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UN PAŞTE FERICIT
Dragi carbunesteni, 
Învierea Domnului sa reverse asupra 
domniilor voastre sanatate, pace, belsug 
de bucurii si fericire. Fie ca de acum sa 
cunoastem numai iubirea si bunatatea, iar 
speranta sa va insoteasca pretutindeni.
                         Hristos a Inviat !
                                      Primar,
                  Ing.Jr. Mazilu Mihai Viorel

Semnificaţia Paştelui
Paştele este cea mai veche şi cea mai importantă sărbătoare creştină, fiind celebrată încă din epoca apostolică. Sfântul Apostol Pavel a fost primul care a 
raportat sărbătoarea Pessah, a evreilor, la Iisus Christos şi i-a îndemnat pe creştini să-l omagieze pe Mântuitor : „Iată Christos, Paştele nostru, S-a jertfit 
pentru noi; să prăznuim, deci, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci cu azimile curăţiei şi ale adevărului” (I Corinteni V, 
7-8).
Denumirea de Paşti a fost aplicată la comemorarea Cinei cele de Taină
Denumirea de Paşti a fost iniţial aplicată de primii creştini la comemorarea anuală a Cinei celei de Taină, care avea loc în seara de 13 Nisan (ziua a 13-a a 
lunii Nisan din calendarul evreiesc – prima lună din an, conform Torah) şi consta dintr-o masă rituală. Această celebrare se substituia vechii mese pascale 
evreieşti, care marca sărbătoarea azimilor (pâiniţe din făină şi apă, care se mănâncă numai la sărbători). În primele veacuri ale Creştinătăţii, sărbătoarea 
s-a numit Paştele Crucii şi Paştele Învierii. Cu timpul, însă, înţelesul cuvântului Paşti s-a restrâns la sărbătoarea Învierii.
Data şi modul sărbătoririi Paştelui
Celebrarea începea după prima lună plină ce urma Echinocţiului de primăvară 
(21 martie). Acest sistem s-a păstrat până în zilele noastre. Indiferent când este 
sărbătorit, Paştele este o zi în care creştinii merg la biserică şi respectă tradiţia. În 
creştinismul timpuriu, cei ce se botezau în timpul slujbei de Paşti erau îmbrăcaţi 
în alb. Ei purtau aceste veşminte întreaga săptămână, ca pe un simbol al noii lor 
vieţi. Cei care fuseseră deja botezaţi nu purtau haine albe, ci numai noi, pentru 
a arăta că împărtăşesc noua viaţă a lui Christos. În acest fel, obiceiul de a purta 
haine noi a devenit o tradiţie de Paşti.
În timpul Evului Mediu, în Europa, cei care participau la liturghia de Paşti, făceau 
apoi o lungă procesiune. Aceasta era condusă de un preot care ducea un crucifix 
sau o lumânare. Din acest obicei a evoluat tradiţia Paradelor de Paşti, existentă 
în Occident. Serbarea Paştelui se prelungeşte aproape o săptămână, în lăcaşurile 
de cult având loc zilnic Sfânta Liturghie. De la Paşte şi până la Rusalii erau in-
terzise mătăniile în biserici şi posturile, ajunările. Ortodoxia a păstrat importanţa 
teologică a misterului pascal din vechea biserică creştină. Sărbătoarea Paştelui 
rămâne centrul cultului ortodox, fiind urmată de cea a naşterii Domnului. Naşterea 
cu trup şi Învierea ca Dumnezeu a lui Iisus Hristos reprezintă cei doi poli ai dragostei divine faţă de oameni.
Mielul este simbolul lui Iisus în întreaga tradiţie creştină. Rugăciunile pentru binecuvântarea mieilor datează din secolul VII, iar din secolul IX, pe masa 
de Paşti a Papei mielul fript a devenit un fel principal. În Europa sunt foarte populari şi mieii din unt, paste sau zahăr.
Ouăle roşii
În Egiptul Antic şi în Persia, prietenii făceau schimb de ouă colorate în ziua Echinocţiului de primăvară, începutul noului an. Ouăle au fost întotdeauna 
un simbol al creaţiei, fertilităţii şi vieţii noi. Creştinii din Orientul Apropiat au adoptat acest obicei şi oul de Paşti a devenit simbol religios, reprezentând 
momentul din care a înviat Iisus. .
continuare pag.3
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Martie 2012

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformării  Spitalului Orăşenesc 
Tg.Cărbuneşti în Spitalul de Urgenţă 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;  
       - Memoriul conducerii Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti 
nr. 8.510/2011;  
       - Avizul conform (acordul ) al Ministerului Sănătăţii nr. 
XI/A/RL3862/RL/596/30.01.2012  înregistrat la Primăria 
Tg.Cărbuneşti la nr. 4786/2012;   
        - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 
28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare;
        - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii si competente exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificările si completările 
ulterioare;
         - Normele metodologice de aplicare a OUG  nr. 162/2008; 
         - HCL nr. 61/2010  privind transferul managementului 
asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti; 

         În temeiul art. 18 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenta 
a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 
atribuţii si competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale şi  art.45   din Legea 
nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.- Având în vedere Avizul conform al Ministerului 
Sănătăţii nr. XI/A/RL3862/RL/596 din 30.01.2012  se aprobă 
transformarea  Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti în Spitalul 
de Urgenţă Tg.Cărbuneşti. 
         Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi conducerea Spitalu-
lui Orăşenesc Tg.Cărbuneşti  vor asigura ducerea la îndeplinire 
a prezentei hotărâri.

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului şi numărului  burselor şcolare 

pentru anul 2012

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti
     Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor 
de specialitate; 
       - expunerea de motive; 
       - adresa nr. 5627/2012 din partea Colegiului Naţional 
„Tudor Arghezi”;
       - adresa nr. 33/29.03.2012 a Şcolii Generale „George 
Uscătescu”;   
       - prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;  
       - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul pre-
universitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru 
modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011;
      - prevederile Legii nr. 293/21.12.2011 a bugetului de stat pe 
anul 2012;
      - prevederile  Legii nr.273/2006, actualizată privind 
finanţele publice locale; 
      - HCL nr. 3/2012 privind aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012;   
         În temeiul art. 82 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale  şi  art.45   din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.- Pentru anul 2012 se aprobă acordarea burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, după cum 
urmează:
         A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”: 
                            -110 burse de merit  în cuantum de 12 lei/luna
                            -15 burse de studiu în cuantum de  8 lei/luna
                            -1 bursa de ajutor social în cuantum de 4 lei/
luna
          B. Şcoala Generală „George Uscătescu” : 
                     -124 burse de merit  în cuantum de 13 lei/luna
                     -1  bursa de studiu în cuantum de  11 lei/luna
                     -4 burse de ajutor social în cuantum de 6,5 lei/luna
   Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi conducerile 
unităţilor de învăţământ din oraşul Tg.Cărbuneşti  vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 HOTĂRÂRE
privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr. 

21 din 27 februarie 2012 privind darea în administrarea Cole-
giului Naţional  „Tudor Arghezi” a Sălii de Sport  situată în str. 

Eroilor nr. 47 , oraş Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti
     Având  în vedere :
       - propunerea  de revocare a HCL nr. 21/2012 a  comisiei 
de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi 
socio-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport prezentată de către preşedintele comisiei domnul 
Cocheci Constantin în cadrul şedinţei consiliului local din data 
de 29 martie 2012;  
       - dezbaterile din cadrul şedinţei ordinare din data de 29 
martie 2012 consemnate în procesul verbal al şedinţei;
        - prevederile legii nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei pub-
lice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
        - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare 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.-  Se aprobă revocarea  Hotărârii Consiliului Local 
Tg.Cărbuneşti nr. 21 din 27 februarie 2012 privind darea în 
administrarea Colegiului Naţional  „Tudor Arghezi” a Sălii de 
Sport  situată în str. Eroilor nr. 4 , oraş Tg.Cărbuneşti.
    Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi conducerea Cole-
giului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti  vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  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 comisi-
ilor de specialitate; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse 
– umane din cadrul instituţiei ;
- 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 publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.  293/2011- privind legea bugetului de stat pe 
anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu 
completările şi  modificările ulterioare;
- referat nr. 4.204 / 07.03.2012, întocmit de Diaconu 
Luminiţa Codruţa , din cadrul compartimentului S.P.C.L.E.P 
Tg.Cărbuneşti ;
- Adresa nr. 1.560 / 13.03.2012, emisă de Spitalul 
Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria 
Tg. Cărbuneşti cu nr. 4.683 / 14.03.2012; - referat nr. 4.204 / 
07.03.2012, întocmit de Diaconu Luminiţa Codruţa , din cadrul 
compartimentului S.P.C.L.E.P Tg. Cărbuneşti ;
- contract nr. 4.500 / 12.03.2012 încheiat între SC Stain-
cons Companz SRL şi Centrul Cultural Tudor Arghezi ;
- referat nr. 4.992 / 19.03.2012 şi referat nr. 4.531 / 
13.03.2012 întocmite de Dobrotă Vasile;
- referat nr. 5.089 / 20.03.2012 întocmit Berbecel Geor-
geta – biroul Contabilitate, buget, resurse umane – modificări 
credite bugetare ;
- contul de execuţie la data de   15.03.2012;
         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 virări de credite bugetare în 
cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, 
conform anexei nr. 1(formular cod 11 şi formular cod 11/01).    
    Art.2.- Se aprobă rectificare bugetului de venituri si cheltuieli 
al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii  pe anul 
2012 în sumă + 153 mii lei pe capitole şi modificările de credite 
bugetare în cadrul aceluiaşi buget , conform anexei nr.2 (formu-
lar cod 11/02).
     Art 3 - Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
     Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si 
serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi ordonatorii 
terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul 
Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Carbunesti) vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  scutirea de plata taxei de salubritate 

pentru anul fiscal 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;  
       - cererile  de scutire de la plata taxei de salubritate;   
       - Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 
       - Prevederile pct. 220 alin. (1) si (2) din Normele metod-
ologice de aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările si completările 
ulterioare; 
       - Prevederile art. 36, alin. (2) lit. „ b “ si alin.(4), lit. „ c 
“ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE
        Art.1.-  Se acordă scutire de la plata taxei de salubritate, 
aferentă anului fiscal 2011, pentru persoanele  înscrise  în 
„Tabelul nominal cu persoanele scutite de la plata taxei de salu-
britate aferentă anul fiscal 2011”, prevăzut în anexa nr. 1.
         Art.2.- Se aprobă plata taxei de salubritate, aferentă anului 
fiscal 2011,  la jumătate (pentru o singură persoană) pentru 
persoanele  înscrise  în „Tabelul nominal cu persoanele care au 
solicitat plata  la plata taxei de salubritate aferentă anului fiscal 
2011,  la jumătate ( pentru o singură persoană) ”, prevăzut în 
anexa nr. 2.
         Art.3.- Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
         Art.4.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE  
privind stabilirea suprafeţei pentru care se depune cerere de 

sprijin în campania 2012 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 Do-
meniului 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 izlazului comunal;
          - Prevederile art.36, alin.2, litera c) din Legea 215/2001- 
modificată, privind administraţia publică locală ;
          - Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate 
publică  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 stabileşte suprafaţa totala de 73,0304 Ha  păşune 
pentru care se depune cerere de sprijin în campania 2012 la 
A.P.I.A., pentru care nu au existat solicitări de arendare, conc-
esionare, închiriere sau  folosinţă gratuita.
       Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort 
din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitaţie publica   a  serelor nr.1 si 
nr.2 situate în partea de Est a S.P.C.L.E.P. - 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 Domeni-
ului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti        
- Solicitarea nr. 5193/22.03.2012 din partea  d-lui Coverca 
Mădălin Constantin , privind concesionarea serelor nr.1 si nr.2 .
       - O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesi-
une de bunuri proprietate publica ;
       - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , 
republicata ;
       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica ;

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.- Se aprobă Studiul  de  Oportunitate privind con-
cesionarea serelor nr.1 si nr.2 situate in partea de Est a 
S.P.C.L.E.P.- Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj.
     Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie 
publica în vederea concesionarii a serelor nr.1 si nr.2, situate în 
partea de Est a S.P.C.L.E.P.- Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj, în 
vederea producerii de material săditor floricol si cultivării de 
legume.
     Art.3.- Durata concesiunii este de 25 ani, preţul minim de 
pornire la licitaţie fiind de 2,26 lei/mp/luna.    
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Ouăle sunt de obicei colorate în roşu, ca simbol al sângelui tuturor oamenilor. În perioada medievală, ouăle colorate erau oferite tuturor servitorilor şi 
copiilor, alături de alte daruri. Ouăle de Paşti sunt un simbol universal Pentru că ouăle nu puteau fi consumate în timpul postului, ele au ajuns la loc de 
cinste pe masă, după Înviere. În tradiţia creştină, oul, colorat şi împodobit, este simbolul Mântuitorului, care părăseşte mormântul şi se întoarce la viaţă, 
precum puiul de găină ieşit din găoace.
La început, ouăle se vopseau cu plante în galben, culoarea soarelui şi, în roşu, culoarea discului solar la răsărit şi apus. Ulterior, ouăle au fost decorate cu 
chipul lui Christos, cu figuri de îngeri, cu un miel, cu motive astrale sau zoomorfe. Această tehnică de înfrumuseţare cu diferite motive este cunoscută 
sub numele de încondeiere.
La ţară, românii aleg ouă proaspete de găină şi raţă prin scufundarea lor în apă (ouăle proaspete cad la fund, cele vechi se ridică la suprafaţă) şi pregătesc 
uneltele de ornamentat. Cele mai vechi „condeie” au fost lumânarea, cu al cărui capăt încins la foc se desenau pe ou anumite semne, şi pana de gâscă, 
ce avea rolul cornului de ornat al olarului. Oamenii topesc ceară de albine în care se adaugă puţin cărbune pisat, încondeiază ouăle cu motivele dorite şi 
le pun apoi în vopsea pentru colorarea fondului. Local, se folosesc metode noi de decorare, mai mult sau mai puţin legate de încondeierea cu ceară: ouă 
pictate, sapate sau decorate în relief, încondeiate cu frunze de plante, împodobite cu mărgele, etc.
În comunităţile tradiţionale, ciocnitul ouălor se face după reguli care diferă de la o zonă la alta, dar, oricum, respectarea lor este obligatorie: cine are prima 
lovitură (de obicei, bărbatul mai în vârstă), ce părţi ale ouălor să fie lovite, ciocnitul să fie „pe luate”, „pe schimbate”, „pe văzute” sau „pe nevăzute”. 
În unele locuri, cojile ouălor sunt aruncate pe pământ pentru fertilizarea holdelor, viilor şi livezilor, se păstrează pentru vrăji sau descântece sau se pun 
în hrana animalelor şi păsărilor.
Noaptea Învierii este petrecută în biserici
Paştele, cea mai mare sărbătoare creştină, a fost prăznuit întotdeauna ca o zi de bucurie, aceea a Învierii Domnului. Noaptea Învierii este petrecută în 
biserici, în priveghere şi rugăciune, cântări de bucurie şi cu lumini multe, semne ale Mântuirii. Din această noapte şi până la Înălţare, creştinii se salută 
cu „Christos a înviat!” şi-şi răspund cu „Adevărat a înviat!”.
În trecut, pentru a celebra Mântuirea Domnului, autorităţile graţiau prizonierii, eliberau sclavii, reduceau dările, făceau în general acte de mărinimie. La 
biserici se duceau ofrande: pâine dulce (pască), brânză, carne, mai ales de miel (reminiscenta a mielului pascal al evreilor) şi ouă roşii, care aminteau de 
sângele lui Iisus. Toate acestea erau binecuvântate şi apoi împărţite săracilor, obicei păstrat până în contemporaneitate.

Semnificaţia Paştelui

Programul „Şcoala Altfel“, care tocmai s-a încheiat şi a precedat vacanţa de primăvară a adus numeroase beneficii în formarea elevilor, deşi a fost derulat 
pentru prima dată ca parte în cadrul structurii anului şcolar. Dedicat exclusiv activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, „Şcoala Altfel” a determinat 
o schimbare majoră şi în programul şi atitudinea dascălilor care nu au mai fost determinaţi să se limiteze la transferul de informaţie, ci şi să formeze 
elevul pentru viaţă, prin conceperea şi desfăşurarea unor activităţi cu un preponderent caracter aplicativ. Tocmai de aceea, o asemenea initiaţivă a fost 
salutată de participanţi, cadre didactice şi mai ales elevi pentru că a oferit oportunitatea ca, timp de o săptamână, să li se dezvolte elevilor competenţe 
cheie, necesare în viaţă, prin participarea la activităţi în concordanţă cu nevoile şi interesele, aptitudinile şi capacităţile acestora. În săptămâna dedicată 
acestei noutăţi, fiecare şcoală, fiecare cadru didactic cu ingeniozitate a găsit soluţii diversificate de a organiza cu elevii activităţi în cadrul cărora elevii 
să-şi exprime talentul într-un domeniu sau altul, oricare având ce învăţa din aceste activităţi.
La Biblioteca orăşenească Tg. Cărbuneşti, preşcolarii şi elevii din oraş (de la gradiniţe, cămin, Scoala generală „George Uscătescu”, Şcoala Cărbuneşti 
Sat, precum şi de la Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”) au participat la activităţi prin vizitarea bibliotecii, vizionarea unor poveşti, precum şi discuţii 
despre spaţiul arghezian în care se află instituţiile de cultură din oraşul nostru. Preşcolarii şi elevii au vizitat şi Muzeul „Tudor Arghezi”, fiind încântaţi 
de valorile spirituale ce se află în cadrul acestuia. În cadrul activităţii 
şcolare desfăşurate de Şcoala primară Cărbuneşti, a fost prezent şi dom-
nul director educativ Şendroiu Florin.
La iniţiativa Şcolii generale Creţeşti, invitaţie venită din partea doamnei 
profesoare Cristina Drăghici şi a doamnei învăţătoare Viorica Cioplea, 
Biblioteca orăşenească a participat prin prezenţa doamnei Sîrbu-Sută 
Ana, la activităţile organizate de acestă instituţie şcolară. Pornind de la 
versurile lui Arghezi „Când vii păşeşte slobod, râzi şi cântă”, într-adevăr 
la intrarea în această şcoală, sufletul tresaltă şi zâmbetul te-npresoară, 
pentru că totul este atât de primitor emanând frumosul şi dibăcia omului 
gospodar.
Te întâmpină atâtea lucruri minunate, care denotă faptul că acolo există 
spirit de echipă(dascăli şi elevi modelează şi creează din „nimic”, lu-
cruri extraordinare”). Fiind un număr de elevi relativ mic, activităţile din 
acea zi au fost desfăşurate în comun. S-a pornit de la „Anul Caragiale”, 
oferindu-le copiilor imagini din „Bubico”  şi „Dl.Goe”. Ochi şi urechi, 
elevii au ascultat cu atenţie totul, pentru că pe baza celor văzute şi auz-
ite, urmau să completeze chestionare. Astfel că, cei mici au desenat pe Bubico şi au completat un rebus pe baza imaginilor văzute, iar cei din clasele 
V-VIII au completat chestionare cu întrebări din schiţe şi nuvele, cei din clasa a VIII-a având de extras din „O scrisoare pierdută”, trăsăturile de caracter 
ale personajelor. Se observă foarte clar, dorinţa fiecăruia de a lucra cât mai bine, de a da răspunsurile cele mai corecte.
A fost pusă în scenă piesa „Un pedagog de şcoală nouă”(fragmentul „O inspecţiune”) fiecare elev, dovedindu-şi talentul, demonstrând micul artist din 
el. Elevilor le-a fost cerut să compună o scrisoare pornind de la personajul din „Vizită”, cu adesare către Madam Popescu, adresantul fiind la o vârstă de 
peste 25 de ani, capabil să-i sugereze Doamnei Popescu o educaţie corectă pentru fiul ei. La final toate răspunsurile au fost afişate pe tablă, verificate, 
fiecare echipă văzând modul de lucru al colegilor. Toţi au fost declaraţi câştigători.
Pe feţele elevilor s-a observat bucuria pentru rezultatele fiecăruia, s-a simţit spiritul muncii în echipă şi cu siguranţă, chiar dacă ar fi existat cineva care  
nu ar fi ştiut nimic despre Caragiale şi opera lui, în urma celor întâmplate acolo, fiecare a plecat cu cunoştiinţe despre marele clasic al literaturii române, 
pentru că totul a fost minuţios şi bine oragnizat.Elevii şi nu numai ei, au trăit emoţiile personajelor carageliene, dându-şi seama de proasta educaţie a 
copiilor ce aparţineau familiilor înstărite ale vremii.
Ceea ce a impresionat foarte mult ochiul celui aflat în vizită, a fost faptul că fiecar elev ştia foarte bine ce are de făcut din punct de vedere organizatoric, 
participând activ la desfăşurarea activităţii. Se vedea foarte clar că acesta este modul de lucru al cadrelor didactice şi al elevilor.
În cursul acestei săptămâni, elevii acestei şcoli au făcut curăţenie în curtea şcolii, au îngrijit pomii şi florile. Cred că această săptămână a fost binevenită 
atât pentru elevi cât şi pentru dascăli, pentru că fiecare a avut ceva de învăţat.

„Şcoala Altfel “
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Inaugurare piaţă sector agroalimentar

Un prilej de bucurie pentru locuitorii oraşului nostru şi nu numai, l-a reprezentat inaugurarea noului sector agroalimentar din piaţa oraşului. Şi cum construcţia 
a fost finalizată către începutul lunii aprilie, s-a stabilit ca zi de inaugurare a noului sector al pieţii, ziua de Florii, una din cele mai frumoase sarbători 

crestine din ortodoxism, atunci când 
sărbătorim ziua intrării Domnului 
Iisus Hristos în Ierusalim. În acelaşi 
timp ziua de 8 aprilie a fost adoptată 
drept Ziua Internaţională a Romilor 
în anul 1971, cu ocazia Primului 
Congres Internaţional al romilor de 
pretutindeni care a avut loc la Lon-
dra, iar în ultimii ani, semnificaţia 
zilei de 8 aprilie a început să fie 
recunoscută la nivel mondial. 
Astfel cărbuneştenii şi nu numai 
au avut trei motive de bucurie şi 
sărbătoare pe data de 8 aprilie. Pro-
cesiunea de inaugurare a noului sec-

tor agroalimentar a început cu tăierea panglicii de către oficialităţile locale, urmată fiind de sfinţirea noii construcţii de către preot. Dată fiind şi sărbătoarea 
Floriilor au fost împărţite ramuri de salcie sfinţită, persoanelor aflate la această ceremonie de inaugurare cât şi trecătorilor. A urmat un recital de muzică 
populară susţinut de către cele trei artiste ale oraşului nostru, respectiv Luiza Ciudin, Ştefania Cîrstoiu şi Roxana Stângă. .
Acest eveniment s-a bucurat şi de prezenţa oficialitătilor de la nivel judeţean, care au savurat, împreună cu toţi cei prezenţi în zonă câte o porţie de mici 
şi bere oferite de oficialităţile locale.

Cupa Gilortu- ediţia a II-a
Sala de sport a Colegiului Naţional “Tudor Arghezi” din Oraşul Târgu Cărbuneşti a găzduit cea de-a doua ediţie „Cupa Gilortu” a Campionatului 
Naţional al Federaţiei de Karate Nipon Budo România, organizat la iniţiativa domnului Primar Mihai Mazilu. Aflată deja la a doua ediţie s-a putut observa 
experienţa acumulată anul trecut, în organizarea acestui eveniment, astfel că totul a decurs foarte bine şi fără incidente.
La concursul desfăşurat pe categorii de vârstă şi centură, Judeţul Gorj a fost reprezentat de către secţiile din Ţicleni, Tg. Cărbuneşti şi Bâlteni, conduse 
de sensei Simion Băluţă, prim-vicepreşedinte FNKB-IMAF, care are centura neagră cu 6 Dan. La rândul său, deţinător al centurii negre cu 7 Dan, dl. 
Dumitru Danciu, preşedinte FNKB-IMAF, a înfiinţat, împreună cu dl. Simion Băluţă, Clubul „Gemina” de karate, club care a crescut campioni naţionali, 
balcanici, europeni şi mondiali.
Au participat echipe de sportivi din 11 judeţe, în total intrând în competiţie 230 
de sportivi, băieţi şi fete, ce fac parte din echipele Gemina DBP(Alba Iulia, Bis-
tra, Abrud, Roşia Montană, Cîmpeni); ACS Scorpion Karate Do (Slatina, Balş 
şi Scorniceşti); Petrom & Petrofac Karate Oltenia, Gilortul Târgu Cărbuneşti, 
Makoto Drăgăneşti-Olt, Dacicus Orăştie, Sakura Odorheiu Secuiesc şi Oki-
nawa Satu Mare.
Pe lângă aceştia au fost prezenţi şi susţinătorii lor, dar şi simpli cetăţeni, pre-
cum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, dar şi preşedintele Consiliului 

Judeţean, Ion Călinoiu şi preşedintele PNL Gorj, Dian Popescu. 
Competiţia a fost una destul de încinsă, existând şi mici “incidente“ de natură 
medicală specifice sporturilor de contact, însă tot concursul a fost supraveg-
heat în permanenţă de asistenţi medicali, precum şi de un medic, care au avut 
grijă sa nu existe alte probleme mai grave.
La finalul concursului câştigătorii au fost recompensaţi cu medalii şi diplome. 
Printre căştigători echipei noastre îi putem menţiona pe Mazilu Gabriela locul 

I la Kata şi la Kumite(cele 2 probe ale concursului ), Bastorin Florin locul I la Kata şi locul 2 la Kumite, Tulpea Remus locul I la Kata, Vulpe Diana locul 
I la Kumite. Toţi participanţii s-au declarat foarte mulţumiţi de modul în care a decurs concursul, felicitând organizatorii pentru modul profesionist în 
care s-au implicat în organizarea competiţiei

Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI

ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul UTILITĂŢI(APĂ, 
CANAL,GAZE NATURALE, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ) LA LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, 
St+P+3E, ORAŞ TG. CĂRBUNEŞTI, STRADA MITROPOLIT NESTOR VORNICESCU, NR.2, JUDEŢUL GORJ PRIN ANL propus a fi amplasat 
în oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj, strada Unirii, nr.76, judeţul Gorj, şi la sediul Primăriei Tg.Cărbuneşti, în 
zilele de luni-vineri, între orele 08-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.


