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Lucrările de reabilitare (asfaltare, evacuare ape pluviale, parcaje, trotuare) 
la str. Petroliștilor – conform proiectului “Reabilitare străzi şi amenajare 
parcări zona blocuri”, au fost finalizate. Un proiect destul de complex, 
finanţat din bugetul local, care a schimbat complet aspectul zonei, proi-
ect în cadrul căruia s-a reabilitat etapizat toată zona blocuri.
Acest proiect constă mai exact în reabilitarea carosabilului existent cu 
beton asfaltic încadrat cu borduri din beton ciment prefabricate. Au fost 
reabilitate parcajele existente cu beton asfaltic şi create alte noi locuri 
de parcare. Trotuarele existente realizate din beton ciment au fost încad-

rate cu borduri prefabricate, borduri ce au fost montate la acelaşi nivel 
cu suprafaţa îmbrăcămintei trotuarului, iar panta transversală va dirija 
apele spre spaţiile verzi sau spre gurile de scurgere proiectate. Cu prilejul 
reabilitării acestei străzi, s-a reproiectat şi configuraţia profilurilor trans-
versale, cu o parte carosabilă cu lăţime constantă, cu posibilitatea de 
amenajare a locurilor de parcare, precum şi trotuare cu lăţime constantă.
Lucrările la această porţiune de drum, au costat aproximativ 320,000 lei 
cu TVA, suma susținută exclusiv din bugetul local.

Reabilitare Strada Petroliștilor

Festivalul Internațional de Literatură "Tudor Arghezi"- Ediția a XXXV-a
Luna viitoare, în perioada 21-24 mai, va avea loc cea de-a XXXV-a ediție a Festivalului 
Internațional de Literatură “Tudor Arghezi“. Festivalul îl omagiază pe Tudor Arghezi şi 
îşi propune să contribuie la stimularea pe criterii valorice a scrisului românesc contem-
poran, inclusiv pentru cunoaşterea şi promovarea operei argheziene, în ţară şi peste 
hotare. Festivalul se adresează creatorilor de literatură şi exegeţilor în arghezologie 
din ţară, precum şi vorbitorilor de limbă română din comunităţile de peste graniţe, 
cu preocupări în domeniu. De organizarea acestei ediții se vor ocupa, ca de obicei: 
Consiliul Judeţean Gorj prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale Gorj, Institutul Cultural Român, Primăria Tg-Cărbuneşti, Biblioteca 
Jud. Gorj, Institutul Cultural Român, Ans. Art. Doina Gorjului, Liga culturală Fiii Gorjului 
Bucureşti, Teatrul Elvira Godeanu, Universitatea „C-tin Brâncuşi” Tg-Jiu, alte instituţii de 
cultură, ligi, fundaţii, societăţi culturale, posturi de radio, cotidiane şi edituri din Gorj. 
Programul festivalului va fi următorul:
22 Mai 2015, Orele 17/ Universitatea ,,C-tin Brâncuși”: Simpozion,,Arghezi, Contempo-
ranul meu”
23 Mai 2015, Orele 10/ sediul CJCPCT Gorj: Vernisaj Expoziție Artă Plastică Lorena 
Sârbu(SUA); Orele 11/ Biblioteca Județeană: Lansare Album ,,Tudor Arghezi- 11 Poezii 
”(Traducere in Limba Bulgara Ognian Stambolev, Ilustrație Lorena Sârbu), Ed. CJCPCT 
Gorj, 2015; Lansare Antologie ,,Gorjul Literar”, Ed. CJCPCT Gorj, 2015; Lansări Carti si 
Reviste Literare; Recital Poetic Invitați.
24 Mai 2015, Orele 10/ Târgu Cărbunești: Gala Laureaților, unde vor fi atribuite 
următoarele premii:
I. PREMIUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ “TUDOR ARGHEZI” pentru Opera Omnia, atribu-
it pe criterii valorice unor scriitori români contemporani; II. Premiul TUDOR ARGHEZI, 
pentru Opera Omnia atribuit unor scriitori  contemporani de prestigiu internaţional; 
III. PREMIUL PENTRU «OPERA PRIMA» (volum de debut în poezie); IV. SECŢIUNEA 
“CUVINTE POTRIVITE”, pentru volum de poezie în manuscris; V. SECŢIUNEA «BILETE 
DE PAPAGAL», pentru grupaj de poezie. VI. SECŢIUNEA DE ARGHEZOLOGIE, deschisă 
scriitorilor români pentru exegeze care au ca obiect de studiu viaţa şi opera lui Tudor 
Arghezi; VII. SECŢIUNEA DE PROMOVARE A OPEREI ARGHEZIENE ŞI A FESTIVALULUI, 
deschis participanţilor din ţară şi de peste hotare. VIII. SECŢIUNEA PREMIUL OPERA 
OMNIA atribuit unui scriitor de origine gorjenească.                                    Continuare pag.4
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Martie 2015

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ,,Regulamentului  local privind 
amplasarea si autorizarea mijloacelor de publici-

tate”  în  oraşul 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 
înregistrat sub nr.3067 din 17.02.2015 al  Serviciului 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
       - Prevederile Legii nr.185/2013 privind ampla-
sarea si autorizarea mijloacelor de publicitate;
       - Prevederile Legii 50/1991,  privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicata;
       - Prevederile Legii 148/2000 privind publicitatea, 
cu modificările si completările ulterioare;
       - prevederile Legii 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicata;
       - Prevederile Ordinului nr. 571/1997 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si                 
amplasarea construcţiilor, instalaţiilor si panourilor 
publicitare in zona drumurilor;
       - Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 
privind protecţia consumatorilor, republicata;
       - Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, actualizata;
     -Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 pri-
vind regimul juridic al contravenţiilor, actualizata;
       -Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 
pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare 
a    Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind orga-
nizarea si funcţionarea serviciilor publice de admin-
istrare a domeniului public si privat de interes local, 
aprobata cu modificări prin Lege nr. 3/2003;
      In temeiul si art. 45 alin(1) din   Legea  nr. 215/2001 
privind Adminstratia  Publica Locala, republicata,
       În temeiul  art. 36 alin(2) lit.c,b,d, alin(4) lit.a, 
alin(6) lit a, pct.19 şi  art.45   din Legea nr.2l5/2001 – 
legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă  „Regulamentul  local privind 
amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate 
în   oraşul  Tg.Cărbuneşti”, conform anexei care face 
parte integranta din prezenta hotărâre. 
    Art.2.- La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri 
se abrogă HCL nr.63/24.06.2010 care a aprobat Reg-
ulamentul  privind modul de organizare, autorizare 
si desfăşurare a activităţii de publicitate pe raza ad-
ministrativ-teritoriala a  oraşului Tg.Cărbuneşti. 
    Art.3.- „Regulamentul  local privind ampla-
sarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în   
oraşul  Tg.Cărbuneşti” va intra în vigoare la data de 
01.04.2015.
    Art.4.- Primarul, biroul Administrarea domeniului 
public si privat, Politia Locala Tg.Cărbuneşti, Servici-
ul Urbanism si Amenajarea Teritoriului şi celelalte 
compartimentele de resort din cadrul primăriei vor 
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului local de impli-
care a publicului în elaborarea sau revizuirea plan-
urilor de amenajare a teritoriului şi urbanism din 

oraşul 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, 
înregistrat la nr. 3134 din 18.02.2015;
       - prevederile Ordinului M.D.R.T nr.2701/2010 
pentru aprobarea Metodologiei de informare si 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si 
de urbanism;
       - prevederile Legii nr.350/2001 privind amena-
jarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si 
completările ulterioare, ale Legii nr.50/1991 priv-
ind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată;
       - prevederile Legii nr. 52/2003 privind trans-
parenta decizională în administraţia publică;
       - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public; 
       În temeiul   art.36, alin.5, lit.c şi art.45  din Legea 
nr.2l5/2001 – legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are, 

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă Regulamentul local de implicare 
a publicului în elaborarea sau revizuirea planului 
de amenajare a teritoriului si urbanism din oraşul 
Tg.Cărbuneşti, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2.- Primarul, responsabilul cu urbanismul, per-
sonalul de la biroul relaţii cu publicul  şi celelalte 
compartimentele de resort din cadrul primăriei vor 
duce la îndeplinire prezenta hotărâre

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si chel-
tuieli al  Clubului Sportiv „Gilortul Tg.Cărbuneşti”, 

pe anul 2015

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 nr. 32/05.03.2015;
       -  Propunerea de buget înaintata de către Clubul 
Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti;
       -  Hotărârea  Consiliului de Administraţie al C.S 
Gilortul Tg-Carbunesti prin care s-a avizat pozitiv 
proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 
2015; 
       - Prevederile art.66 alin.(4) litera b din Legea 
nr.69/2000 republicata –legea sportului;
       - HCL nr.11/11.02.2015 privind aprobarea Bugetu-
lui de Venituri si Cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti;
       - prevederile art.36 alin. 4 lit.a din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publica locala, 
republicată;
      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 Bugetul de venituri si cheltuieli 
al Clubului Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti pe anul 
2015, conform anexei .
    Art.2.- Primarul, celelalte compartimentele de 
resort din cadrul primăriei şi conducerea Clubului 
Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplini-
re prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
       privind Programul de măsuri pentru gospodărirea 
şi înfrumuseţarea oraşului Tg.Cărbuneşti, anul 2015    

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
  Având  în vedere :

          - proiectul de hotărâre;
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de speci-
alitate;
          - expunerea de motive;
          - raportul de specialitate al biroului Gospodărie 
Urbană;
          - raportul de specialitate al compartimentului 
Asistenţă Socială; 
          - Ordonanţa nr. 21/30.01.2002, privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 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 modifi-
carea şi completarea legii nr. 24/2007 privind regle-
mentarea 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 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă Programul de măsuri pen-
tru gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşului             
Tg.Cărbuneşti pentru anul 2015, prevăzut în anexa 
nr.1.  
    Art.2.- Se declară luna Aprilie  „Luna Curăţeniei”.  
    Art.3.- Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de 
interes local ce se vor executa de beneficiarii de aju-
tor social, potrivit legii nr. 416/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare pe anul 2015, prevăzut în 
anexa nr. 2. 
    Art.4.- Anexele  nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
    Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele 
de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea caietului de sarcini şi scoaterea 
la  licitaţie publică în vederea închirierii a spaţiului 
în suprafaţă de 48 mp (clădire solară) situat în zona 

blocuri CT 1, 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 Administra-
rea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
- solicitarea cu nr. 4541/10.03.2015 din partea do-
amnei Vlăduţu Maria;
- HCL nr. 89/26.11.2014 privind rezilierea contractu-
lui de închiriere nr. 13870/08.11.2004;  
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica ;
- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica 
locala, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- Codul Civil;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-  Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea 
la licitaţie publică în vederea închirierii  a spaţiului 
în suprafaţă de 48 mp (clădire solară) situat în zona 
blocuri CT 1, oraş Tg.Cărbuneşti. 
    Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul min-
im de pornire la licitaţie fiind de 6,18  lei/mp/lună.
    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri..
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Finalizarea reabilitării acoperiș Primărie

Lucrările de reabilitare acoperiș sediul administrativ primăria 
Tg.Cărbunești au fost finalizate. 
Această reabilitare era necesară datorită stadiului avansat 
de degradare al vechiului acoperiș existent, deși în repetate 
rânduri s-a intervenit pentru inlocuirea și remedierea proble-
melor apărute.  
Reabilitarea a presupus înlocuirea țiglei existente cu tablă 
zincată, datorită duratei mai mari de viață a acesteia. 
Odata cu renovarea invelitorii se va monta o instalație 
paratrăsnet, precum și o instalație de degrivare pe fațada 
principală, cu rolul de a preveni formarea țurțurilor de gheață.
Costul acestei investiții se va ridica la suma de 260,000 lei cu 
Tva.
Pentru a schimba complet aspectul sediului administrativ al 
administrației publice locale, se vor realiza si lucrări de vopsi-
torie la fațada clădirii.

Semnificația Zilei de 1 și 10 mai 
Semnificația originara a zilei de 1 Mai era de celebrare a primăverii si a renașterii naturii. Sărbătoarea zilei de 1 mai provine din culturi străvechi in 
care, cu aceasta ocazie, erau venerați copacii si alte simboluri ale florei si faunei. In mod tradițional, in aceasta zi erau adunate buchete sau cununi 
de flori si aveau loc dansuri ale fertilității in jurul unui stâlp “al lunii mai”.
Ziua de 1 mai, Ziua Internaționala a Muncii a fost obținuta cu mari sacrificii, in urma marilor miscari sindicale care au avut loc la sfârșitul secolului al 
19-lea, de catre muncitorii din Chicago si New York. Alături de aceasta sărbătoare, aceștia au obținut si alte facilitați, precum ziua de lucru de 8 ore si 
numărul prestabilit de zile de concediu.
Ea a devenit o sărbătoare cu adevărat importanta pentru romani in vremea regimului comunist, care a transformat-o intr-o “sărbătoare de clasa” a 
muncitorimii, implicit – in sărbătoare naționala. Pe timpul regimului comunist, din 1945 si pana in 1989, 1 mai era sărbătorit cu mult fast. In fabrici se 
organizau manifestări socialiste, discursuri patriotice si se acordau medalii pentru cei care s-au remarcat la locul de munca. Masa proletara suporta 
cu stoicism manifestările, pentru ca ziua libera se încheia cu mici si bere. Mai târziu, in anii 80, Nicolae Ceaușescu a decis ca 1 Mai trebuie sărbătorit 
prin munca. Coloanele de muncitori in ținute festive erau nevoite sa scandeze lozinci si sa poarte pancarte uriașe.
Cu ocazia zilei de 1 Mai romanii sărbătoresc si Armindenul. Armindenii se serbează pentru odihna pamantului, pentru ca acesta sa dea roade bune 
si mai ales pentru sănătatea vitelor. Acesta este, de fapt, o ramura verde sau un pom curatat de crengi pana aproape de vârf. Ulterior acesta este 
împodobit cu flori si spice de grâu, simbolizând un vechi zeu al vegetației, care proteja recoltele si animalele. In zonele din Romania in care se mai 
păstrează inca aceasta tradiție, ramura este adusa din padure cu o zi înainte, iar de 1 Mai se pune in fata casei, unde se lăsa pana la vremea secerișului. 
De asemenea, tot din lemnul Armindenului se face foc atunci cind se coace prima pâine făcuta din faina grâului nou.
In mod obișnuit, cu ocazia zilei de 1 Mai oamenii ies la iarba verde, mananca miel, verdețuri si beau vin. In ajunul acestei zile, femeile nu lucrează 
nici in casa, nici pe câmp, pentru ca grindina si viforul sa nu se abată asupra satului. Se spune ca, de Armindeni e bine sa stai aproape de un mar in-
florit, pentru ca norocul sa te insoteasca tot anul. In trecut, pelinul adunat in aceasta zi era un leac apreciat in tratarea malariei, durerilor de stomac, 
umflăturilor si bolilor de ochi. Credințele populare spun ca oamenii nu muncesc pe motiv ca nici rândunelele nu-si lipesc cuibul in aceasta zi. Petrec 
si spera ca vor avea o vara cu vreme frumoasa, iar ziua de Armindeni le arata acest lucru: daca ploua, va mai ploua inca 40 de zile iar daca va fii vreme 
frumoasa, asa va fi vremea si in saptamanile următoare. De asemenea, o mare parte din tinerii din Romania si-au facut un obicei de a merge la malul 
marii pentru a sarbatori Ziua Internationala a Muncii.
Pentru mulți români ziua, de 10 mai nu mai înseamnă nimic, dar unele persoane își mai aduc aminte cu bucurie de această zi pentru că astăzi se 
sărbătoreşte Ziua Monarhiei.
10 mai este o zi importantă în care se sărbătoreşte Ziua Monarhiei pentru că la această dată au avut loc trei evenimente importante din istoria ţării 
noastre.
În primul rând, pe 10 Mai 1866, Carol I a venit  în Bucureşti, capitala României, unde a depus  jurământul  în faţa Parlamentului.  Tot în această dată, 
dar în anul 1877,  Carol I proclamă independenţa României. De asemenea, pe 10 mai 1881, Carol I a fost încoronat ca Rege al României.
Din 1866 şi până în 1948, 10 mai a fost Ziua Naţională a României şi se sărbătorea cu mult fast. Dar după 1947, regimul comunist a încercat să înlăture 
urmele monarhiei din ţară şi au mutat Ziua Independenţei României pe 9 mai.

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului vă anunță
La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizaţiei de construire are obligaţia să regularizeze taxa pentru autorizaţia de construire, potrivit legii.
O dată cu regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire, beneficiarii autorizaţiilor de construire vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de 
lege.
În termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana 
care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale.
Până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate 
al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie.
Până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită 
pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de 
autoritatea administraţiei publice locale.
În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea 
impozabilă a clădirii stabilită conform Codului Fiscal.
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Festivalul Internațional de Literatură "Tudor Arghezi"- Ediția a XXXV-a

Premii pentru matematicienii orașului

Poftiti pe la noi!
Luna aceasta, mai multe vedete din showbizul romanesc, au ajuns in orasul nostru, pen-
tru o cauză nobilă. Mai precis, Antena 1 va scoate pe piaţă, din luna Mai, o nouă emisiune 
în care vedetele vor munci pe brânci pentru a reuşi cu banii strânşi să ajute familii aflate 
la impas. 
În acestă ediție din noul format al emisiunii „Poftiţi pe la noi” , Daniela Crudu, Bianca 
Drăgușanu, Mihai Petre, Jean de la Craiova și Nea Mărin, au decis să ajute Familia Bobea-
nu din satul Floreşteni. În cele câteva zile petrecute in oraș, vedetele mai sus menționate 
au încercat prin diferitele sarcini trasate de Nea Mărin, să strângă bani pentru construcția 
unei noi casute pentru cei 9 copii ai familiei Bobeanu. 
Astfel Bianca și Cruduța au pus ceapă în grădina familiei Bobeanu, au muls vaca și au 
făcut curățenie prin gospodărie, și ajutate de Jean de la Craiova au vopsit cu var pomii 
fructiferi din livada și grădina familiei. 
Tot pentru a strânge bani, vedetele au lucrat într-o brutărie din oraș la o fabrică de prelu-
crarea a lemnului, la o fabrică de mase plastice şi la o spălătorie.
Vedetele au realizat reparații la micuța casa a familiei din Floreșteni, insa scopul princi-
pal este acela de mobilare a viitoarei locuințe care se va clădi pe terenul repartizat de 
autoritățile locale, în satul Cojani. Aceștia vor continua să se implice în construcția acestei 
case, care va avea trei camere, baie, bucătărie, precum şi anexe gospodăreşti pentru de-
pozitarea lemnelor şi adăpostul animalelor. 

In ziua de 25 aprilie, la Concursul interjudetean de matematica  ,,Preda Filofteia”, desfasurat la Colegiul National ,,Gib Mihaescu”, din Dragasani, 
jud. Valcea, au reprezentat Carbunestiul 14 elevi ai scolii generale din  clasele IV-VII, acestia fiind pregatiti de invatatorii Dragoescu Daniela, Buligiu 
Camelia, dar si de profesorii Savescu Elena, Popescu Mircea si Sendroiu Florin.
          Dintre  elevii carbunesteni, cinci au reusit sa obtina un premiu pentru eforturile depuse.
                         Calugarita Ariana- cls. a IV-a   mentiune
                         Tunseanu Cristian- cls. a V-a premiul III
                          Pasare Denis Florin - cls. a V-a  mentiune
                         Pasare Vladut Flavius- cls. a V-a mentiune
                         Petec Razvan Gabriel –cls. a VI-a mentiune
 Ceilalti au obtinut si ei rezultate foarte bune fiind aproape de obtinerea unui premiu.
 Le uram succes pe viitor!
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Printre invitați se vor număra: Paul Aretzu; Mircea Bârsilă; Elena Brădișteanu; Olimpia Bratu; Leo Butnaru (Rep. Moldova); Zenovie Cârlugea; Nicolae 
Dragoș; Magdalena Filary (Polonia); Horia Gârbea; Viorel Gârbaciu; Ion Gociu; Zoran Pesici (Serbia); Ion Popescu Brădiceni; Spiridon Popescu; Antonio 
Della Rocca (Italia); Lorena Sârbu (SUA); Ognian Stamboliev (Bulgaria); Vasile Tåråțanu (Ucraina); Monica Vouduri (Grecia) .

Din anul 1995, la iniţiativa UNESCO, în întreaga lume se marchează, la 23 aprilie, Ziua 
Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, având drept scop promovarea dreptului şi 
libertăţii lecturii, iar ca deviză „Lectura pentru toţi”.
Considerând că lectura şi cartea nu pot fi gândite în afara bibliotecilor şi a bibliotecarilor, 
în 1998 Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice din România a 
adăugat la sărbătoarea internaţională a cărţii din 23 aprilie Ziua Bibliotecarului. 
Totodată, datorită contribuţiei fundamentale pe care învăţământul românesc cu profil 
bibliologic şi biblioteconomic a adus-o la conturarea identităţii culturale şi spirituale 
a poporului român, Guvernul a emis Hotărârea nr. 293 din 14 aprilie 2005, publicată în 
Monitorul Oficial din 19 martie 2005, prin care a declarat 23 aprilie Ziua Națională a Bib-
liotecarului din România.
Bibliotecarele de la Biblioteca Tg.Cărbunești, în data de 23.04.2105 au participat la 
activitățile desfășurate la Biblioteca Județeană Cristian Tell; iar după ora 12.00 și-au con-
tinuat activitatea specifică în cadrul Bibliotecii Tg.Carbunesti.
 Nu știu, dacă toți iubitorii de lectură ai bibliotecii din urbea cărbuneșteană au știut sau nu 
semnificația acestei zile, cert este că un număr de peste 50 de cititori au pășit pragul bibliotecii. Sigur că această frecvență ne bucură foarte mult, 
pentru că la urmă lectura este cea care încălzește sufletele, ne călăuzește în a păși într-o lume mai bună. 
Așteptăm cititorii bibliotecii să se bucure de lectură în fiecare zi.
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