
În anul 2018, au fost realizate: 
Cumpărări directe: 

 Proiectare si execuție- Alimentare cu energie electrică de joasă tensiune loc de 
agrement -Parc Stejeret oraș Tg-Cărbunești, montare post de transformare aerian 
20/0,4 KV, 250 KV, racord 20 KV aerian în conformitate cu ATR emis de 
distribuitorul de energie elctrică: 58.310,00 lei; 

 Lucrări de reparat parchet de lemn sediu instituție: 16.320,00 lei; 
 Înlocuirea invelitoarei din fibră de sticlă ondulată semitransparentă cu invelitoare din 

tabla cu sistem parazapadă la acoperișul copertinei agro-industriale și al copertinei 
agro-alimentare din Piața orașului Tg.Cărbunești, judetul Gorj: 241.493,00 lei-lucrare 
în continuare; 

 Lucrări de întreținere strada Teilor cu parcare și alee acces Aleea Gradiniței: 
109.944,220 lei ; 

 Lucrări de întreținere trotuare strada Pietii, alee spital, strada Teilor și amenajări 
platforme bănci de odihnă și coșuri de gunoi strada Trandafirilor: 30.000 lei; 

 Lucrări ,,Reabilitari strazi și amenajari parcari zona blocuri, Tg. Cărbunești'' 
Amenajari parcari strada Minerilor, strada Padurea Mamului și alei acces intrari scări 
blocuri: 149.634,43  lei; 

 Lucrări de întreținere drumuri comunale și sătesti, străzi nemodernizate oraș Targu 
Cărbunești și sate apartinatoare’’-strat agregate naturale piatră spartă calcaroasă ( 
pretul contine și transportul materialului ) inclusiv utilaj (așternere și compactare ) în 
oraș și satele aparținătoare  : 139.901,85 lei; 

 Lucrări de întreținere- Reparat ansambluri de joacă cu topogane, înlocuit podețe și 
balustrăzi  lemn , verificat și remediat leagane parc Cresa de Copii , parc bloc ANL și 
loc de joacă Pădurea Mamului  Oraș Tg. Cărbunești): 9.293,90  lei; 

 Lucrări de întreținere străzi oraș Targu Cărbunești  (strada Gării , DC20 Copacioasa – 
Pojogeni,   DC27 Stefanesti )’ : 135.184,00 lei; 

 Reabilitare strada Crizantemelor de la KM 0 +000 la KM 0+267 ’’, în conformitate cu 
obligațiile asumate prin prezentul contract. Reabilitarea strada Crizantemelor de la 
KM 0 +000 la KM 0+267: 80.741,50 lei; 

 Reabilitare DC 20 Copacioasa-Pojogeni 1250 ml și DS Dutesti 670 ml Tg. 
Cărbunești, judetul Gorj ‘’ – Lotul I: Reabilitare dc Copacioasa - Pojogeni - km 
12+335 - km 11+085, L=1250 ml: 753.720,60  lei; 

 Reabilitare DC 20 Copacioasa-Pojogeni 1250 ml și DS Dutesti 670 ml Tg. 
Cărbunești, judetul Gorj ‘’- Lotul II: Reabilitare DS Dutesti, 670 ml:  236.601,02  lei. 

 
Lucrări în continuare și în anul 2019: 

 Corp de clădire școală nouă săli de clasă, Școala Gimnazială, strada Trandafirilor nr. 
39, Targu Cărbunești, judetul Gorj: 3.674.670.26 lei; 

 Reabilitare strada Pietii oraș Tg. Cărbunești, km 0+540-km 1+932: 3.304.462,93 lei. 
 

Servicii: 
S-au incheiat un număr de 33 contracte de prestări servicii în valoare de : 727.803 lei. 
Produse: 
S-au incheiat un număr de 3 contracte de furnizare produse în valoare de: 55.431 lei. 
Proiecte cu finanțare europeană: 



 Titlu proiect: “Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești, jud. Gorj" 

Cod proiect:126881 
Componentă 1 - Apel : POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A : 
Ambulatorii/1/Operațiunea     
8.1.A : Ambulatorii  
Status proiect: Admis după verificarea administrativă și a eligibilităţii 
Total valoare inclusive TVA – 10.693.327,62 lei. 
 

 Titlu proiect: „Reabilitare –modernizare și creștere capacitate creșă om orașul Tg. 
Cărbunești, județul Gorj„ 

Program de finantare PNDR, program ‘’LEADER 2014-2020’’ 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIATIEI ‘’ GRUP DE  
ACTIUNE LOCALA GILORT’’ 
 – Masura D1:M1/6B 
Status proiect 
s-a semnat contractual de finantare in data de 14.09.2018 in etapa de PT 
Total valoare fara TVA – 695.574,61 lei  

 Titlu proiect: „Reabilitare clădire aparținând localității Târgu Cărbunești – parțial 
restaurant piață”  

Program de finanţare a iniţiativelor locale  pentru grupurile de inițiativă 
constituite în cadrul proiectului „zefiR. Împreună pentru puterea de 
acțiune” 
Scopul inițiativei: reabilitarea spațiului public localizat în piața orașului Tg-
Cărbunești pentru a deveni centru comunitar în care se vor desfășura și 
acțiuni igienico-sanitare.   
Total valoare  96.374,53 lei 

 
Domeniu public: 
În cursul anului 2018, s-au eliberat un număr de 105 autorizații de funcționare agenților 

economici care desfășoară activități comerciale și activități de alimentație publică pe raza 
orașului Tg-Cărbunești. 

S-a facturat, încasat și operat în fișe, lunar, chiria pentru un număr de 13 contracte de 
închiriere aflate în derulare, trimestrial concesiunea pentru un număr de 54 contracte de 
concesiune aflate în derulare și anual chiria pentru un număr de 8 contracte de închiriere garaje.  

S-au depus documentații cadastrale la O.C.P.I. Gorj în vederea intabulării și înscrierii în 
cartea funciară a imobilelor care aparțin domeniului public și privat al orașului Târgu-
Cărbunești. 

Tot în cursul anului 2018, s-au atribuit locuri de parcare noi amenajate zona blocuri Strada 
Pădurea Mamului (21 locuri) și Zona Raffeisen(38 locuri).  

Prelungirea atribuirii locurilor de parcare amenajate anterior an 2018 pe Străzile Pandurilor, 
Bradului, Pădurea Mamului, Pădurea Mamului (A.N.L.),Petroliștilor, Minerilor, Mitropolit 
Nestor Vornicescu. 

S-au achizitionarea de materiale necesare întreținerii instalațiilor electrice ale primăriei; 
S-au eliberat un numar de 47 avize de săpătura pe domeniu public; 
Darea în administrare a rețelelor de apă-canalizare operatorului S.C. Aparegio S.A. 


