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În data de 16 martie 2011 o delegaţie de oameni de afaceri din China a fost prezentă la Primăria oraşului nostru pentru a purta negocieri cu autorităţile 
locale în vederea realizării unor oportunităţi de investiţii la noi în oraş.

Echipa a fost formată din trei chinezi, printre care şi domnul Peng Yong de 43 de ani 
ce nu este străin de judeţul nostru, el fiind căsătorit de mai bine de un deceniu cu o 
gorjeancă.
Pentru o transparenţă totală prezenţi la discuţii au fost pe lângă edilii locali şi salariaţi ai 

biroului achiziţii, integrare europeană, buget-contabilitate.
După negocieri delegaţia chineză s-a hotărât să deschidă o fabrică în oraşul nostru, ei 

fiind interesaţi şi de demararea unei investiţii pentru energie verde (panouri solare) dar 
sunt interesaţi şi de crearea unei fabrici de reciclare a PET-urilor.
Primarul Mihai Mazilu a propus două variante de demarare a acestei investiţii: fie să se 

reactiveze vechea fabrică de cărămidă care în momentul acesta este proprietate privată şi 
se află în stare de degradare, fie clădirea unde a funcţionat fabrica d-lui Irinel Columbeanu. 
Totodată i-a asigurat de sprijinul său declarând că în Târgu Cărbuneşti există mână de lu-
cru ieftină şi specializată. Pe lângă toate aceste condiţii de care se pot bucura investitorii, 

obiectivul principal este acela de a crea şi locuri de munca, ceea ce duce la ridicarea nivelului de trai în oraşul nostru. Şi pentru că românii sunt un popor 
primitor, după încheierea discuţiilor investitorii au fost invitaţi la o masă festivă, unde s-au putut bucura şi de repertoriul muzicii populare olteneşti.

Dragi Cărbuneşteni,
O dată cu venirea primaverii şi revenirea naturii la viaţă se începe campania de curăţenie a oraşului nostru, iniţiată de autorităţile 

locale denumită „LUNA CURĂŢENIEI”.
Daţi dovadă de spiritul civic pe care îl aveţi şi începeţi curăţenia în faţa porţilor, numai împreună putem  conferi oraşului Târgu 

Cărbuneşti aspectul curat şi civilizat pe care ni-l dorim cu toţii.
Aşteptăm o implicare şi de la unităţile de învăţământ de pe raza oraşului nostru pentru a răspunde prezent la aceasta iniţiativă.
Se apropie Paştele una din cele mai importante sărbători creştine, obiceiuri străvechi  vorbesc despre curăţenia sufletească prin post dar şi de-

spre curăţenia  locuinţei şi a întregului spaţiu în care trăim. 
Ca şi până acum avem mare încredere în parteneriatul  Primărie-Cetăţean şi rog din nou pe 

locuitorii oraşului să ne sprijine în demersurile noastre.
Startul acţiunilor intensive de înfrumuseţare, salubrizare si igienizare a tuturor zonelor din 

oraşul nostru a fost dat:
- sâmbata 26.03.2011, la inţiativa domnului primar Mazilu Mihai Viorel, împreună cu 

angajaţii primariei s-au plantat pomi în parcul din faţa primariei oraşului cât şi pe strada 
Pieţii;

- s-au demarat lucrări de salubrizare a zonelor adiacente Drumului Naţional 67 B punct 
limită comuna Licurici  - oraş Târgu 
Cărbuneşti, urmând să se salubrizeze 
zonele adiacente Drumurilor DJ 661 limi-
ta oraşului Târgu Cărbuneşti - sat Cojani,  
oraş Târgu Cărbuneşti - DJ 675 limită - 
oraş Ţicleni;  

-  s-au  plantat un număr de 50 arţari şi 100 tei , urmând să continue acţiunea de plantare a 
arborilor ornamentali;  

- s-au excutat tăieri de corecţie la ar-
borii existenţi;  

- au început lucrările de  întreţinere a 
spaţiilor verzi pe strada  Trandafirilor şi 
Parcul Primăriei (săpat spaţii verzi, plan-
tat flori de sezon panseluţe şi bănuţei, tăiat 

trandafiri, pus îngrăşământ natural pe spaţiile verzi) ;
- s-au executat lucrări de defrişare mărăciniş punct alee Liceu;
-s-au demarat lucrările de reabilitare pe strada Pieţii - pregătire amplasament, montat bor-

duri, refăcut burduşeli;
-s-au început lucrările de drenare a apei pluviale pe strada Pieţii;  
-s-a amenajat o parcare pe str.Pădurea Mamului zona blocuri;
-s-au început lucrările de amenajare a locului de agrement din zona Gării (pregatit ampla-

sament, demolat clădiri), urmând amenajarea acestuia cu alei pietonale, o fântână arteziană, băncuţe şi un loc de joaca;
- s-au demarat acţiuni în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmări: modul de întreţinere şi curăţire a şanţurilor, rigolelor, 

ridicarea materialelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă, întreţinerea spaţiilor verzi, a împrejmuirilor, a faţadelor clădirilor, continuarea 
lucrărilor de construcţii începute şi neterminate, depozitarea deşeurilor şi gunoaielor menajere în locuri nepermise, acţiuni de conştientizare a 
populaţiei şi agenţilor economici cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor. 

"LUNA CURĂŢENIEI"

Investitori chinezi la Târgu Cărbuneşti
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea „Criteriile  privind veniturilor potenţiale provenite din valo-
rificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de 
stricta necesitate  pentru nevoile unei familii”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti , 
Având  în vedere :
•proiectul de hotărâre; 
•rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
•Expunerea de motive;
•Raportul compartimentului de asistenta sociala;
•Prevederile Legii 416/2001 art. 8 alin 4 , privind venitul minim garantat;
•Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, 
aprobate prin HG nr.50/2011;
In temeiul prevederilor art. 45) din Legea 215/2001 privind Administraţia Pub-
lica Locala republicata cu modificările si completările ulterioare , şi art.22 din 
Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, aprobate 
prin HG nr.50/2011,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă  „Criteriile  privind veniturilor potenţiale provenite din valo-
rificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de 
stricta necesitate pentru nevoile unei familii”, prevăzute în anexă, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.- Primarului oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

HOTĂRÂRE
privind instituirea unor taxe speciale percepute de Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti , 
Având  în vedere :
•proiectul de hotărâre;  
•rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
•Expunerea de motive
•referatul nr. 31133/08.02.2011 al Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Tg.Cărbuneşti;
•Prevederile Legii nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 
soluţionării proceselor;
•Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare;
•Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
•Metodologia nr.2112516/2010 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor le-
gale privind divorţul prin acordul soţilor emisă de Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-  Se aprobă următoarele taxe speciale pentru Serviciul Public Comunitar 
Local de  Evidenţă a Persoanelor:
a) Pentru oficierea  căsătoriilor  în zilele de sâmbătă, duminică  şi  sărbătorile 
legale, se va  achita  o taxă în valoare de 50 lei.
 Se scutesc de plata acestei taxe persoanele ale căror venituri sunt egale sau mai 
mici decât  venitul minim garantat   de lege.                       
b) Pentru desfacerea căsătoriei în faţa ofiţerului de stare civilă, se achită taxa 
de 200 lei.                                                           
Art.2.- Primarului oraşului, Serviciul Public Comunitar Local de  Evidenţă a 
Persoanelor şi celelalte compartimente de resort  din cadrul Primăriei oraşului 
Tg. Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 
11.02.2011, la care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, 
cu 13  voturi pentru şi o abţinere.     

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dom-
nului Novac Victor Romulus,  prin pierderea calităţii de membru al Partidului  
Democrat Liberal  şi   declararea locului de consilier local vacant 
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti , 
Având  în vedere :
•proiectul de hotărâre;  
•rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
•Expunerea de motive
-REFERATUL – CONSTATATOR la proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept a mandatului de consilier local al  domnului Novac Victor- 
Romulus,  prin pierderea calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal şi 
declararea locului de consilier local vacant.  
-Adresa nr. 203 din 05.02.2011 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE 
GORJ a PDL către Consiliul Local Tg. Cărbuneşti, înregistrată la Primăria 
oraşului Tg. Cărbuneşti cu nr.1971 din  08.02.2011; 
-prevederile art.9, alin.2, litera h¹) alin.(3), art. 12 din Legea nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.71 alin.(2) lit. i) din Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului local al oraşului   Tg. Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. 
nr.102/23.09.2008.   
În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  art.9, alin.(3) şi art. 
12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1.-(1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al dom-
nului NOVAC VICTOR ROMULUS  prin pierderea calităţii de membru al 
Partidului Democrat Liberal.  
(2) Se declară vacant locul de consilier local al domnului NOVAC VICTOR            
ROMULUS .
Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului 
oraşului, şi persoanelor interesate.

HOTĂRÂRE
privind  validarea mandatului de consilier local al doamnei RUXANDA        
MARIA MARCELA 
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti , 
Având  în vedere :
•proiectul de hotărâre;  
•rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
•Expunerea de motive
-Raportul nr. 2969/2011 la proiectul de hotărâre validarea mandatului de con-
silier local al doamnei Ruxanda Maria Marcela;
-Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2011 prin care se constată încetarea de 
drept a mandatului de consilier local al d-lui Novac Victor Romulus şi declara-
rea locului de consilier vacant;
-adresa nr. 203 din 05.02.2011 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ 
a PDL către Consiliul Local Tg. Cărbuneşti, înregistrată la Primăria oraşului 
Tg. Cărbuneşti cu nr.1971 din  08.02.2011; 
-prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 6, alin. 2 şi  alin. 3 din  Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
-procesul verbal întocmit de comisia de validare a consiliului local; 
În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de 
consilier local al doamnei  RUXANDA MARIA MARCELA,  candidat pe lista 
Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din iunie 2008, pe locul rămas 
vacant în urma încetării de drept a mandatului  de consilier local al domnului 
Novac Victor Romulus.
Art.2.- (1)Doamna  Ruxanda Maria Marcela va face parte din comisia de spe-
cialitate a consiliului local pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
(2) Comisia de specialitate a consiliului local pentru administraţie publică, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor se reorganizează în  componenţa stabilită de către membrii comisiei 
prin vot.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului 
oraşului, şi persoanelor interesate.

HOTĂRÂRE  
privind  rectificarea bugetului local pe anul 2010
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 /contabilitate – resurse/ umane; 
- Dispoziţia nr.1711/28.12.2010;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările 
ulterioare ;
- Legea nr. 11/2010- privind legea bugetului de stat pe anul 2010;
- HCL 109/2010 de aprobare a bugetului local rectificat pe anul 2010 al oraşului  
Tg.Cărbuneşti; 
- OUG nr.103/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010;
- HCL nr.115/16.12.2010 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pe anul 2010 al oraşului Tg Carbunesti .
- adresa nr18657/28.12.2010  emisă de  Instituţia Prefectului, conform 
HG.1326/2010; 
- Adresa nr.16655/28.12.2010 emisa de Consiliul Judeţean Gorj, conform 
HG.577/1997;
- contul de execuţie bugetara la 28.12.2010 al bugetului oraşului 
Tg.Carbunesti 
În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă  rectificarea Bugetului local pe anul 2010 al oraşului Tg. 
Carbunesti cu suma totala de  + 136,48  mii lei, conform anexei nr.1 . 
Art.2.- Se aprobă  rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri pro-
prii si subvenţii pe anul 2010 cu suma totala de + 482,72 mii lei, conform 
anexei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă Lista de investiţii a bugetului consolidat rectificat pe anul 
2010, conform anexei nr. 3.         
Art.4.- Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.  
Art.5.- Ordonatorul  principal de credite, toate  birourile si serviciile de spe-
cialitate  din cadrul  instituţiei vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei si   Statului de funcţii  pe anul  2011 pentru  
aparatul de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti  şi ale serviciilor  
subordonate  
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre;
-  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive;
- Raportul  nr. 2937/23/02.2011 al Birului Buget-contabilitate,  resurse umane-
salarizare;
- prevederile Legii 215/2001 privind Administraţia Publica Locala modificata 
prin Legea 286/06.07.2006;                                 
- Legea 286/2010 privind legea bugetului de stat pentru anul 2011;
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările 
ulterioare;
- HCL nr.7/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consili-
ului  Local Tg. Cărbuneşti pe anul 2011;              
-  Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-  Se aprobă  Organigrama şi  statul de funcţii ale aparatului de spe-
cialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj şi ale serviciilor 
subordonate  pentru anul 2011, conform Anexelor nr.1-2, care fac parte din 
prezenta hotărâre.
Art.2.-  Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 
Tg.Cărbuneşti   vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 HOTĂRÂRE
privind  aprobarea raportului de evaluare si scoaterea la licitaţie publica in ve-
derea închirierii spaţiului  „Restaurant Piaţa” în suprafaţă de 244,12 mp situat 
in Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti 
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti:
Având in 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;  
-  Raportul de evaluare  întocmit de SC CONSEVAL SRL TG.JIU;
-  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 
republicata ;
-  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;
-  Cod Civil; 
In temeiul prevederilor art.45  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publica locala , republicat,.

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă  Raportul de evaluare  întocmit de SC CONSEVAL SRL 
TG.JIU  privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie în vederea închirierii  

spaţiului „Restaurant Piaţa” în suprafaţă de 244,12 mp situat în Piaţa oraşului 
Tg.Cărbuneşti.
 Art.2- (1)  Se aprobă scoaterea la licitaţie si caietul de sarcini, pentru închirierea 
spaţiului ,,Restaurant Piaţa” in suprafaţa de 244,12 mp, situat in Piaţa oraşului 
Tg.Cărbuneşti in vederea desfăşurării de activităţi comerciale( produse lactate, 
cofetărie, pizzerie, patiserie, bar si comercializare alte produse).
(2)Durata închirierii este de 3 ani, preţul minim de pornire la licitaţie  fiind de  
10,50 lei/mp/luna, adică 2.562 lei/ luna, conform raportului de evaluare întoc-
mit de SC CONSEVAL SRL- Tg.Jiu.
Art.3.- De la data adoptării prezentei hotărâri , se revoca HCL NR. 
80/12.08.2010. 
Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei 
oraşului Tg.Cărbuneşti, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind inventarierea terenului în suprafaţă de  19.048 mp 
în domeniul privat al oraşului 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  compartimentelor de specialitate ;
-   adresa nr. 2530/21.02.2011;
-   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 ulterioare;
 In temeiul prevederilor art.45  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publica locala , republicata, 

HOTĂRĂŞTE
 Art.1.- Se aprobă inventarierea terenului în suprafaţă de 19.048 mp, situat în 
partea de est a Staţiei de Transfer Deşeuri  a oraşului Tg.Cărbuneşti sat Cojani , 
conform schiţei anexate, în domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti. 
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei 
Târgu Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
       privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea 
oraşului Tg. Cărbuneşti, 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 Gospodărie Urbană
- Ordonanţa nr. 21/30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi ru-
rale, aprobată prin Legea 515 /2002 ;
- prevederile OG 43/1997 R privind regimul drumurilor, aprobată prin legea nr. 
82/1998 cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile legii nr. 313/2009 privind modificarea şi completarea legii nr. 
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi; 
- prevederile  OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobata cu modificări 
si completări prin Legea 265/2006 .  
 În temeiul  art.45   din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă  Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea 
oraşului Tg. Cărbuneşti, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din pr-
ezenta hotărâre.   
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei 
vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

HOTĂRÂRE
privind repartiţia apartamentului nr.3, sc. 4 din   blocul   A.N.L situat pe str. 
Pădurea Mamului,  nr. 11,  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 al biroului Gospodărie Urbană 
şi Fond Locativ  - cererea cu nr.1241/27.01.2011 privind solicitarea de locuinţa  
depusă de doamna Roibu Dana Mădălina;
-  prevederile HCL 129 /2008  privind criteriile de repartizare a locuinţelor din 
fondul A.N.L  -  prevederile Legii 114/1996, legea locuinţei modificata si com-
pletata ; -  prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe  modificata si completata;
-  prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii/152 1998 ;
-  prevederile HG 592/2006  privind aprobarea normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii/152 1998  privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe , aprobate prin HG nr. 962/2001 .
În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
 Art.1.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr. 3, sc. 4  din  blocul ANL situat  
pe strada Pădurea Mamului,  nr. 11,  oraş Tg.Cărbuneşti începând cu data de 
01.03.2011 doamnei Roibu Dana Madălina – medic specialist Obstretica- 
Ginecologie la Spitalul Tg.Cărbuneşti. 
Art.2.-  În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local, primarul şi comparti-
mentul de specialitate al Consiliului Local  va încheia contractul de închiriere. 

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale 
de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele arondate”
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; 
- prevederile art.45, alin.2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicata cu modificările ulterioare;
- prevederile art.16, alin.2 şi art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele pub-
lice locale;
-  prevederile art.282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal;
- prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor;
- art.6 si art.90 din Ordonanţa de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia me-
diului
       În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă „Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale 
de salubrizare în oraşul Tg. Cărbuneşti şi satele arondate”, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta  hotărâre.
    Art.2.- La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL 
nr.4/13.01.2011.
    Art.3.- Biroul Impozite şi taxe locale şi  Biroul Buget-Contabilitate vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Ianuarie 2011



Gazeta de Cărbuneşti,  Martie 2011 -3

Educaţia extracurriculară pentru cetăţenie activă este un concept  mai nou, dar deosebit de benefic 
pentru societatea românească, pentru şcoală în mod special, prin valorile pe care le promovează şi 
anume dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini, care să conducă la transformarea elevilor şi 
tinerilor în cetăţeni activi ai comunităţii din care fac parte. Particularităţile specifice ale educaţiei 
extracurriculare permit implementarea cu succes a unor noi abordări didactice în care elevul devine 
din obiect al educaţiei subiect  al acesteia , care participă activ la propria formare fiind, concomitent, 
resursă, producător şi lider de opinie.

Evenimentul inaugurării Centrului de Resurse pentru Activităţi Extracurriculare de la Tg.Cărbuneşti, 
este doar un prim pas în implementarea în oraşul nostru a proiectului „Educaţie  extracurriculară 
pentru cetăţenie activă”, proiect desfăşurat în parteneriat de Asociaţia Regională pentru Dezvoltare 
Rurală şi 12unităţi de învăţământ din judeţul Gorj, în perioada 201-2013.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea şi folosirea  capitalului uman de care dispune fiecare comunitate, 
prin  optimizarea capacităţii de management a activităţilor educative din afara programei şcolare 
(educaţie extracurriculară) pentru cetăţenie activă, obiectiv realizat prin dezvoltarea competenţelor a 
12 cadre didactice şi a 12 grupuri de iniţiativă locală formate din elevi.

Activităţile ce se vor derula în cadrul proiectului vor schimba mentalitatea greşită  potrivit căreia  
elevul trebuie să fie educat numai prin studiul specific educaţiei formale (în cadrul instituţiilor 
şcolare).

Centrul de Resurse pentru Activităţi Extracurriculare de la Tg.Cărbuneşti, inaugurat în data de 16 
martie 2011, va  funcţiona în incinta  Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” (localul internatului) şi 
va servi drept spaţiu de derulare a activităţilor extracurriculare pentru cetăţenie activă.  Pentru ca 
acest spaţiu să – şi poată îndeplini menirea, s-au depus eforturi considerabile şi a reprezentat rodul 
colaborării excelente dintre reprezentaţii comunităţii locale(Primăria Tg.Cărbuneşti)  – Colegiul 
Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti -  Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală (ARDR).

Efortul financiar a fost unul considerabil  : unitatea şcolară a pus la dispoziţie  spaţiu fizic necesar 
(reamenajat special în acest scop), Primăria Tg.Cărbuneşti a contribuit cu parchetul şi uşa termopan  
pentru definitivarea amenajării spaţiului (investiţie de aproximativ 1500 RON), iar ARDR a utilat 
acest spaţiu cu mobilier de birou (birouri, dulapuri, mese, scaune) şi echipamente electronice per-
formante (laptop, video proiector cu ecran de proiecţie,  imprimantă multifuncţională, cameră video, 
aparat telefonic cu fax ) în valoare totală de aproape 7000 RON.

La inaugurarea Centrului de Resurse pentru Activităţi Extracurriculare de la Tg.Cărbuneşti au par-
ticipat din partea ARDR domnul Florin Păsătoiu, consultant proiect şi lector universitar al Facultăţii 
de ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova, domnişoara Andreea Tarapana asisitent manager 
proiect, din partea asociaţiei EUROHOUSE  Bustuchin  domnul Marian Şindrinaru, preşedintele 
asociaţiei, domnul Laurenţiu Popovici din partea Casei Corpului Didactic Gorj. 

Alături de aceştia au fost prezenţi organizatorii şi cei direct implicaţi în proiect : Alături de aceştia 
au fost prezenţi organizatorii şi cei direct implicaţi în proiect : doamna  prof. Pandia Daniela, direc-
tor adjunct  al Colegiului Naţional„Tudor Arghezi” , prof. Iulia  Ciocău , coordonator centru, prof. 
psiholog Elena Văduva,  mentor pentru voluntarii străini, doamnele profesoare Simona Corici, Au-
rora Novac, Teodora Lupulescu, Alina Anghelescu, Liliana Ursu. Din partea Primăriei a participat 
domnul primar, ing. jurist Mihai Viorel Mazilu, care a oferit o surpriză deosebit de plăcută, venind 
însoţit de o delegaţie de potenţiali investitori chinezi. 

Tuturor invitaţilor,  cadre didactice de la alte unităţi şcolare implicate în proiect, cadre didactice 
de la Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti(doamnele profesorare Livia Ivănoiu, 
Mariana Ivănoiu, Teodora Babucea), elevi şi părinţi, le-a fost oferit un scurt program artistic pregătit 
de elevi, îndrumaţi cu multă pasiune de domnii profesori Valentin Boţoteanu şi Cosmin Secară. 
Voluntarii străini prezenţi în şcoală într-un alt proiect în parteneriat cu ARDR , Giuseppe Lo Presti 
(Italia) şi Wael Dahmene (Tunisia) au participat cu un scurt moment artistic dar şi cu desene în creion 
şi acuarelă la decorarea spaţiului.

Programul a fost urmărit şi apreciat de către toţi cei prezenţi, inclusiv de delegaţia chineză, care a 
fost încântată de frumuseţea folclorului şi costumelor populare româneşti.

Aşa cum spuneam, acesta a fost numai primul pas, care cu siguranţă nu va fi şi ultimul, în 
desfăşurarea de activităţi instructive, dar  şi interesante, cu elevii şi tinerii din comunitate. Sperăm că 
datorită condiţiilor create prin înfiinţarea acestui Centru de Resurse pentru Activităţi Extracurricu-
lare elevii şi tinerii vor înţelege mai repede şi mai bine că a fi un bun cetăţean nu înseamnă numai să 
respecţi legea ci şi să te implici activ în viaţa comunităţii tale, să nu te limitezi numai la a critica ceea 
ce nu-ţi place ci să şi faci ceva pentru schimbarea stărilor de lucruri Mai puţin bune, să vii cu idei 
valoroase pentru dezvoltarea comunităţii tale dar şi să te implici în realizarea acestora.

                                                                      Profesor-psiholog  Văduva Elena

Datorită numeroaselor acte de vandalism şi de reacredinţă care s-au petrecut 
în ultima perioadă în oraşul nostru (distrugerea pomilor, a băncilor, a coşurilor 
de gunoi şi a furturilor) autorităţile locale au propus un proiect de hotărâre ce 
a fost adoptat în şedinţă de consiliu local din data de 21.03.2011, cu privire la 
achiziţionarea camerelor de luat vederi ce vor fi montate în oraşul nostru.

Investiţia este în valoare de 80.000 lei, iar Cărbuneştiul va fi monitorizat 24/24 
de ore, pentru siguranţa locuitorilor în special a copiilor, dar şi a celor care 
tranzitează oraşul nostru.

Atenţie! Cei care încalcă regulile de conduită şi cei care săvârşesc acte de vandal-
ism vor fi sancţionaţi.

In data de 25.02.2011 la sediul Primariei Tg-Carbunesti s-a prmit o adresa prin care ni-se adu-
cea la cunostinta ca in Spitalul Clinic de urgenta pentru copii “Louis Turcanu” Timisoara, se afla 
cadavrul unui copil nou nascut care a decedat in urma cu doua luni, mama avand adresa pe raza 
localitaţii noastre.

Procedand la verificarile date ne-am deplasat la domiciliul d-nei Vilceanu Amelia din Pojogeni 
aducandu-i la cunostinta faptul ca in urma adresei primite copilul decedat trebuie inhumat, ea ur-
mand sa se deplaseze la Timisoara pentru intocmirea actelor necesare ridicari cadavrului.

D-na Vilceanu Amelia a motivat ca din cauza problemelor financiare, nerealizand nici un venit , 
un a putut merge sa ridice copilul decedat.

La indicatiile D-lui  Primar Mihai Mazilu s-au intocmit actele necesare pentru un ajutor de urgenta 
d-nei Vilceanu Amelia in valoare de 800 Ron

Reprezentantul Primariei Tg-Carbunesti as. med.  Popescu Elvis Cosmin insotit de mama copi-
lului s-au deplasat la Spitalul Clinic de urgenta pentru copii “Louis Turcanu” Timisoara in vederea 
intocmirii actelor necesare ridicari copilului decedat si inhumarii acestuia.

Este o dovada in plus ca Primaria Tg Carbunesti se implica in rezolvarea problemelor cetatenilor.                                                                                                                                     
                                                                                           Asistent medical Tomulescu Mariana                                                                                                    

ATENŢIE! "Şi cărţile au suflet"
Aşa se numeşte tema propusă în calendarul activităţilor în parteneriatul Biblioteca orăşenească şi 

clasele de elevi ai C.N. “Tudor Arghezi”, clase coordonate de profesoara Aurora Novac.
Activitatea a avut loc în data de 25.02.2011 la sala de lectură a bibliotecii.
În materialul pregătit s-a insistat in ideea ca in viata, adevaratii prieteni sunt cartile, ele oferindu-

ne nu numai informatia de care avem nevoie, dar aducandu-ne linistea sufleteasca, mai ales intr-o 
societate mult prea zgomotoasa si mult prea preocupata de partea materiala a vietii, asa cum este 
societatea in care traim.

De asemenea s-a insistat pe ideea, ca noi oamenii sa tratam cartile asa cum se cuvine, pentru ca 
astfel acestea vor ramane doar o maculatura plina de praf.

In activitatea de bibliotecar, cel care lucreaza cu cartea zi de zi, observi cu tristete, modul in care 
anumiti cititori trateaza cartea, doar ca pe ceva fara importanta si acest lucru reiese din faptul ca 
exista o manipulare defectuoasa a cartilor, se fac interventii inoportune pe carti (precum desene 
facute pe carti, foi rupte, bilete scrise pe foile cartilor, numerele de inventar taiate cu pixul – nestiind 
cei care fac acest gest cate greutati creeaza bibliotecii, apoi semnatura cititorului pe fiecare carte 
citita pentru a nu o mai imprumuta a II-a oara, carti patate de grasime, care cu siguranta au trecut 
prin bucataria celui caruia ii oferea informatia sau linistea de care avea nevoie, etc).

Daca la factorii de deteriorare fizico-chimica (temperatura, umiditate, lumina), precum si la cei 
de deteriorare biologica (bacteria, ciuperci), bibliotecarul poate interveni, la factorii de deteriorare 
sociala-omul, interventia bibliotecarului nu poate fi la cote maxime, pentru ca este mult mai com-
plicat.

Totul tine de educatie, educatie primita in familie, scoala, societate, fara de care respectul, respon-
sabilitatea si multe alte asemenea lucruri de calitate nu pot exista in viata noastra.

Bibliotecarul are o responsabilitate foarte mare in ceea ce priveste climatul creat pentru carti, 
in depozitarea corecta a cartilor, pe rafturi corespunzatoare, in sali luminoase, incalzite si aerisite 
bine.

Toate acestea insa nu depind numai de bibliotecar, ci si de spatiile pe care le are la dispozitie pen-
tru a desfasura o activitate pentru comunitatea in care fiinteaza biblioteca.

S-a discutat cu elevii participanti si aspectul reconditionarii cartilor rupte, insa acest lucru presu-
pune tehnici de recuperare, material, dar mai ales timp si spatiu, numai ca pentru o biblioteca cu o 
activitate foarte bogata, cu un numar mare de cititori care trec zilnic pragul, cu multe situatii care 
se incheie zilnic, lunar, anual, acest timp lipseste. Cea mai buna reconditionare ar fi facuta de catre 
legatori, numai ca acest lucru inseamna multi bani.

Am remarcat faptul ca exista printre cititori si oameni care au perceput cartile ca fiind cu suflet, 
si au reconditionat cartile rupte, dar numarul acestor oameni este cu mult prea mic, fata de numarul 
celor care stiu doar sa le distruga.

Speram ca cei care au avut rabdare sa asculte materialul prezentat si pe baza acestuia s-au purtat 
discutii, sa fi plecat de la biblioteca imbogatiti sufleteste in ceea ce priveste respectul, responsabili-
tatea fata de acesti prieteni tacuti, cartile.

                                                                                                              Biblioteca oraseneasca.

ANUNŢ
Pierdut carnet şomaj pe numele Costescu Florentina, 

localitatea Ţînţăreni, judeţul Gorj. 

Mica publicitate

Primăria prezentă in problemele cetăţenilor

Educaţie extracurriculară pentru cetăţenie 
activă la Târgu Cărbuneşti

Sisteme supraveghere video pe străzile oraşului

-Centrul informatizat de evidenţă a populaţiei va fi inau-
gurat în luna mai cu un spectacol. Aici îşi vor desfăşura ac-
tivitatea următoarele compartimente: evidenţa populaţiei, 
poliţia locală, starea civilă, casieria;

-Biserica  Antim Ivireanul este în faza de încărcare. S-au 
alocat fonduri din bugetul local de 50.000 lei pentru culte 
(25.000 lei pentru această biserică şi 25.000 lei alocaţi pen-
tru celelalte biserici cu acordul conducerii Protoieriei Târgu 
Cărbuneşti);

-Înlocuirea sistemului de distribuţie a apei: pe strada Pieţii 
in curs de finalizare, se continuă pe strada Trandafirilor;

-Staţia de epurare se află în lucru;
-ANL-urile din zona stadion sunt de asemenea în lucru.

Administraţia publică vă informează
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Joi, 24 martie 2011, în municipiul Drobeta Turnu Severin a avut loc lansarea oficială a proiectului ANSI – Antreprenoriat pentru şomeri, proiect implementat de Asociaţia Mereu 
pentru Europa  în parteneriat cu SC ACZ Consulting SRL şi SC PRO Solutions SRL.

Proiectul este finanţat din fonduri europene şi acesta vine în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, din judeţele Gorj şi Mehedinţi, care vor să-şi deschidă propria 
afacere. Două centre specializate au fost deschise în incinta Primăriilor din oraşele Târgu Cărbuneşti şi Strehaia, acolo unde cetăţenii pot obţine mai multe informaţii despre beneficiile 
proiectului şi despre activităţile desfăşurate în centre, urmând ca experţii să îi orienteze către serviciile cele mai potrivite profilului personal şi profesional.

Proiectul, care se derulează între noiembrie 2010 şi octombrie 2012,  va oferi sprijin pentru 200 de persoane din cele 2 judeţe, oferindu-
le acestora abilităţile şi calificările necesare începerii unei afaceri proprii.

La evenimentul de lansare au participat, pe lângă responsabilii de proiect, primarul oraşului Târgu Cărbuneşti, Dl. Mihai Viorel 
Mazilu, reprezentanţi ai partenerilor din proiect, ai AJOFM, ai mass-media şi ai angajatorilor din regiune.

”Este un proiect necesar pentru comunitate”
În cadrul celor 2 centre locale ce funcţionează în oraşele Târgu Cărbuneşti şi Strehaia, experţii din cadrul proiectului vor oferi servicii 

de consiliere profesională şi, în funcţie de abilităţile fiecărei persoane, cursuri gratuite de competenţe antreprenoriale sau asistenţă pentru 
realizarea unor planuri de afaceri.

”Acest proiect este unul foarte necesar pentru comunitate. Avem multe persoane care îşi doresc să înceapă o afacere, care au idei foarte 
bune, dar care nu au pregătire în acest domeniu. Sunt sigur că acest proiect este exact lucrul de care au nevoie aceştia.” a subliniat Dl. 
Mihai Viorel Mazilu, primarul oraşului Târgu Cărbuneşti.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013, Axa prioritară 5. Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea si implementarea 
măsurilor active de ocupare

Obiectivul general:
Facilitarea integrarii pe piata muncii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, cu precadere someri tineri si someri de 

lunga durata din judeţele Gorj si Mehedinţi, prin oferirea de servicii integrate, care sa conduca la cresterea capacitatii de ocupare prin 
inceperea unei activitati independente sau prin initierea unei afaceri. 

Obiective specifice:
 - Motivarea grupului tinta pentru reinsertia pe piata muncii prin intermediul informarii si consilierii profesionale; 
- Cresterea respectului de sine, constientizarea somerilor tineri si somerilor de lunga durata din grupul tinta asupra pierderii pozitiei 

sociale, reducerea sentimentului de respingere, prin intermediul activitatilor de consiliere individuala; 
- Constientizarea dezvoltarii personale si crearea premizelor pentru invatarea pe tot parcursul vietii, in vederea adaptabilitatiii grupu-

lui tinta la cerintele pietei muncii, prin intermediul campaniilor de informare si constientizare;
 - Dobandirea de noi abilitati si competente in domeniul antreprenoriatului prin intermediul cursurilor de perfectionare autorizate;
 - Imbunatatirea capacitatii de ocupare a grupului tinta prin furnizarea de servicii de consultanta si asistenta care sa conduca la incep-

erea unei activitati independente sau la initierea unei afeceri, prin intermediul Centrelor locale pentru consultanta in afaceri; 
- Oferirea de servicii de pre-startup pentru realizarea unor planuri afeceri viabile, prin intermediul 

unor sesiuni de instruire si asigurarea de tutoriat; 
- Ocuparea (reintegrarea pe piata muncii prin inceperea unei activitati independente sau prin ini-

tierea unei afeceri) a cel putin 6% din persoanele care au participat la programele integrate (12 per-
soane); 

- Dezvoltarea responsabilitatii civice si a implicarii sociale prin promovarea obiectivelor orizon-
tale: dezvoltare durabila, imbatranire activa, inovaţie si TIC;

Activitati 
 Campanii de informare si constientizare 
- Campania 1 - Promovarea antreprenoriatului ca optiune de cariera (ianuarie-martie 2011); 
- Campania  2 - Promovarea antreprenoriatului in randul femeilor (iulie-septembrie2011); 
- Campania 3 - Promovarea antreprenoriatului din perspectiva dezvoltarii durabile (decembrie 

2011-februarie 2012). 
 Identificare si selectare grup tinta 
Vor fi selectate pentru activitatea de informare si consiliere 200 de persoane. Selectarea se va face in 

functie de competentele de baza, nivelul actual al pregatirii, respectand principiul egalitatii de sanse si 
de gen. 

 Infiintare Centre locale pentru consultanta in afaceri 
Au fost infiintate doua Centre locale, cate unul in fiecare judet: Tg. Cărbuneşti – Gorj, Strehaia - 

Mehedinţi
 Informare si consiliere 
Consilierul va face consiliere individuala si de grup, iar in urma sedintelor de consiliere, pe baza profilului pshisologic si profesional, va face recomandari pentru 140 de persoane 

care vor beneficia de serviciile integrate astfel:
 - 80 persoane vor participa la cursul de competente antreprenoriale si apoi vor beneficia de servicii de consultanta si asistenta pentru deschiderea unei activitati independente
-  60 persoane vor beneficia de sesiunile de pre-startup (realizarea planurilor de afaceri). 
Grupul tinta care nu va fi selectat sa participe la aceste activitati din proiect va beneficia de informatii furnizate pe site-ul proiectului unde vor fi postate periodic liste cu locurile de 

munca disponibile, liste cu alte cursuri de formare si furnizori de FPC si informatii relevante despre antreprenoriat.  De asemenea va beneficia de serviciile Consilierului in cariera, in 
vederea pregatirii pentru prezentarea la interviu, realizarii CV-ului, etc.

 Derularea cursului de Competente antreprenoriale. 
Se vor derula 4 sesiuni de curs, cate 20 cursanti/curs, planificate astfel:
- Sesiunea 1: Mai–iunie 2011 
- Sesiunea 2: Nov-dec 2011 
- Sesiunea 3: Aprilie-Mai 2012
- Sesiunea 4: Iulie-August 2012
 Servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru 

initierea unei afaceri 
 La acesta activitate participa absolventii cursului de competente antreprenoriale. Ei beneficiaza 

de: 
- informatii relevante pentru cunoasterea pietei: legislatie, studii, etc,
- informatii privind formare profesionala continua 
- informatii relevante privind principalele surse de finantare pentru mediul de afaceri
Pe baza serviciilor oferite, grupul tinta va putea sa intitieze o afacere, ceea ce va conduce la rein-

tegrarea pe piata muncii. 
 Oferirea de servicii de pre-startup
Se vor derula 3 sesiuni de pre-startup, la care vor participa cate 20 cursanti/curs, planificate ast-

fel:
-  Sesiunea 1: Mai–Iulie 2011 
- Sesiunea 2: Nov 2011- Ianuarie 2012 
- Sesiunea 3: Aprilie - Iunie 2012
- In cadrul fiecarei sesiuni se vor desfasura cate 6 intalnii in vederea realizarii planurilor de afaceri,  sustinute de experti in afaceri, acestea alternand cu sesiuni de consiliere si 

asistenta oferite de tutori specializati in afaceri. Cele mai bune 12 planuri de afaceri vor fi premiate.

ANSI - Anteprenoriat pentru şomeri


