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Muzeul Crucilor

Un PAŞTE FERICIT!

"Bucuria de a fi Creştin"

Pe 13 aprilie 2013, 22 de artişti şi pesonalităţi de valoare ai neamului 
românesc au primit la Muzeul Crucilor din Măceşu, singurul de acest fel 
din România, câte o cruce comemorativă. Iniţiativa ce aparţine omului 
de cultură, Pompiliu Ciolacu, a fost sprijinită de Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj şi de Primăria Târ-
gu Cărbuneşti. Iniţiatorul proiectului a dedicat cruci comemorative tutu-
ror artiştilor care au lăsat românilor o zestre de valoare, şi anume: Adrian 
Păunescu, Adrian Pintea, Dem Rădulescu, Laura Stoica, Florian Pitiş, Mar-
ga Barbu, Mădălina Manole, Gheorghe Dinică, Leopoldina Bălănuţă,..... 
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Dragi carbunesteni, 

Fie ca bucuria Învierii Domnu-
lui sa va aduca în suflet Lin-
iste, Pace si Fericirea de a pe-
trece aceste clipe magice cu cei 

dragi. 
Hristos a înviat!

 
    Primar,

 Ing.Jr. Mazilu Mihai Viorel

Concursul spectacol organizat cu prilejul anului omagial al Sfinţilor Împăraţi 
Constantin şi Elena  „Bucuria de a fi creştin” este organizat cu binecuvân-
tarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 9094/2013), de către Sectorul 
teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în perioada 1 aprilie – 21 mai 
2013. La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţa de lu-
cru din 25 octombrie 2011 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
a aprobat ca anul 2013 să fie declarat „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi 
Constantin şi Elena” în Patriarhia Română. 
                                                                                          continuare pag.4
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Martie 2013

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de repartizare a unui număr 
de 9 de locuinţe  pentru tineri,  destinate închirierii

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 
Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană;
- Procesul verbal nr.2401/04.02.2013 înaintat de 
comisia sociala pentru analizarea cererilor privind 
repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin 
dispoziţia nr.440/26.07.2012 si aprobata cu modificări 
prin HCL 77/2012; 
- Procesul verbal de  recepţie la terminarea lucrărilor  
nr.  19836/29.11.2012;
- Protocolul de predare-primire a obiectivului de 
investiţii  „Locuinţe pentru tineri, destinate închiri-
erii”  nr. 20975/19.12.2012;
- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, re-
publicata, cu modificările si completările ulterioare 
si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Legii privind locuinţele . 
- HCL nr. 22/28.02.2013 privind aprobarea listei 
solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii;  
-  art. 8 alin (2) si( 3)din prevederile Legii 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
, republicata , cu modificările si completările ulterio-
are  ;
- prevederilor art. 14 alin 1,2,7 si art 15 alin 1,2,3, 4  
din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare 
a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru  Locuinţe , republicata , 
cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti  
nr.129 /2008 privind aprobarea criteriilor pentru sta-
bilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor 
de locuinţe si in repartizarea locuinţelor pentru tin-
eri , destinate închirierii in oraşul Tg.Cărbuneşti   si 
a listei  cu actele justificative pe care solicitanţii de 
locuinţe trebuie sa le prezinte in vederea analizării  
cererilor;

HOTĂRĂŞTE
 Art.1.- (1)Se aprobă  Lista de repartizare a unui 
număr de 9 de locuinţe   pentru tineri, destinate 
închirierii, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
(2) Lista  va fi adusa la cunoştinţa publica  prin 
afişare la sediul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti. 
Contestaţiile cu privire la lista de repartizare se vor 
adresa primarului,  in  termen de 7 zile de la afişarea 
listei. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura in ter-
men  de 15 zile  de la primire, in condiţiile legii.
Art.2.- Repartizarea efectiva pe apartamente se va  
face de către primarul oraşului si compartimentele de 
resort  prin tragere la sorţi  în ordinea descrescătoare 
a punctajului obţinut de către solicitant.
 Art.3.- Se împuternicesc  primarul si compartimen-
tele de resort din aparatul de specialitate al acestuia   
pentru încheierea contractelor de închiriere.
 Art.4.-  Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compar-
timentele de resort din cadrul primăriei vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea  taxelor pentru vânzarea produsel-
or în piaţa oraşului începând cu data de 01.04.2013

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 administratorului 
pieţii Vlăduţescu Ovidiu; 
          - rata inflaţiei pe anii 2011 şi 2012 , conform 
buletinelor statistice ;
          - Legea nr. 571/2004-Codul Fiscal şi Normele 
metodologice de aplicare a Codului Fiscal privind 
taxele şi impozitele locale ,cu modificările  si 
completările ulterioare ;
          - Legea  nr. 273/2006-privind Finanţele Publice 
Locale cu modificările ulterioare; 
          - Legea nr. 5 /2013- privind bugetul de stat pe 
anul 2013 ;
       În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă  taxele ce se vor încasa în 
piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti, începând cu data de 
01.04.2013, după cum urmează:
A. Sectorul nealimentar –taxă = 2,1 lei/mp/zi ;
B. Sectorul  Agroalimentar şi Târgul Săptămânal  - 
taxă: 
                                       - 6,5 lei/masă, indiferent de 
poziţia mesei pentru producătorii agricoli;
                                       - 8 lei/masă, indiferent de 
poziţia mesei pentru societăţi comerciale;
C. Sectorul agroalimentar, Sector nealimentar şi târg 
săptămânal :
 1.-pentru autoturism= 17 lei /zi;
 2.-pentru un autocamion = 42 lei/zi  ;
             3.-Aro + remorca = 25 lei /zi 
 4.-pentru 1 mp pe jos =  3 lei/zi.
D. Sector lactate :  (1)  - 8 lei /galantar /zi-la brânză 
                              (2)  - 8 lei/masă /zi-la lapte ;
E. taxa WC piaţă = 1 leu/persoana 
F. Taxă cântar = 6 lei/zi;
G. Taxă parcare : (1) -1,5 lei/zi pentru autovehiculele 
proprietatea persoanelor ce comercializează în    
                                    piaţa agroalimentară;
                 (2)  - 1 leu/h pentru celelalte autove-
hicule parcate ;
H. Taxă pentru vânzarea ambulantă:  - 45 lei /
persoană/an; 
                                                            - 10 lei/persoană/
zi;
    Art.2.- Pentru neplata în termen a taxei  se percep 
penalităţi pentru plata cu întârziere de 0,1%/zi.
    Art.3.- (1) Neplata consecutivă a taxei de piaţă, 
timp de 30 zile, atrage după sine evacuarea din piaţă, 
fără drept de revenire, a persoanelor fizice şi juridice 
ce comercializează produse în piaţă, urmând ca deb-
itul neîncasat să fie recuperat prin acţiune la instanţa 
judecătorească .
                (2) Comisia de evacuarea a celor rău platnici 
va fi constituită prin dispoziţie a primarului. 
    Art.4.- Primarul  şi personalul din cadrul 
Administraţiei Pieţii oraşului Tg.Cărbuneşti vor duce 
la îndeplinirea prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind  trecerea din domeniul public al oraşului în 
domeniul privat al acestuia , a unei construcţii  cu 
destinaţie de „Grup sanitar(WC cu doua cabine)”, 
aflat în administrarea Colegiului Naţional „Tudor 
Arghezi” Tg.Cărbuneşti, în vederea scoaterii din 

funcţiune a  acesteia

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre;         
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate;

-          Expunerea de motive;   
        - Raportul de specialitate biroul domeniului 
public si privat  si al serviciului Urbanism;
          - Prevederile art.10 alin.(2) din Legea 
nr.213/2003, privind bunurile proprietatea publică,cu 
modificările şi completările ulterioare, precum si ale 
art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ 
teritoriale, aprobată prin Legea 246/2001;
          - Prevederile art.7 alin.(17) din Legea nr.50/1991, 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- (1) Se aprobă trecerea din domeniul 
public al oraşului în domeniul privat al acestuia a 
construcţiei cu destinaţie de „Grup sanitar (WC - 2 
cabine)”, aflat în administrarea Colegiului Naţional 
Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti.
                 (2)  Trecerea în domeniul privat al oraşului 
a construcţiei prevăzute la alin (1) se face în vederea 
scoaterii din funcţiune a acesteia.
                (3)  După scoaterea din funcţiune şi 
demolarea construcţiei prevăzute la alin. (1), Cole-
giul Naţional Tudor Arghezi şi Primăria oraşului 
îşi vor actualiza  în mod corespunzător datele din 
evidenţa inventarului domeniului public al oraşului 
Tg.Cărbuneşti, aprobat prin H.G. nr.1268/2005 -An-
exa     nr. 3, poziţia 83,  lit.I.
    Art.2.-  Primarul, compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi conducerea Cole-
giului Naţional „Tudor Arghezi”, vor asigura  duc-
erea  la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  concesionarea  prin încredinţare directă a 
terenului în suprafaţă de 2 mp situat în strada Pan-
durilor, Bl.B8, teren aparţinând domeniului public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti

onsiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
       Având  în vedere :
     - proiectul de hotărâre;
      - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate;
        - Expunerea de motive;
        - Raportul  de specialitate al compartimentului 
Administrarea Domeniului Public si Privat;
     - Solicitarea nr. 6323/22.03.2013 din partea d-
nei Răscol Emilia privind concesionarea terenului în 
suprafaţa de 2 mp, situat in str. Pandurilor, bl. B8 ;
   - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica 
locala , republicată;
      - Legea  nr. 213/1998 privind bunurile  propri-
etate publică;
    - Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată;
        - OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publică; 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă concesionarea, prin încredinţare 
directă, a terenului în suprafaţa de 2 mp situat în 
str. Pandurilor, Bl.B8, cu destinaţie scară de ac-
ces, doamnei  Răscol Emilia, începând cu data de 
08.04.2013.
    Art.2.- Durata concesiunii pentru suprafaţa de 2 
mp – scară de acces, este de 10 ani, preţul fiind de        
26 lei/mp/an.
    Art.3-. Primarul şi compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplin-
irea prezenta hotărâre.
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Şcoala altfel!

Săptămâna 1-5 aprilie 2013 a reprezentat o gură de aer proaspăt pentru elevi şi preşcolari, 
cursurile din orar fiind înlocuite cu activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul pro-
gramului numit „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, desfăşurat anul trecut sub titulatura 
„Şcoala altfel”. 
Timp de o săptămână, elevii au avut parte de o altfel de şcoală: cu excursii, cu ieşiri la 
muzee, spectacole de teatru şi întreceri sportive, activităţi organizate şi gândite astfel încât 
şcolarii să poată să-şi dezvolte abilităţile şi într-un mediu mai puţin formal. Nu s-a purtat 
uniformă, nu s-au pus absenţe şi nu s-au acordat note, ca atare feedbackul elevilor nu a pu-
tut fi decât unul bun. Dedicat exclusiv activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, „Şcoala 
Altfel”, aflat la cel de-al doilea an, a determinat o schimbare majoră în programul şi ati-
tudinea 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, pe lângă faptul de a 
“scăpa” de note, învăţat sau absenţe, elevilor să li se dezvolte 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.

Administraţia publică, vă anunţă!
După cum aţi putut observa, în această lună, a curăţeniei şi înfrumuseţării oraşului, pe 
raza oraşului au fost montate aproximativ 100 de coşuri noi de gunoi. Modelul acestor 
noi coşuri este unul destul de modern, fiind realizate din lemn si metal, menţinându-se 
astfel  asemănarea cu băncile montate anul trecut. Din păcate, aşa cum şi dumneavoasrtă 
ştiţi, strada Pieţii nu corespundea exigenţelor pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă 
şi confort a circulaţiei rutiere, datorită gropilor care au apărut în urma sezonului de iarnă 

şi a vremii ploioase din 
ultima vreme.
În acest sens 
Administraţia Locală, 
a dispus plombarea  
acestei străzi, ca o 
măsură temporară, pen-
tru circulaţia autove-
hiculelor în condiţii de 
siguranţă, urmând ca în 
viitorul apropiat, acest 
tronson al Străzii Pieţii să fie asfaltat complet 
În acelaşi timp, lucrările la faţada  Şcolii Generale “George Uscătescu“ sunt aproape final-
izate. Măsura de reabilitare a pereţilor exteriori ai Şcolii Generale “George Uscătescu”, 
era necesară datorită aspectului deplorabil în care aceştia se aflau, în acelaşi timp efec-
tuându-se şi reablitarea termică a acestora.

La începutul lunii aprilie a acestui an a avut loc recepţia lucrărilor pentru reabilitarea 
şi modernizarea sistemului de iluminat public atât în oraşul Tg. Cărbuneşti cât şi în 
satele aparţinătoare, lucrări începute în toamna anului trecut, mai precis în luna sep-
tembrie. Reabilitarea, care a constat in demontarea corpurilor existente şi montarea 
celor noi-aproximativ 640 bucăţi, era necesară întrucât rezolvă problemele sistemului 
de iluminat public, probleme datorate invechirii acelor corpuri de iluminat clasice,  
care aveau şi un consum mare de energie electrică, şi un nivel de luminozitate mic, 
cât şi costuri mari de întreţinere. Valoarea totală a investiţiei s-a ridicat la suma de 
1.245.236,06 lei cu TVA, plata făcându-se în rate lunare egale în termen de 5 ani. 
De precizat faptul că, această investiţie va amortizată din economia la consumul de 
curent electric, pentru iluminatul stradal, întrucât în urma montării acestor noi lămpi 
stradale  consumul de energie electrică va fi mai mic cu aproximativ 50%. Obiectivul 
general al reabilitării sistemului de iluminat stradal este creşterea calităţii vieţii, prin 
implementarea unui sistem de iluminat public extins, modernizat, eficient din punct 
de vedere energetic şi economic, care va avea efecte benefice însemnate pe termen 
mediu şi lung asupra cetăţenilor prin creşterea rolului social şi economic al oraşului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Realizarea de importante economii de energie şi bani, prin reabilitarea sistemului de 
iluminat public degradat, consumator de energie şi ineficient;
- Îmbunătăţirea serviciilor publice în sensul punerii la dispoziţia populaţiei a unui iluminat public la standarde europene;
- Îmbunătăţirea mediului antreprenorial la nivel de valoare adăugată a proiectului produsă prin estetizarea spaţiului urban şi oferirea unui aspect mod-
ern;
Corpurile de iluminat noi montate sunt dotate cu leduri garantate intre 50.000 si 60.000 de ore de functionare fara interventii. 

Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat stradal în oraşul Târgu Cărbuneşti
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Centru de dializă la Spitalul de Urgenţă Tg. Cărbuneşti

Muzeul Crucilor
Continuare pag.1

Şerban Ionescu, Corneliu Baba, Sergiu Nicolaescu, Amza Pelea, Toma Cara-
giu, Puiu Călinescu, George Uscătescu, Iurie Darie, Florin Isuf, Maria Lătăreţu, 
Constantin Brâncuşi, Maria Tănase, Ilarion Ciobanu. Crucile au îmbrăcat ex-
teriorul şcolii din apropierea muzeului, iar numărul acestora va creşte, orga-
nizatorii dorind în acest fel să aducă omagii tuturor artiştilor reprezentantivi 
pentru cultura gorjenească şi nu numai.
Tot în acest sens, anul acesta , va avea loc prima ediţie a taberei de sculptură 
şi pictură religioasă de la Măceşu, care îşi va deschide porţile la finalul anului 
şcolar şi va găzdui zeci de copii. În tabără vor merge 20-30 de copii care vor 
“picta, sculpta troiţe şi cruci de pomenire, fiecare după stilul şi inima sa, iar 
rezultatul muncii lor vor fi acele cruci comemorative pe care le vom prelucra 
împreună şi le vom aşeza pe faţada şcolii pentru cinstirea memoriei artiştilor 
români”, a declarat iniţiatorul proiectului, Pompiliu Ciolacu. 
De fapt, întreaga existenţă a unui muzeu inedit în zonă este principalul motiv 
pentru care se nasc şi alte idei ce ar putea atrage pelerinaj de turişti şi ar ajuta 
la dezvoltarea agroturismului rural. Cert este că Muzeul Crucilor va deveni în 
scurt timp mai mult decât un loc de pelerinaj printre sutele de cruci, menite 
nu să sperie, sau să depărteze, ci să apropie de valorile creştineşti, şi artistice, 
păstrate din vechime.

Oraşul Târgu Cărbuneşti se poate mândri cu al doilea centru de dializă din 
judeţul Gorj, dat fiind faptul că pe data de 1 aprilie 2013, la Spitalul de Urgenţă 
Tg. Cărbuneşti a fost inaugurat un centru nou de dializă cu aparatură de ultimă 
generaţie menit să uşureze suferinţa pacienţilor cu insuficienţă renală, care până 
acum erau nevoiţi să de deplaseze pentru acest tratament la Tg Jiu.
Investiţia, a cărei valoare se ridică la suma de 2 miliarde de lei vechi, era 
oportună nu numai pentru cei cu afecţiuni renale grave ci şi pentru cazurile de 
urgenţă medicală cu care spitalul se va confrunta. Momentan centrul de dializă 
are funcţionale două astfel de aparate, urmând ca în viitorul apropiat, conducerea 
spitalului să mai achiziţioneze încă două aparate, astfel încât trei dintre acestea 
să funcţioneze continuu, iar celălalt, de rezervă, pentru cazurile de urgenţă .
În cadrul noului compartiment format în cadrul spitalului, respectiv Nefrologie-
Dializă, vor lucra permanent un medic nefrolog şi şase asistente medicale, pen-
tru a putea face faţă la toate cazurile necesare de dializă. 

"Bucuria de a fi Creştin"
„Proclamarea este în primul rând motivată de împlinirea a 1700 de ani de când 
Sfântul Împărat Constantin a emis edictul de libertate religioasă de la Medio-
lan. Această libertate religioasă pentru toate religiile a făcut ca şi creştinii să nu 
mai fie persecutaţi. Anul 313 este o piatră de hotar. Aproape 300 de ani creştinii 
au fost persecutaţi, pentru că nu se închinau împăratului şi zeilor păgâni greco-
romani. De aceea mulţi dintre ei au fost ucişi în chinuri groaznice, episcopii şi 
preoţii au fost duşi în închisori, mutilaţi şi ucişi; astfel calendarul nostru este plin 
de sfinţi martiri sau mucenici din primele trei veacuri, ca urmare a politicii mai 
multor împăraţi romani de a persecuta pe creştini”. Între manifestările culturale 
programate cu prilejul anului omagial, Sectorul teologic-educaţional organizează 
Concursul-spectacol „Bucuria de a fi creştin”. Concursul se adresează copiilor, 
preoţilor şi profesorilor de religie implicaţi în Programul catehetic „Hristos 
împărtăşit copiilor” şi urmăreşte să fie o mărturie publică a copiilor şi a celor care 
îi educă, prin care să transmită bucuria vieţii în Hristos şi însemnătatea tradiţiei, a 
portului popular şi a apartenenţei la Trupul Bisericii bimilenare, a cărei istorie se 
contopeşte, în ţara noastră, cu cea naţională.  Scopul concursului este de a cultiva 
dragostea faţă de ţară şi de Biserica Ortodoxă Română şi de a-i educa pe copii în 

sensul respectării valorilor tradiţionale şi a afirmării propriei identităţi religioase, culturale şi naţionale, în contextul unei lumi seculare şi secularizante şi 
a diluării semnificative a identităţilor de orice fel într-un proces de globalizare alert şi derutant.  La protopopiatul Târgu-Cărbuneşti concursul a avut loc în 
data de 22.04.2013 la sala de conferinţe “Sfantul Ioan Gura de Aur” a Protoieriei Tg-Cărbuneşti. Au fost prezenţi: părintele protoiereu Mărgineanu Iulian, 
preotul paroh  de la parohia “Sfintii Voievozi Mihail si Gavril” Dumitrescu Aurelian, funcţionarii protoeriei: casier Ilina Tatiana şi economist Coverca 
Mihai, precum şi profesorii şi preoţii participanţi: Raduca Magdalena profesor învăţământ preşcolar de la Grădiniţa Bercesti, care alături de părintele 
Spilca Nelutu de la Parohia Cernadia au pregătit un grup de mici creştini ce au deschis concursul  cu un moment impresionant de poezie creştină; preot 
Bora Ioan Sorin şi preot Dumitrescu Marian însoţiţi de elevi ai parohiei Târgu Cărbuneşti, de la Şcoala Generală “George Uscătescu”. Elevii au fost 
îmbracaţi în costume populare, au cântat, au recitat şi au interpretat texte cu mult entuziasm, calificându-se pentru etapa următoare trei dintre ei: Dogaru 
Anastasia, Ciudin  Luiza si Marin Roberta. Printre invitaţi s-au numarat directorii Scolii Generale “George Uscatescu”: profesor Draghici Cristina si pro-
fesor Birau Danut, doamna Inspector de religie Spilca Cristina de la ISJ Gorj si doamna profesor învaţământ preşcolar Dumitrescu Violeta de la Gradinita 
Nr.1 din Tg-Carbunesti. Concursul s-a încheiat cu o vizita la biblioteca oraşului Tg-Cărbuneşti, copiii fiind primiţi apoi la primărie şi felicitaţi pentru 
prestaţia avută, de către primarul oraşului, domnul Mihai Mazilu.


