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Inaugurarea noului sediu 
"Centrul de Evidenţă Informatizată a persoanelor, Poliţia Locală şi Casa de căsătorii"

Festivalul Internaţional de Literatură "Tudor Arghezi" - Ediţia a XXXI-a, 2011
 Mai este nevoie să simţi vecinătatea 

unor oameni de spirit înalt, care, scrii-
tori, artişti fiind, ne dăruiesc frumosul 
din ei, îmbogăţindu-ne sufleteşte cu 
înfiinţarea aurei lor în spaţiul nostru de 
perindare temporară. Un soi de exaltare 
nefirească poate părea această prefaţare 
a descrierii unei întâmplări ce se repetă 
de ceva timp încoace, mai precis de 31 
de ani, de când Festivalul închinat lui 
Tudor Arghezi se desfăşoară în locurile 
în care poetul şi-a identificat fiinţarea 
profundă. Dar cum altfel să fie senti-
mental, cînd ai ocazia de a te afla, chiar 
şi pentru câteva zile, în preajma unor 
oameni al căror nume se confundă 
cu opera lor, care fac parte din istoria 
culturală a ţării căreia îi aparţin?

 “Opera Omnia” - cât o istorie literară
Despre ediţiile trecute ale Festivalului de literatură “Tudor Arghezi”, desfăşurat la Târgu-Jiu şi Târgu 

Cărbuneşti, şi devenit cu timpul internaţional, se poate spune că ele au contribuit la definirea unei istorii 
literare contemporane, îndeajuns fiind doar enumerarea scriitorilor ce l-au onorat cu prezenţa lor, fixându-
se în memoria gorjenilor ca laureaţi ai Premiului “Opera Omnia”: Marin Sorescu, Dumitru Radu Pope-
scu, Geo Dumitrescu, Al George, Laurenţiu Ulici, Gheorghe Grigurcu, Ioan Flora, Gelu Naum, Nicolae 

Manolescu, Mihai Zamfir, Grigore Vieru, Eugen Negrici, Constanţa Buzea, Petre Stoica, Mircea Ivănescu, Marta Petrescu, Ilie Constantin, Ion Horea, 
Gabriel Dimisianu. Lor li se alătură importanţi scriitori care au fost premiaţi la secţiunea Arghezologie, lucrările acestora contribuind la cunoaşterea şi 
înţelegerea operei argheziene, dar şi a omului ce a creat-o: Nicolae Dragoş, Ştefan Melancu, Marin Beşteliu, Nicolae Balotă, Ion Popescu Brădiceni, 
Dimitrie Vatamaniuc, Lazăr Popescu, Aureliu Goci, Ilie Guţan, Dumitru Micu, Zenovie Cârlugea, Florea Firan, Simona Constantinovici. De asemenea, 
prin participarea şi promovarea creaţiei lui Tudor Arghezi în ţările în care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea, Adam Puslojici, Mihai Cimpoi, Ion Miloş, 
Gaston Herbeteau, Vasile Tărăţeanu, Raul Cortes, Achille Roselletti au deschis teritorii noi de receptare a poeziei argheziene, accentuând deschiderea 
culturală a Gorjului spre universalitate.                                                                                                                               continuare in pagina - 4

Joi, 26.05.2011 a avut loc inaugurarea sediului “Centrul de Evidenţă Informatizată a Persoanelor, Poliţiei Locale şi Casa de căsătorii”. Cu această 
ocazie am avut invitaţi de seamă ai judeţului nostru  cum ar fi: Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj domnul Ion Călinoiu, domnul Radu Angh-

eloiu vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, domnul Dian Popescu 
preşedinte al Partidului Naţional Liberal, filiala Gorj, primari şi viceprimari 
ai judeţului nostru. Acestora li s-au prezentat compartimentele care îşi vor 
desfăşura activitatea în această clădire cum ar fi: Evidenţa persoanelor care 
beneficiază de un spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţii de preluare 
imagini şi emiterea buletinelor, Starea civilă cu Casa de căsătorii, Poliţia 

Locală, Casieria cât şi Biblioteca orăşenească.
Dupa tăierea panglicii, oficialităţile au fost invitate să asiste la un specta-

col oferit de Ansamblul Folcloric de cântece şi dansuri populare “Gilortul” 
Tîrgu Cărbuneşti împreună cu Ansamblul Folcloric “Maria Lătăreţu” Tîrgu 
Jiu.

Această investiţie a fost facută pentru a veni în sprijinul dumneavoastră al cărbuneştenilor şi nu numai.
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HOTĂRÂRE
privind  rectificarea 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 spe-
cialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate al biroului buget /
contabilitate – resurse/ umane; 
- 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;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor pub-
lice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi 
completările ulterioare ;
- H.G. nr. 192/14.03.2011 privind repartizarea pe proiecte a su-
melor defalcate din TVA pentru finanţarea Programului de Dez-
voltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 
– Modernizare Bază sportivă –stadion local Tg.Cărbuneşti; 
- Adresa nr. 5.949/11.04.2011 şi adresa nr. 6.410/20.04.2011  
emise de Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti;
- Contract de colaborare nr. 3.282/01.03.2011 cu Chircu Ermina- 
prestări serviciu apă – sat Floreşteni şi contractele de închiriere 
spaţiu nr. 5.825/07.04.2011 cu SC Grepanis SRL Tg.Cărbuneşti 
şi nr. 5109/25.03. 2011 cu Complexul de Servicii Comunitare şi 
Secţii Protejate Tg.Cărbuneşti;
-  Referatul nr.5.261/29.03.2011 întocmit de Cîrţînă Ion şi refer-
atul  nr. 5278/29.03.2011 întocmit de Corici Sorin din cadrul  Bir-
oului Administrarea domeniului public şi privat; 

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-  Se aprobă  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2011 al oraşului Tg.Cărbuneşti cu suma totala de  + 94,00  
mii lei pe capitole bugetare, conform anexei nr.1 . 
Art.2.-  Se aprobă  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 
al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii pe anul 
2011 cu suma totala de + 29,20 mii lei, pe capitole, conform an-
exei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă Lista de investiţii a bugetului local pe anul 
2011, 

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TU-
DOR ARGHEZI”, ediţia a- XXXI- a, 19-22 mai 2011
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere :
-proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
-Regulamentul  Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR 
ARGHEZI” ediţia a XXXI-a
-Protocolul încheiat între Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Lo-
cal şi Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Biblio-
teca Judeţeană “Christian Tell ”, Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului” Tg. Jiu, cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, 
ediţia a XXXI-a, 2011;
-Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură “TUDOR AR-
GHEZI”, secţiunea ,,MOŞTENIREA ARGHEZI”,  ediţia a - VII-
a, 19-22 mai 2011;
-prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată prin Le-
gea nr. 143/2007;
-Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu 
modificările ulterioare; 
-Legea nr. 286 /2010 -  legea bugetului de stat pe anul 2011 ;
-HCL nr.7/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si chel-
tuieli al oraşului  pe anul 2011;   

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-  Festivalul Internaţional de Literatură ”TUDOR AR-
GHEZI” - ediţia a - XXXI-a se desfăşoară în perioada 19-22 mai 
2011.
Art.2.-  Se va întocmi şi desfăşura  un program comun al tutu-
ror instituţiilor de cultură şi învăţământ de la nivelul oraşului 
Tg.Cărbuneşti , coordonat de Centrul Cultural “Tudor Arghezi”.
Art.3.- Conform protocolului încheiat între reprezentanţii 
instituţiilor organizatoare ale festivalului, protocol  semnat de pri-
marul oraşului, Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobă 
efectuarea următoarelor cheltuieli: total: 4.680 lei, din care:  
- Premiul III pentru grupaj de poezie( Centrul Cultural) = 600 lei
- Premii pentru elevi (Biblioteca oraş Tg. Cărbuneşti) în cadrul 
secţiunii „Moştenirea Arghezi”, ediţia a -VII-a,   adresată ele-
vilor din Tg.Cărbuneşti  şi din împrejurimi, pentru poezie şi eseu                     
( 3 premii x 200 lei ) = 600 lei
- Diurna pentru data de 22 mai 2011 (60 pers x 13 lei) = 780 lei
- Onorarii  juriu (3 x 900 lei) = 2.700 lei . 
Art.4.-  Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului 
Tg,Cărbuneşti  câştigătorilor  PREMIILOR NAŢIONALE DE 
LITERATURĂ „TUDOR ARGHEZI” pentru OPERA OMNIA, 
premii atribuite pe criterii valorice,  de către Uniunea Scriitorilor 
din România unor scriitori români contemporani.
Art.5.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului 
Tg.Cărbuneşti câştigătorului Premiului  „TUDOR ARGHEZI “ 
pentru OPERA  OMNIA, atribuit unui scriitor contemporan de 
prestigiu internaţional.                       

HOTĂRÂRE  
privind  retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit prin 
H.C.L nr.37/27.05.2009, d-lui Buzurin Victor Alin, din comuna 
Roşia de Amaradia, judetul 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 al biroului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului,  prin care se propune retragerea dreptului de folosinţa 
a terenului atribuit prin  H.C.L; nr. 37/27.05.2009;
- prevederile H.C.L. nr .37 /27.05.2009; 
- prevederile P.U.Z-vatra de sat Cojani-proiect nr.39/2006, apro-
bat prin H.C.L nr.32/22.04.2008; 
- prevederile Legii nr.50/1991, republicată în  2004 (art.36), 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. -  Se retrage dreptul de folosinţa gratuita  a terenului  
atribuit prin H.C.L nr. 37/27.05.2009, d-lui Buzurin Victor Alin, 
din comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj, deoarece nu au fost 
începute lucrările de construire a locuinţei in termen de 12 luni, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, art.36.
Art.2.- Terenul menţionat la art.1 va fi atribuit in folosinţa gra-
tuita,  altor solicitanţi din comuna Roşia de Amaradia, care au 
locuinţele afectate de alunecările de teren.

HOTĂRÂRE 
privind  atribuirea de  teren în folosinţă gratuita pentru tineri,in 
vederea realizării unei locuinţe in satul Cojani, judeţul Gorj, dl.  
Lapadus Constantin, dl. Vasile Madalin  şi 
dna. Raceanu Mihaela din 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 al compartimentului Urbanism si Ame-
najarea Teritoriului;.
- Prevederile  Legii nr.15 /2003 modificată şi completată , privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe propri-
etate personala ;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr  88/2003  de SC.P.V.D. ARHI-
TECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin H.C.L nr.111/2007 si PUZ -Vatra 
sat Cojani; 
- Solicitările cu nr. 6299/19.04.2011 a d-lui Lapadus Constantin,  
6419/21.04.2011 a d-nei Raceanu Mihaela, 6420/21.04.2011 a d-
lui Vasile Madalin- privind atribuirea  unui  lot  necesar pentru 
construcţia unei locuinţe pentru tineri în satul Cojani, oraş Tg-
Cărbuneşti;
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru 
tineri.
- H.C.L. nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al 
oraşului Tg.Cărbuneşti. 
- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata  –privind 
administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. -Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei 
construcţiei terenul în suprafaţa de 500,00 mp. (20X25 )lot-
ul cu nr. 65,  d-lui  Lapadus Constantin , în satul  Cojani, oraş 
Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat care face parte integranta 
din prezenta hotărâre).
Art.2.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei 
construcţiei terenul  în suprafaţa de 455,00 mp. (14,00 X 32,50) 
lotul cu nr.  26 ,  d-nei Raceanu Mihaela ,in satul  Cojani oraş 
Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat care face parte integranta 
din prezenta hotărâre).
Art.3.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei 
construcţiei terenul  în suprafaţa de 455,00 mp. (14,00 X 32,50) 
lotul cu nr.  27 ,  d-lui Vasile Madalin ,in satul  Cojani oraş 
Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat care face parte integranta 
din prezenta hotărâre).
Art.4-. (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă asupra  terenurilor 
menţionaţi la  art.1, 2 şi 3 sunt obligaţi sa înceapă construcţia 
locuinţei in termen de un an de la data atribuirii şi sa o realizeze in 
conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată.   
(2) Nerespectarea acestei obligaţii  duce la retragerea dreptului de  
folosinţa asupra terenului atribuit.      

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea reabilitării Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII 
,,George Uscatescu”, 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 al Biroului Administrarea Domeniului 
Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- tema de proiectare prin care s-a stabilit obiectivele si lucrările 
ce urmează a fi executate in cadrul PROGRAMULUI RELAN-
SAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SCOLAR ;
- documentaţia tehnico-economica întocmita de SC Perfect SA 
Targu Jiu ;
- prevederile art. 36 din Legea 215/2001- republicata privind 
administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă reabilitarea Şcolii Gimnaziale cu clasele  I-VIII 
,,George Uscatescu”,  Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, cuprinsa în 
programul ,,Relansarea învăţământului şcolar”.
Art.2.- Se aprobă devizul general reactualizat conform HG 
28/2008 întocmit de SC Perfect SA Tg. Jiu, precum si indica-
torii tehnico-economici stabiliţi prin acesta pentru obiectivul de 
investiţii Reabilitare Şcoala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,,George 
Uscatescu”.
 Art.3.- Se aprobă cofinanţarea de către Consiliul Local al oraşului 
Tg.Cărbuneşti cu o cota de 20% din valoarea lucrărilor pentru 
şcoala cuprinsa în reabilitare, conform lucrărilor ce trebuie execu-

tate de consiliul local cuprinse în proiect.
 Art.4.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei 
vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii aplicaţiei “MODERNIZARE  STRA-
DA  BLAHNITEI KM   0+000 – 2+487,15 = 
2,487 KM ”  în cadrul Programului „Reabilitare si modernizare 
- 10.000  km drumuri de interes judeţean si drumuri de interes 
local“ in vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile pentru 
realizarea activităţilor prevăzute de solicitant, precum si a indica-
torilor tehnico-economici prevăzuţi in Studiul de Fezabilitate
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 Administrarea Domeniului 
Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.530/2010 pentru aprobarea 
Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de 
interes judeţean si drumuri de interes local; 
- dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborate cu cele ale art. 36 
alin. (6) lit. “a” pct. 9  din Legea nr. 215/2010 a administraţiei 
publice locale, republicata;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă depunerea aplicaţiei “MODERNIZARE STRA-
DA BLAHNITEI KM 0+000 – 2+487,15 = 2,487 KM” in cadrul 
Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000  km drumuri de 
interes judeţean si drumuri de interes local“in vederea obţinerii 
unei finanţări nerambursabile pentru realizarea activităţilor 
prevăzute de solicitant.
Art.2.- Se aprobă devizul general reactualizat conform HG 
363/2010 cu privire la aprobarea standardelor de cost pentru 
obiectivele de investiţii finanţate din bani publici, precum si indi-
catorii tehnico-economici stabiliţi prin acesta pentru obiectivul de 
investiţii ,,MODERNIZARE STRADA BLAHNITEI KM 0+000 
– 2+487,15 = 2,487 KM” ce urmează a fi  realizat in cadrul proi-
ectului.
Art.3.- Solicitantul se obliga sa acopere cheltuielile neeligibile 
determinate de implementarea proiectului, precum si cheltuielile  
de întreţinere si/sau reparaţie a investiţiei după finalizarea proi-
ectului. 
Art.4.- Persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relaţia 
cu Autoritatea de Management pana la momentul semnării con-
tractului de finanţare este domnul primar, Mazilu Mihai Viorel.

HOTĂRÂRE  
privind stabilirea suprafeţei pentru care se depune cerere de spri-
jin în campania 2011 la A.P.I.A.
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 Administrarea Domeniului 
Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Ordinul Prefectului judeţului Gorj nr. 301/11.10.2010 privind 
trecerea in proprietatea privata a oraşului Tg.Cărbuneşti, a izla-
zului comunal;
- Prevederile art.36, alin.2, litera c) din Legea 215/2001- 
modificată, privind administraţia publică locală ;
- Prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterio-
are ;

HOTĂRĂŞTE
 Art. 1.- Se stabileşte suprafaţa totala de 73,0304 HA, păşune pen-
tru care se depune cerere de sprijin in campania 2011 la A.P.I.A., 
pentru care nu au existat solicitări de arendare, concesionare, 
închiriere sau  folosinţă gratuita.

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea instituirii ipotecii asupra unei suprafeţe de 2000 
mp din terenul cu nr. cadastral 35799, înscris in CF nr. 35799 
a oraşului Tg.Cărbuneşti, teren achiziţionat de SC POMONA 
SRL prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
431/08.04.2011, în favoarea 
BCR CENTRALA, DIVIZIA IMM-URI SI MUNICIPALITĂŢI.
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 Administrarea Domeniului 
Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;    
- Contractul de vânzare-cumpărare nr. 431/08.04.2011 încheiat 
intre Oraşul Tg.Cărbuneşti si SC POMONA SRL autentificat la 
Biroul Notarului Public Calina Marcel Horatiu;
 - Adresa nr. 6450/21.04.2011, din partea SC POMONA SRL
          - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, 
republicată;

HOTĂRĂŞTE
     Art.1. – Se aprobă instituirea ipotecii asupra unei suprafeţe 
de 2000 mp din terenul cu nr. cadastral 35799, înscris in CF nr. 
35799 a oraşului Tg.Cărbuneşti, teren achiziţionat de SC POMO-
NA SRL prin contractul de vânzare-cumpărare, autentificat sub 
nr. 431/08.04.2011, în favoarea BCR CENTRALA, DIVIZIA 
IMM-URI SI MUNICIPALITĂŢI.
     Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Aprilie 2011
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Omagiu - Arghezi

Elevi ai Scolii Generale ,,George Uscatescu,, 
din clasele I-B si a IV-A, coordonati de doam-
nele invatatoare Avramescu Silvia si Dragoescu 
Daniela, au participat in data de 18 .05.2011, la 
o activitate organizata de Biblioteca Orasenea-
sca si Muzeul  ,,Tudor Arghezi,, activitate ce 
a avut menirea de a ne aminti noua carbunest-
enilor despre cel care si-a sustinut intotdeauna 
obarsia gorjeneasca, a iubit tinuturile gorjen-
esti pana la idolatrizare, a frematat de farmecul 
oamenilor si locurilor ce apartin Gorjului, desi 
n-a avut ocazia de a pasi pe pamant gorjenesc 
decat atunci cand a fost condamnat  si   adus in 
lagarul de la Tg-jiu.

In cadrul activitatii noastre, elevii au recitat 
poezii precum: Tilharul pedepsit, Cuiul, Creion 
si Giuvaere. Elevii clasei a IV-a, au pregatit o 
sceneta ,,Pantalonii lungi,, moment ce a adus 
zambetul pe fata fiecaruia dintre noi, copiii 
fiind adevarati mici artisti. Din materialul pre-
gatit de biblioteca, elevii au aflat despre viz-
itele facute de Mitzura si Barutu Arghezi la Tg-
Carbunesti, cu mentiunea ca Mitzura a afost si 
in anul trecut, an in care fratele ei Barutu a de-
cedat. De asemenea, elevii au aflat ca Mitzura 
a donat foarte multe lucruri ale poetului printre 
care se afla: biroul, tocul, calimara, ochelarii- 
toate fiind aranjate de parca il asteapta pe poet. 
Elevii au fost surprinsi sa afle despre anumite 
tabieturi  precum cafea si tutunul, apoi despre 
mancarurile preferate precum supa -crema de 
mazare, mustarul intins pe felii de paine  mai 
ales in zilele de post, fiindca era un crestin 
foarte credincios si tinea cele doua posturi mari 
din an.

Apoi li s-a prezentat elevilor expozitia de 
carte, ce cuprindea volume de poezii si proza. 
S-a vorbit despre spatiul arghezian creat la Tg-
Carbunesti prin institutiile de cultura si invata-
mant ce poarta numele Tudor Arghezi. Inainte 
de apleca spre muzeu, micuta ,,privighetoare,,  
Liuza Ciudin ne-a incantat cu vocea ei minu-
nata. S-a mers apoi la muzeu, nu inainte de a 
citi prima strofa din poezia ,,Inscriptie pe o 
use,,  poezie ce se afla chiar in dreapta usii de 
intrare in biblioteca, strofa a doua fiind citita 
la sosirea eleviilor: ,,Cand vii paseste slobod, 
raza si canta,,.

La muzeu, elevii au avut ocazia sa vada pe-
narul despre care le vorbisem, penar pe care 
se afla numele adevarat al Mitzurei-Domnica, 
obiectele personale ale poetului si multe alte 
lucruri interesante ce au apartinut familiei 
Arghezi. Spre bucuria copiilor intr-unul din 
spatiile muzeului se afla tabloul cu Zdreanta 
cel cunoscut. De asemenea doamna profesoara 
Eugenia Firescu, le- a prezentat poezia ,,Tes-
tament,, tradusa in limbile: Germana, Rusa, 
Franceza, Engleza si Spaniola.

Copiii au fost insotiti nu numai de doamnele 
invatatoare, ci si de parinti, bunici si  frati mai 
mici. La invitatia bibliotecii, pentru a sustine 
pe cei implicati in sceneta si recital de poezie, 
au participat si alti elevi din clasele I-VIII, dar 
si studenti.

Consideram, ca fiecare a plecat spre casa cu 
un gand frumos despre cel care ne-a  lasat mos-
tenire ,,Un nume adunat pe o carte,, asemenea 
unei ,,trepte,, pe care sa pasim pentru a merge 
mai departe.

         Biblioteca  Oraseneasca si 
                            Muzeul ,,Tudor Arghezi,,

Uniunea Europeană pe înţelesul elevilor 
Elevii claselor V-VIII de la Şcoala Generală Creţeşti au desfăşurat o altă activitate extraşcolară închinată 

zilei de 9 MAI, ZIUA EUROPEI. Doamna profesor, Cristina Drăghici, a solicitat elevilor să caute 
informaţii de-
spre cum a 
luat naştere 
U n i u n e a 
E u r o p e a n ă , 
care sunt cele 
6 ţări fonda-
toare şi care 
sunt ţările care 
au aderat ulte-
rior, cum s-a 
schimbat viaţa 
c e t ă ţ e n i l o r 
de-a lungul 
timpului având 
în vedere re-
formele care 
au avut loc în 
timp. Acestor 
întrebări elevii 

au găsit diferite răspunsuri  pe care le-au comunicat şi colegilor în timpul desfăşurării activităţii extraşcolare.
Au prezentat, de asemenea, şi modificările produse în România odată cu aderarea la Uniunea Europeană. 
Printre acestea s-au remarcat: liberatea de a călători în ţările membre ale Uniunii, posibilitatea angajării 

cu drepturi 
depline în 
alte ţări ale 
Uniunii, in-
t roducerea 
numărului de 
urgenţă 112, 
trecerea la 
sistemul Bo-
logna (dura-
ta facultăţii 
de 3 ani şi a 
programului 
de master 2 
ani) etc.

 E l e -
vii au real-
izat o mapă 
tematică a 
Uniunii Eu-
ropene unde 

au inclus informaţii utile pe înţelesul lor, principalele direcţii în care acţionează politicile U.E, au îndos-
ariat şi fişe cu semnificaţiile atribuite celor douăsprezece steluţe de pe stagul U.E etc

 Toţi elevii interesaţi de acest subiect pot să aceeseze următorul link Uniunea European.sitestu-
dio.org pentru a se documenta despre România în Uniunea Europeană, Consiliul European, Parlamentul 
European, Consiliul Uniunii Europene etc.

                                                                                                               Prof. Cristina Drăghici
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Nenea Acu', baba Aţa

ANUNŢURI
Pierdut si declar nul carnet somaj pe numele Deaconescu Aurelia;
Pierdut si declar nul carnet somaj pe numele Tunsanu Cornel;
Pierdut si declar nul carnet somaj pe numele Stegaru Maria;
Pierdut si declar nul carnet somaj pe numele Manu Alexandrina Iuliana.

Festivalul Internaţional de Literatură "Tudor Arghezi" - Ediţia a XXXI-a, 2011
continuare din pagina - 1
Ediţia a XXXI-a a Festivalului internaţional de literatură “Tudor Arghezi”, materializată ca de 

fiecare dată în aceeaşi lună mai a naşterii autorului Cuvintelor potrivite, şi-a împlinit menirea cu 
succes, concluzia născându-se din aprecierile primite la final, din numărul şi calitatea lucrărilor 
participante la concursul de creaţie literară şi, desigur, prin prezenţa unor importanţi oameni de 
cultură, români şi străini. Pentru un ochi critic din afara unei astfel de acţiuni, efortul organi-
zatorilor este greu de cuantificat, mai ales că se ajunge câteodată, ca în acest an de exemplu, în 
situaţia ca fondurile financiare restrânse să poată asigura realizarea unui festival cel puţin de ta-
lia celui anterior. Cu toate acestea, cu aportul Consiliului Judeţean Gorj, Centrul Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj (CJCPCT Gorj), principalul făptuitor, 
în parteneriat cu alte instituţii - Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”, Consiliul local şi Primăria 
Tg-Cărbuneşti, Ansamblul artistic profesionist “Doina Gorjului”- şi cu excelenta colaborare 
a Uniunii Scriito-
rilor din România, 
a reuşit ca ediţia din 
2011 să marcheze un 
plus calitativ şi să 
se bucure de ecouri 
pozitive.

Desfăşurat în perioada 19-22 mai, Festivalul a debutat cu activitatea de jurizare a celor 
peste 80 de lucrări participante la concursul de creaţie literară,   analizate şi viu discutate 
de membrii juriului naţional, compus din: Gabriel Dimisianu, preşedinte, Gheorghe Grig-
urcu, Gabriel Chifu, vicepreşedinte al USR, Horia Gârbea, preşedintele ASB şi directorul de 
onoare al festivalului, Paul Aretzu, Nicolae Dragoş, Nicolae Ţone, Adam Puslojici, Ion Ce-
poi, directorul festivalului, Olimpia Bratu, Ion Popescu Brădiceni, Spiridon Popescu, Lazăr 
Popescu, Constantin Popescu.

Anul acesta, cel care ne-a oferit privilegiul colaborării sale este pictorul bulgar Iordan 
Kissiov, directorul Galeriei de Artă din Silistra. Viziunea artistică a domniei sale asupra po-
eziei argheziene este argumentul suprem că arta adevărată nu are graniţe, ci doar vecinătăţi 
binecuvântate de Dumnezeu”, afirma directorul festivalului, Ion Cepoi, la vernisajul expoziţiei 
de pictură şi sculptură „Apă şi Foc”, de la Muzeul Judeţean, expozanţii fiind ilustratorul 
volumului mai sus menţionat şi sculptorul Cristian Ianza, membru al Uniunii Artiştilor Plas-
tici din România. În expoziţie se află şi o lucrare pe care Yordan Kissiov o va dona Centrului Cultural „Tudor Arghezi” din Tg-Cărbuneşti. Nu putem să nu remarcăm 
ca excelenţă directoratul festivalului şi seriozitatea implicării în festival a artistului fotograf Teodor Dădălău, unul dintre cei care se fac „vinovaţi”, din partea CJCPCT 
Gorj,  de buna desfăşurare a evenimentului.  

A doua zi a Festivalului a fost rezervată întâlnirii dintre gazde şi participanţi, la Sala maură a Palatului Administrativ al Judeţului fiind prezenţi reprezentanţi ai 
administraţiei judeţene şi locale din Târgu-Jiu şi Târgu Cărbuneşti, care au adresat  cuvântul de bun venit invitaţilor. Au avut loc lansări de cărţi (Horia Gârbea, Val-
entin Talpalaru şi Lidia Popiţa Stoicescu), lansarea revistelor „Portal Măiastra” şi „Bilete de papagal”, un moment aniversar Gheorghe Grigurcu la împlinirea a 75 de 
ani şi recitaluri de poezie argheziană, realizate de actori ai Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”. În acest cadru festiv, li s-au acordat premii pentru promovarea operei 
argheziene în lume unor personalităţi culturale şi scriitori de peste hotare, cu merite în traducerea sau ilustrarea grafică a operei lui Tudor Arghezi: Metin Cengiz (Tur-
cia), poet şi eseist, Yordan Kissov (Bulgaria), pictor, Zdravko Kissiov, poet şi traducător, Ion Dumitru (Germania), fost preşedinte al societăţii „Apoziţia”, Dragoliub 
Firulovici (Serbia), poet si cantautor. Premiul pentru „Opera Omnia” atribuit unui scriitor contemporan de prestigiu internaţional a fost acordat prozatorului Cengiz 
Abdullayev (Azerbaidjan). Cum este în obicei, momentul cu cea mai mare încărcătură emoţională, Gala Laureaţilor, a avut loc duminică, 22 mai a.c., la Primăria din

Tg-Cărbuneşti, unde Gabriel Dimisianu, preşedintele juriului, Gheorghe Grigurcu şi Mitzu-
ra Arghezi (fiica patronului spiritual al festivalului), împreună cu Primarul oraşului Târgu 
Cărbuneşti, Mihai Viorel Mazilu, şi directorul festivalului, Ion Cepoi, au înmânat premii 
laureaţilor celei de a XXXI ediţii a Festivalului internaţional de literatură “Tudor Arghezi”.

Laureaţii premiilor „Opera Omnia”, acordate, în 2011, de Uniunea Scriitorilor din România, 
au fost Ana Blandiana, pentru poezie, şi Dan Cristea, pentru critică literară, aceştia, precum şi 
oaspeţii străini Cengiz Abdullayev şi  Metin Cengiz devenind cetăţeni de onoare ai oraşului 
Târgu Cărbuneşti. 

La concursul de creaţie literară, din cadrul Festivalului internaţional de literatură “Tudor 
Arghezi”, ediţia din 2011, s-au acordat următoarele premii: Premiul “Opera Prima” (volum 
debut poezie) – Adrian Diniş (Bucureşti), pentru volu-
mul “Poezii odioase de dragoste”, Ed. Vinea, 2010; Pre-
miul la secţiunea “Cuvinte potrivite” (volum poezie în 
manuscris) – Albert Cătănuş (Brăila); Secţiunea “Bilete 
de papagal” (grupaj de poezie): Premiul I – Andreea 
Ilinca Pop (Bucureşti), Premiul II şi premiul revistei 
“Ramuri” Craiova – Deniz Otay (Suceava), Premiul 
III şi premiul revistei “Luceafărul de dimineaţă” – Al-
exandra Roxana Lazăr (Braşov). Au mai fost acordate: 
Premiul Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti – Mihai Gheo-
rghe (Motru); Premiul revistei “Portal Măiastra” Tg-Jiu 
– Oana Văsieş (Bistriţa).

La finalul festivalului o parte din picturile facute de 
voluntarul din Tunisia, Wael Dahmene in care sunt pr-
ezentate peisaje, monumente istorice si case memoriale 
au fost expuse sub numele “România vazută de un tu-
nisian“.

Nenea Acu, baba Aţa
Se certară  dimineaţa

Se certau, se ciondăneau
Şi din gură tot dădeau.

Acu zice: - Ce ai azi?
De te-ncurci mereu şi cazi?

De o lună tot mereu
Coşi la pantaloni, ce-i greu?

Aţa zice: - Tu vorbeşti?
Toată ziua tot citeşti!

Ia mai bine ţine-ţi gura
Şi fă draptă cusătura!

                                                         Bălănoiu Cristina
                                           clasa a-V-a, Şcoala Gen. Creţeşti


