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Taxă specială de salubrizare
Conform HCL nr. 16/29.01.2013 s-a instituit taxa specială de salubrizare în 
oraşul Tg.Carbuneşti şi satele arondate.
Taxa specială de salubrizare se plăteşte de :
- persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în oraşul Tg.Cărbuneşti  
si satele arondate.
Termene si modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare:
(1)Taxa specială de salubrizare se plăteşte in doua rate egale cu termene de 
plata la 31 martie si 30 septembrie.
 (2)Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin.(1) a taxei de salubriza-
re se percep majorări de întârziere conform prevederilor OG nr. 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala..
 (3)Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se res-
tituie, după caz, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. (4)
Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică 
măsurile de executare silită, conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare.
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Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui încep să ne mângâie uşor. Pură coincidenţă sau nu, în acestă lună 
se sărbatoreşte pe lângă mărţişor şi ziua femeii, a mamelor. Originile marţişorului nu sunt cunoscute cu exactitate. Prezenţa sa atât la romani cât şi la 
bulgari este considerată ca fiind datorată substratului comun daco-tracic, deşi conform legendelor populare ar avea altă provenienţă. Se mai consideră 
că mărţişorul a apărut pe vremea Imperiului Roman, când Anul Nou era sărbătorit în prima zi a primăverii, în luna lui Marte. 
Totodată, cercetări arheologice efectuate în România au scos la iveala amulete asemanatoare mărţişorului care dateaza de acum 8000 de ani.
Potrivit cercetătorilor, în vechime, la 1 martie, mărţişorul se dăruia înainte de răsăritul soarelui, copiilor şi tinerilor - fete şi baieti deopotriva. Şnurul 
de mărţişor, alcatuit din două fire de lână răsucite, colorate în alb şi rosu, sau în alb şi negru, reprezintă unitatea contrariilor: vară-iarnă, caldură-frig, 
fertilitate-sterilitate, lumină-intuneric.
Şnurul era legat la mână sau purtat în piept. El se purta de la 1 martie până când se aratau semnele de biruinţă ale primaverii: se aude cucul cântând, 
înfloresc cireşii, vin berzele sau rândunelele. Atunci, mărţişorul se lega de un trandafir sau de un pom înflorit, ca să aducă noroc sau era aruncat în 
direcţia de unde veneau păsările călătoare, rostindu-se: "Ia-mi negretele şi dă-mi albetele".
Unele legende populare spun că mărţişorul ar fi fost tors de Baba Dochia în timp ce urca oile la munte.
Cu timpul, la acest şnur s-a adaugat o monedă de argint. Moneda era asociată soarelui. Mărţişorul ajunge, astfel, să fie un simbol al focului şi al lu-

minii, deci şi al soarelui.
Cu banul de la şnur se cumpărau vin roşu, pâine şi caş proaspat pentru ca purtătorii simbolului 
de primăvară să aibă faţa albă precum caşul şi rumenă precum vinul roşu. 
La geto-daci, mărţişorul era un fel de talisman menit să poarte noroc, oferit de anul nou 
împreună cu urările de bine, sănătate, dragoste şi bucurie.
Tradiţia spune că marţişorul se poartă până în momentul în care înfloresc trandafirii sau vişinii. 
Atunci firul roşu se pune pe un trandafir sau pe o ramura a unui vişin. În alte regiuni, mărţişorul 
se poartă atât cât dureaza zilele Babelor sau până la Florii, când se scoate şi se agaţă de crengile 
unui copac. Se crede că, dacă pomul va rodi, omul va avea noroc. Atunci când mărţişorul este 
aruncat după o pasare, purtătorul va fi uşor precum pasărea.
Ziua mamei se sărbătorea înca de pe vremea zeilor din Olimp când exista un festival dedicat 
mamei tuturor zeilor şi zeiţelor pe nume Rhea în Grecia Antică. În 1910, la Copenhaga apare 
pentru prima dată ideea zilei femeii când se sărbătorea mişcarea femeilor pentru egalitate în 
drepturi şi egalitate de şanse . 7 ani mai târziu se naşte şi ziua de 8 Martie cu prilejul grevei 
muncitoarelor din Sankt Petersburg . 
Ziua femeii a fost recunoscută ca sărbătoare internaţională în 1977, devenind o tradiţie în ma-

joritatea ţărilor din Europa şi în SUA, fiecare sărbătorind-o aşa cum o simte. Ziua de 8 Martie 
este pe plan internaţional Ziua Femeilor Militante, a celor datorită carora  femeile, au drept de vot, dreptul la proprietate, dreptul la educaţie, la divorţ, 
la asistenţă medicală , la contracepţie. 
În România în ziua de 8 Martie se sărbătoreşte Femeia, bucuria vietii noastre şi motivaţia de a trăi. Până în decembrie ‘89 se vorbea de ziua mamei, 
prilej cu care se organizau spectacole dedicate mamelor. Dupa Revolutia din 1989 noţiunea de ziua mamei este înlocuita cu ziua femeii.
Cu prilejul acestei deosebite ocazii, Primăria Târgu Cărbuneşti urează tuturor doamnelor şi domnişoarelor un călduros La mulţi ani. 

CENTRUL CULTURAL "TUDOR ARGHEZI" TG. CĂRBUNEŞTI INVITĂ ÎN DATA 
DE 07.03.2013, ORA 1700 TOATE DOAMNELE ŞI DOMNIŞOARELE DE PE RAZA 
ORAŞULUI, SĂ PARTICIPE LA UN SPECTACOL DEDICAT ZILEI DE 8 MARTIE
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Ianuarie 2013

 HOTĂRÂRE
privind  acoperirea deficitului secţiunii de dezvol-

tare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al  oraşului 
Tg.Cărbuneşti pe anul 2012

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; 
- Referatul nr. 71/04.01.2013 al serviciului  buget-cont-
abilitate. Resurse umane ; 
- Ordinul 2985 / 2011 si Ordinul nr.1720/17.12.2012 al 
Ministerului Finanţelor Publice privind norme metod-
ologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 
2012 ;
- Contul de execuţie al Bugetului Local la 30.12.2012;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu 
modificările si 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 acoperirea definitivă din exce-
dentul bugetului local a deficitului Secţiunii de Dez-
voltare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al  oraşului 
Tg.Cărbuneşti pe anul 2012  cu suma de 146.020,89 lei.

     Art.2.- Primarul  oraşului Tg.Cărbuneşti şi comparti-
mentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 
duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

HOTĂRÂRE
privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen 
limitat, domnului Cotogea Dumitru şi domnului  Cotogea 
Constantin Irinel - sinistraţi din com. Roşia de Amaradia,  

judeţul Gorj, pentru reconstruirea locuinţei afectate de 
alunecări de teren, in vatra de sat Cojani, 

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 
serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
             - P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 
realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat 
prin  H.C.L nr 32/22.04.2008; 
             - Solicitările  cu nr. 20896 /18.12.2012 a d.lui  
Cotogea Dumitru, din comuna Roşia de Amaradia,  
judeţul Gorj si nr. 20897/18.12.2012 a d-lui Cotogea 
Constantin Irinel din comuna Roşia de Amaradia,  judeţul 
Gorj privind atribuirea a unui lot, pentru reconstrucţia 
locuinţelor în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş 
Tg-Cărbuneşti ;  
             - prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- 
republicată în 2004 - privind autorizarea lucrărilor de 
construcţii; 
            -  prevederile Legii nr.215 /2001 –privind 
administraţia publica locala, republicată .
        În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  exis-
tentei construcţiei, lotul cu nr. 208  în suprafaţă de 964,00 
mp, d-lui Cotogea Dumitru din comuna Roşia de Amara-
dia, judeţul Gorj, pentru reconstruirea locuinţei in regie 
proprie în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti (plan de 
situaţie anexat).
    Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  exis-
tentei construcţiei, lotul cu nr. 209  în suprafaţă de 850,54 
mp, d-lui Cotogea Constantin Irinel din comuna Roşia de 
Amaradia, judeţul Gorj, pentru reconstruirea locuinţei in 
regie proprie în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti.
    Art.3.- (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă asupra  
terenurilor menţionaţi la  art.1 si art.2 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.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  
din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind acordarea de facilităţi  fiscale  in conformitate cu 
Legea 571/2003 şi cu H.G. nr. 44/2004 cu modificările si 

completările ulterioare  

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 impoz-
ite şi taxe locale;
       - prevederile Legii  nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
cu completările si modificările ulterioare;
       - prevederile H.G. nr. 44/2004 privind normele de 
aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată prin 
HG 1861/2006;
       - prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind 
nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si taxele 
locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile 
aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
           În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Pentru anul fiscal 2013 se aproba reducerea de 
50% de la plata impozitului pe clădiri, pentru clădirea 
folosită ca domiciliu si reducere de 50 % de la plata im-
pozitului pe teren pentru terenul aferent clădirii utilizate 
ca domiciliu,  pentru persoanele fizice ale căror venituri 
lunare  constau in exclusivitate din indemnizaţie de ajutor 
social.  
    Art.2.- Reducerile prevăzute la art. 1 se acorda per-
soanelor respective cu începere de la data de întâi a lunii 
următoare celei în care persoana depune documentele 
justificative în vederea reducerii.
    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort 
din cadrul primăriei vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind inventarierea in domeniul public al oraşului a 

obiectivului de investiţii
 „Alimentare cu apa sat Tupşa, 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 compartimentului ADPP;
       - Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice cu completările si modificările ulterioare;
        - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pub-
lica;  
        - Solicitarea cetăţenilor cu nr. 10090 / 21.06.2012 
din satul Tupşa; 
        - Procesul-verbal de recepţie cu nr. 103 din 
21.01.2013 ;
        - Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
modificata;
            În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aproba inventarierea in domeniul public al 
oraşului Tg.Cărbuneşti a obiectivului de investiţii „Ali-
mentare cu apa sat Tupşa, oraş Tg.Cărbuneşti”, valoarea 
de inventar fiind de      68.756,25 lei, conform anexei care 
face parte integranta din prezenta hotărâre.
    Art.2.-  Se aproba branşarea individuala a cetăţenilor 

la reţeaua de distribuţie a apei din satul Tupşa, oraş 
Tg.Cărbuneşti.
    Art.3.- Se aproba tariful de 2,5 lei pe metru cub de apă.
    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort 
din cadrul primăriei vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.                      

 HOTĂRÂRE
privind  prelungirea termenului la contractul de concesi-

une nr. 3495/22.02.2008
încheiat cu SC LYNLORY SOFT SRL

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 
ADPP;.
       - Solicitare nr. 633/14.01.2013 din partea SC Lyn-
lory Soft SRL;
       - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica 
locala, republicata;
       - Legea 213/1998 privind  bunurile proprietate 
publica;      
În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea Regulamentului de 

instituire a taxei speciale de salubrizare

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;
       -  prevederile art.16, alin.2 şi art. 30 din Legea 
273/2006 privind finanţele publice 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 mediului
 - prevederile art.36, alin.(2) lit.”b” si alin (4), lit.”c” 
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare;
  - prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor 
SC Salubris Gilort SRL nr.3/15.11.2011;
  - HCL nr.25 din 28.02.2011 privind aprobarea Regula-
mentului de instituire si administrare a taxei speciale de 
salubrizare in oraşul Tg.Cărbuneşti si satele arondate; 
     În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Începând cu anul 2013 „Regulamentul de 
instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare” 
prevăzut în anexa la HCL 25/28.02.2011 se modifica 
si se completează conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.2.- Se aprobă plata taxei speciale de salubrizare 
pentru o singura persoana gospodăriei domnului Barbita 
Emil cu nr. rol 2065 şi doamnei  Popescu Elena cu nr. rol 
429, pentru anul 2012.
    Art.3.- Se scutesc de la plata taxei speciale de salu-
brizare persoanele fizice si juridice din satele Puieşti, 
Gîtani, Zarafi, Tupşa, Rogojeni şi Rugi, întrucât în 
aceste localităţi nu se prestează serviciul de colectare si 
transportul deşeurilor municipale datorita drumului greu 
accesibil pentru maşinile de salubrizare.
    Art.4.- Se aproba tariful practicat de SC Salubris Gilort 
SRL pentru serviciul de colectare deşeuri municipale 
de la locuitorii blocurilor ANL de 4 lei/persoana/luna. 
Contractele de prestări servicii publice de salubrizare 
pentru locuitori blocurilor ANL se vor încheia direct cu 
SC Salubris Gilort SRL.
    Art.5.- Primarul si compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.
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Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite şi taxe din cadrul primăriei astfel:
TAXELE SERVICIULUI DE COLECTARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE PERSOANE FIZICE TAXA
Taxa gospodărie cu un singur membru 60 lei/gospodărie/an
Taxa gospodărie cu mai mulţi membri 120 lei/gospodărie/an

 Facilităţi privind plata taxei speciale de salubrizare
 (1)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:
- veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
- persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si 
completările ulterioare;
- persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004;
- contribuabilii cu domiciliile in alte localităţi dar care au poziţie de rol in oraşul Tg.Cărbuneşti si fac dovada ca nu locuiesc la acel rol;
- contribuabili care au doua roluri pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si fac dovada ca la un rol nu locuieşte nimeni;
- persoanele fizice care poseda contract de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenţii economici, iar punctul de lucru al agentului economic 
este domiciliul persoanei fizice respective.
- persoanele fizice angajate la SC SALUBRIS GILORT SRL cu domiciliul pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si satele arondate.

In mod excepţional se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare, persoanele fizice care locuiesc la casă, iar de la domiciliul sau reşedinţa acestora 
nu se colectează de către operatorul de salubritate deşeurile municipale pentru că acestea nu au fost dotate cu pubele. 

Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna următoare depunerii documentelor justificative.
Prin excepţie de la prevederile alin.(2), persoanele fizice din categoriile menţionate la alin.(1), care sunt în evidenta serviciului impozite si taxe cu scutire 
la plata impozitelor si taxelor locale(aceste persoane au depus documente justificative la dosarele fiscale până la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri), vor beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare.
Solicitările de scutire pentru situaţiile prevăzute la alin.(1) trebuie sa fie vizate de către operatorul SC. SALUBRIS GILORT SRL.
Depozitarea deşeurilor municipale de către persoanele fizice menţionate la alin.(1) în pubelele comune de pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi satelor aron-
date constituie contravenţie care se va sancţiona cu amenda de la 200 lei la 1000 lei şi plata taxei speciale de salubrizare.
Constatarea si sancţionarea acestor contravenţii se fac de către echipe mixte formate din poliţişti locali, personal din aparatul de specialitate al primarului 
si personal de la SC. SALUBRIS GILORT SRL. 

Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor ce 
conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzute mai jos.
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista 
prevăzută mai jos nu beneficiază de ajutor social.
LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti (case de vacanţă, piscine, saune şi altele) ori alte imobile 
aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc.

Bunuri mobile
1 Motociclete, motorete, scutere şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau 
destinate transportului acestora ori al persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Autovehicule*: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
3 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia "Delta Dunării"
4 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
5 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
6 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
7 Obiecte de artă, bijuterii şi metale preţioase având peste 100 grame, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, obiecte 
de colecţie, în stare vandabilă
8 Aparatură electronică: camere video, amplificatoare audio, copiatoare
9 Depozite bancare în valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/Cursuri de apă
      ||Terenuri/Cursuri de apă||         ||Familii cu 1-3 persoane||              ||Familii cu peste 3 persoane||
1 Terenul intravilan ori extravilan pe care se află locuinţa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial 
de construcţii ori de vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală

2 Terenuri extravilane în                                                                                                         
 zona colinară, de şes şi de                       1,5 ha/familie                                    2 ha/familie          
 munte, cu potenţial productiv                                                                                                          
 (exploatabile)                                                                                                                                     

Categorii de animale/păsări
 Peste două bovine   Peste o cabalină    Peste 3 porcine  Peste 5 ovine/caprine  Peste 5 familii de albine
 Peste 10 capete de iepuri de casă   Peste 25 de capete de păsări    Crescătorii a căror producţie se comercializează
NOTĂ:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

Biroul de Asistenţă Sociala vă anunţă
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În perioada 1-4 februarie edilul oraşului a 
participat la Adunarea Generalã a Asociaţiei 
Oraşelor din România. Evenimentul, orga-
nizat la Bucureşti, a reunit reprezentanţi ai 
autoritãţilor publice centrale şi peste 120 
de primari din România, un schimb benefic 
de experienţã, cu scopul de a dezbate prob-
lemele cu care se confruntã autoritãtile lo-
cale. Edilul nostru a obtinut titlul de “Cel mai 
activ primar al anului 2011“, ca recunoaştere 
a activitãţii si a eforturilor depuse în activi-
tatea desfãşuratã ca edil al orasului

rrAPL - Revista Română de Administraţie 
Publică Locală a organizat în perioada 3-5 
mai 2012, la Concursul Naţional de Proiecte 
din Administraţia Publică Locală, un concurs 
de evaluare şi recunoaştere a oportunităţii, 
unităţii şi eficienţei proiectelor promovate şi 
implementate de autorităţile publice locale, 
pentru infrastructură si programele promo-
vate de acestea. Primăria Oraşului Târgu 
Cărbuneşti a  primit premiul "Cel mai bun 
proiect la secţiunea mediu din Regiunea Sud-
Vest Oltenia" pentru proiectul "Staţie de trans-
fer deşeuri în oraşul Târgu Cărbuneşti"

În perioada 10-12 martie la invitaţia 
doamnei Doina Badea, preşedintele 
asociaţiei româno-germane din Man-
nheim, edilul oraşului împreuna cu o 
delegaţie formată din tânăra interpretă 
de muzica populară, Luiza Ciudin, şi 
membri ai Ansamblului „Gilortul”, au 
participat, ca reprezentanţi ai judeţului 
Gorj, la proiectul de lansare a asociaţiei 
româno-germane „DOINA ROMA-
NEASCA” din Mannheim-Germania

Pe 12 mai, s-a desfaşurat «Ziua de Cu-
ratenie Nationala» din cadrul proiectu-
lui «Let’s do it, România!», la care 
au participat peste 300 de voluntari: 
salariaţi din cadrul Primăriei Târgu 
Cărbuneşti, elevi ai şcolii Generale 
George Uscătescu atat din clasele I-IV 
cât şi din clasele V-VIII şi elevi ai Cole-
giului Naţional “Tudor Arghezi“.

Festivalul Internaţional de Literatură 
“Tudor Arghezi“,ajuns la cea de-a 
XXXII-a ediţie, festivalul omagiază pe 
cel care rămâne unul dintre cei mai mari 
scriitori ce i-a dat literatura română de-a 
lungul timpuluişi îşi propune să con-
tribuie la stimularea pe criterii valorice 
a scrisului românesc contemporan, in-
clusiv pentru cunoaşterea şi promova-
rea operei argheziene, în ţară şi peste 
hotare

În perioada 25-29 august am organizat 
Zilele Oraşului, pregătind cinci seri de 
petrecere pentru toţi cei care au dorit să 
participe la eveniment. Manifestările de 
Zilele Oraşului au cuprins spectacole de 
divertisment, muzică uşoară şi populară, 
dar şi în premieră pentru oraşul nos-
tru, “Târgul Meşterilor Populari din 
România”, ediţia I.

Festivalul de Muzică Lăutarească "Gena 
Bârsan" ediţia a VII-a. Festivalul s-a 
adresat tarafurilor lăutăreşti tradiţionale, 
care folosesc în interpretare instrumente 
tradiţionale şi respectă tradiţia şi auten-
ticitatea cântecului şi portului popular.

Pe 14 iulie 2012 s-au împlinit 45 de 
ani de la trecerea în nefiinţă a mare-
lui poet Tudor Arghezi.În acest sens, 
Muzeul Judeţean Gorj a organizat o 
manifestare pe data de 7 iunie 2012, 
având ca parteneri tradiţionali în ceea ce 
priveşte colaborarea din zona culturală 
a Cărbuneştiului, Biblioteca cu acelaşi 
nume”Tudor Arghezi”, elevi ai Şcolii 
Generale „George Uscătescu” : şi nu în 
ultimul rând Primăria Târgu Cărbuneşti.

Ca in fiecare an, pe 1 octombrie am 
sarbătorit ziua persoanelor vârstnice. 
Cu această ocazie, Primaria Tg-Car-
bunesti a organizat o excursie avand tra-
seul Orsova-Manastirea Sf. Ana, Baile 
Herculane si Baia de Arama.La into-
arcere, autoritatile locale le-au pregatit 
un program special pentru persoanele 
varstnice si pentru cuplurile care au im-
plinit 50 de ani de casatorie, acordand 
diplome si premii.

Pe 20 octombrie am sărbătorit, 120 de 
ani de existenţă a Spitalului de Urgenţă 
Târgu Cărbuneşti. Aniversarea a fost 
marcată, în prezenţa Mitropolitului Ol-
teniei, autorităţilor locale şi judeţene, 
Prefectul judeţului Gorj, Claudiu 
Teodorescu, Vicepreşedinţii Consili-
ului Judeţean Gorj, Călin Alexandru, 
reprezentant al Ministerului Sănătăţii, 
precum si alţi oameni importanţi de pe 
scena politică dar şi din cea medicală

Am organizat cea de-a doua editie 
„Cupa Gilortu” a Campionatului Na-
tional al Federatiei de Karate Nipon 
Budo Romania. La concursul desfăşurat 
pe categorii de vârstă şi centură au par-
ticipat echipe de sportivi din 11 judeţe, 
în total intrând în competiţie 230 de 
sportivi.

 în perioada 13-14.10.2012,Ele-
vii Clubului de karate Gilortu 
Tg.Carbuneşti au obţinut numeroase 
premii si titluri de campioni si vicecam-
pioni mondiali, la Campionatul Mondi-
al de Karate IMAF, campionat care s-a 
desfaşurat, în localitatea Antwerp din 
Belgia. Competitia a adunat peste 600 
de sportivi din 25 de ţări.


