copiii aflati în întretinere.

Art. 11 (1)Cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiei se întocmesc de reprezentantul familiei si 
se înregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului 
Bucuresti în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta familia.

(2)Pentru cetatenii altor state sau apatrizi, cererea prevazuta la alin. (1) se înregistreaza la primaria 
comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti în a carei raza 
teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta familia.
                                                                                                       continuare in numarul urmator


