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‚, Cel mai activ primar de oraș în mandatul 2012-2016 ”

UN PAŞTE FERICIT

Dragi cărbuneşteni,

Învierea Domnului să vă aducă 
armonie în casă si în gând, împăcare si 
regăsirea întelepciunii în sânul familiei.

Hristos a înviat!

Primar,
Ing.Jr.Mazilu Mihai Viorel

În perioada 03-05 aprilie 2016, a avut loc în Bucureşti cea de a XXIII-a ediţie a Adunării Generale AOR.  Cea 
de-a XXIII-a ediţie a evenimentului a abordat teme importante pentru primarii din mediul mic-urban, a 
reprezentat un schimb benefic de experiență, și a avut ca scop dezbaterea problemelor cu care se confruntă 
autoritățile locale.
Evenimentul a reunit primarii si alți participanți din toate orașele, precum si partenerii de dialog din cadrul 
ministerelor si comisiilor parlamentare.
La eveniment au fost invitaţi să participe: Prim-Ministrul Daniel Cioloş, Ministrul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, Ministrul Finanțelor Publice, Ministrul Fondurilor Europene,Ministrul Mun-
cii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice,Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Ru-
rale, Ministrul Educației Naționale și Cercetării 
Științifice, Ministrul Sănătății,Ministrul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Ministrul pentru Consultare 
Publică si Dialog Civic.
În cadrul Galei au fost premiaţi cei mai merituoşi 
reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi 
centrale, care s-au evidenţiat prin eforturile pen-
tru dezvoltarea acestui sistem, iniţiative pozitive 
şi proiecte de anvergură. Edilul nostru a obținut 
Diploma de Excelență pentru  “Cel mai activ pri-

mar de oraș în mandatul 2012-2016“.
La atribuirea distincţiei „Cel mai activ primar de oraş” au contribuit, cu prioritate, proi-
ectele derulate de edilul nostru in cei 4 ani de mandat.

Cupa Gilortul la karate, ediția a VI-a
Sala de sport a Colegiului Naţional “Tudor Arghezi” din Oraşul Târgu Cărbuneşti a găzduit, in data de 16 aprilie 2016, cea de-a VI a ediţie „Cupa Gilor-
tul” a Campionatului Naţional al Federaţiei de Karate Nipon Budo România.
La concursul desfăşurat pe categorii de vârstă şi centură, au participat 210 de sportivi, băieţi şi fete din aproape jumătate din județele tarii. Totodată 
la acest eveniment sportiv am avut onoarea participării clubului de karate Kanku venit din Landgraaf, Olanda.
Pe lângă aceştia au fost prezenţi şi susţinătorii lor, dar şi simpli cetăţeni, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale. Totodată la aceasta ediție am 
avut si un oaspete de seamă al acestui sport, şi anume Secretarul General IMAF Europe, shihan Cees Van Der Wal(7dan), precum și  președintele IMAF 
România shihan Dumitru Danciu si sef arbitraj Sensei Simion Baluta, care este si antrenorul Clubului de karate Tg Cărbunești.

Continuare pag.4
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Martie 2016

HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de 
venituri şi cheltuieli  al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 

anul 2016

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 
buget,contabilitate, resurse umane din cadrul 
instituţiei nr. 6273//24.03.2016; 
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Pub-
lice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor  pri-
vind 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.339/18.12.2015 privind bugetul de stat 
pe anul 2016;
- Legea nr.273/2006  - privind finanţele  publice lo-
cale  cu completările  şi modificările  ulterioare; 
- adresă nr. 2.464/22.03.2016, emisă de Spitalul 
Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  înregistrată 
la instituția noastră cu nr. 6.148/23.03.2016;
- contul de execuție la data de 15.03.2016; 
       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 modificarea Bugetului local 
de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al oraşului 
Tg.Cărbuneşti, respectiv virări de credite bugetare 
în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la 
altul, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si for-
mular cod 11/01).
    Art.2.- Se  aprobă rectificarea  Bugetului  de veni-
turi si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 
anul 2016 cu suma de +274,00 mii lei şi modificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor pub-
lice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare 
în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la 
altul, conform anexei nr. 2  (formular cod 11/02).
    Art.3.- Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 
instituţiei  şi ordonatorii terţiari  de credite vor asig-
ura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi  Statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Tg.Cărbuneşti şi ale Serviciilor Publice sub-
ordonate  Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul 

Gorj pe anul 2016

             
 Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj, Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  
de specialitate;
- Prevederile art.III alin.(1) și (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modi-
ficarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabili-
rea unor măsuri financiare, modificata prin Legea 
nr.13/2011;

- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată r(2), cu modificările şi completările ul-
terioare;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 
161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, 
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, preve-
nirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) şi alin. (3) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- Avizul favorabil nr. 55449/2015 pentru funcțiile 
publice din cadrul aparatului de specialitate al pri-
marului oraşului Tg.Cărbuneşti şi din cadrul  Servici-
ilor Publice de interes local subordonate Consiliului 
Local al orașului Tg.Cărbuneşti;
- HCL nr. 9 /01.02.2016 privind aprobarea Bugetului 
de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe 
anul 2016;  
        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 Organigrama aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, 
Organigrama Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidenta a Persoanelor Tg.Cărbunești, Organi-
grama Serviciului Poliţia Locală Tg.Cărbunești şi 
Organigrama Serviciului Public de Asistență Socială 
Tg.Cărbunești, conform anexelor nr. 1,2,3 și 4.   
   Art.2.- Se aprobă Statele de funcţii ale aparatului 
de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti  
şi ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Lo-
cal Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexelor nr. 
5 - 16.   
   Art.3.- Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din  
prezenta hotărâre.
   Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti  vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind repartiția a patru apartamente din blocurile 

ANL2003 și ANL2012 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul 
Gorj, Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism 
Amenajarea Teritoriului , Gospodărie Urbană şi 
Protecția Mediului; 
- Lista solicitanților  care au acces la locuințele pen-
tru tineri, destinate închirierii,  propunerile privind 
ordinea si modul de soluționare a cererilor, aprobată 
prin HCL nr. 17/29.02.2016; 
- Procesul verbal nr. 6.274/24.03.2016  al comisiei de 
analiză a dosarelor pentru obținerea unei locuințe 
ANL privind propunerile de repartizarea locuințelor 
pentru tineri;  
-  art. 8 alin (2) si( 3) din Legea nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, re-
publicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern 962/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice  pentru pune-
rea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind 
înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, cu 
modificările si completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local 
Tg.Cărbunești  nr. 129 /2008;
- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  re-
publicata, cu modificările si completările ulterioare; 
  
   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 repartiția apartamentului nr. 
5, sc.1, et.2, din blocul ANL2003, situat pe strada 
Pădurea Mamului, nr. 11, oraș Tg. Cărbunești, în-
cepând cu data de 04.04.2016 doamnei              DO-
BRE MIRABELA ELENA. 
   Art.2.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 
3, sc.4, et.1, din blocul ANL2003, situat pe strada 
Pădurea Mamului, nr. 11, oraș Tg. Cărbunești, în-
cepând cu data de 04.04.2016 domnului             ZORILĂ 
RAREȘ CLAUDIU. 
   Art.3.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 16, 
sc.A, et.3, din blocul ANL2012, situat pe strada Mit-
ropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraș Tg. Cărbunești, 
începând cu data de 04.04.2016 domnului PÎRVAN 
FLORIN SILVIU. 
   Art.4.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 
18, sc.A, et.3, din blocul ANL2012, situat pe stra-
da Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraș Tg. 
Cărbunești, începând cu data de 04.04.2016 dom-
nului               MILOȘESCU IULIAN.  
    Art.5.- În baza repartiției aprobate de consiliul lo-
cal, primarul și compartimentul de specialitate vor 
încheia contractele de închiriere.        
    Art.6.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii ,, CRISTINEL RĂDUCAN” 

STADIONULUI Tg. Cărbunești  

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; 
- biografia privind  viaţa şi activitatea lui Cristinel 
Răducan; 
- Avizul favorabil al Comisiei de Atribuire de Denu-
miri a județului Gorj nr. 1 din 23.03.2016; 
- raportul de avizare al comisiei  de specialitate 
pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi 
social-culturale, culte,muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport din 19.02.2016;   
 - prevederile OG nr. 63 din 29 august 2002 priv-
ind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu  
modificările şi completările ulterioare;
 - prevederile Legii nr. 215/2001, privind 
administraţia publica locala , republicată, 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 aprobă atribuirea denumirii ,,CRISTI-
NEL RĂDUCAN”     STADIONULUI  orașului           Tg. 
Cărbunești .
         Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 
şi conducerea Clubului Sportiv ”Gilortul”  Tg. 
Cărbunești, vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.
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Activități în parteneriat cu școlile cărbuneștene

Sărbătoarea învierii lui Hristos este numită și Paște sau Paști. Interpretarea duhovniceas-
ca a cuvântului Paște este acela de trecere. Sărbătoarea creștina a Paștilor are o legătura 
semnificativă cu Paștele Vechiului Testament, dar, în același timp, ea este și o sărbătoare 
cu totul noua, având dovada învierii Domnului nostru lisus Hristos. 
Sărbătoarea Paștelui iudaic era în amintirea poporului evreu din robia Egiptului, trecerea 
prin pustie și Legământul de la Sinai. În Paștele sărbătorit de lisus cu ucenicii Săi, numit 
Cina cea de taină, se săvârșește o taina nouă, un Paște nou, un Testament nou, când 
Domnul lisus binecuvântează pâinea, o frânge și o da ucenicilor, zicând: “Luați, mâncați, 
acesta este trupul Meu!”. Si luând paharul si mulțumind, le da zicând: “Beți dintru acesta 
toți, ca acesta este sângele meu, al Legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se vărsa 
spre iertarea păcatelor” Jertfa mielului Vechi-testamentar a pre-închipuit jertfa Crucii lui 
lisus în chip tainic, împărtășită de el ucenicilor săi.
Dorința  Mântuitorului de a sărbători ultimul Paște cu ucenicii Săi, una cu totul neobișnuit 
ă pentru Sfinții Apostoli, reiese din cuvintele Mântuitorului: “Cu dor am dorit sa mănânc cu voi acest Paști, mai înainte de patima Mea. Căci zic vouă 
că de acum nu-L vom mai manca, până când nu va fi desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu”. În mod miraculos observăm că acest Paște al Crucii, care 
anticipează suferința si moartea Mântuitorului lisus, se va desăvârși în Înviere, ca trecere în viața veșnică. Paștele cuprinde taina Crucii și a învierii; 
taina morții și a vieții veșnice, taina vieții pământești și taina vieții cerești.
Așadar, Pastile Legii vechi erau pomenire a trecerii prin Marea Roșie, iar Pastile Legii noi sunt trecere de la moarte la viața; acelea erau eliberare din 
robia Egiptului și drumul spre țara făgăduinței, acestea sunt eliberarea din lumea păcatului și intrarea în împărăția cerurilor.
Învierea Domnului nostru lisus Hristos este pentru Biserica creștina, păstrătoarea Testamentului Hristoitic și a canoanelor apostolice, o scara pe care 
creștinii pot urca spre lumea vieții veșnice.
Credința Ortodoxa, în special, este Lumina din Lumina învierii lui Hristos. De aceea Simbolul de credință se încheie cu speranța învierii și a împărăției 
cerurilor: “Aștept învierea morților și viața veacului ce va sa fie “. 
Învierea Domnului adună pe toți fii Bisericii intr-o unitate, intr-un discernământ moral, propovăduiește pacea a toata lumea, binecuvântează 
îmbelșugarea roadelor pământului si-i mângâie pe cei necăjiți și întristați, care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.
Învierea Domnului este temelia învierii noastre, este botezul credinței celei adevărate, este înlăturarea neștiinței și înșelării, este împlinirea profețiilor 
de la Facerea lumii. Învierea este fulgerul care luminează conștiințele credincioșilor, curățindu-le de idei preconcepute, este înlăturarea mitului și a 
legendei. Sfinții Apostoli, pe lângă aceea ca erau ucenicii lui Hristos, erau și martorii învierii Lui. 
Învierea lui Hristos n-a fost un fapt întâmplător si nici trecător; ecoul ei se va auzi pana la sfârșitul lumii, iar ultimul efect al acesteia va fi Învierea de 
apoi.

Semnificaţia Paştelui

În perioada 18-22 aprilie 2016, s-a desfășurat programul național, săptămâna ”Școala Altfel”, un program dedicat activităților extra-curriculare și 
extrașcolare, această perioadă fiind una specială în programul elevilor, perioadă în care elevii ies din ritmul normal al activității școlare și desfășoară 
altfel de activități.
În această perioadă , Biblioteca orășenească Tg. Cărbunești, s-a bucurat de prezența elevilor din clasa a IV-a C și D, coordonați de doamnele învățătoare 
Vlăduțescu Alina și Pițulescu Ionela, precum și de prezența elevilor de clasa a X-a C coordonați de profesor diriginte Lupuleț Denisa și de informati-
cian Sandu Simona.
Deoarece, copii au fost de vârste diferite, desigur că, pentru cei mici prezentarea bibliotecii ca instituție, a fost făcută pe măsura înțelegerii lor.
Un număr important de elevi din clasa a IV-a sunt deja cititori ai bibliotecii, ceilalți și-au propus să vină însoțiți de părinți, pentru a încheia fișa de 
împrumut, din dorința de a deveni și ei cititori ai bibliotecii, asemenea colegilor lor.
 În discuțiile cu ei am încercat să le transmitem dragostea pentru lectură. Cu cei din clasa a X-a, discuțiile s-a purtat la un alt nivel, pentru ca ei să 
înțeleagă care este rolul unei biblioteci într-o comunitate, ce valori poate transmite o asemenea instituție, de la o generație la alta; care este rolul 
cărții în educația unui om, cartea fiind cea care trezește conștiința, dând acesteia un impuls către lumină.
Tinerii, au fost îndrumați să citească, pentru că ”tot ceea ce a săvârșit și împlinit omenirea, zace păstrat ca prin minune în foile cărților, acestea fiind 
visteria aleasă a oamenilor”[Thomas Carlyle].
Au fost îndrumați să conștientizeze, că o societate fără bibliotecă este una fără DEMNITATE. Pentru că toate aceste discuții s-au purtat într-un spațiu 
arghezian, li s-a citat din Arghezi:
” Carte frumoasă cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaș cumpănită,
Ești ca o floare, anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis.” (Ex libris)
Sperăm, ca fiecare dintre elevii care au vizitat biblioteca, indiferent de vârstă, a plecat acasă cu un gând frumos și cu siguranță asemenea multor 
cititori ai bibliotecii, vor dori să descopere că pentru ei, cărțile sunt precum aripile pentru păsări, că și pentru ei lectura va deveni o pasiune și îi va 
determina să trăiască în afara minciunii, nedreptății și prejudecății.

Biblioteca orășenească Tg. Cărbunești

Administrația publică vă anunță
Administrația publică locală a finalizat lucrările de extindere rețea de joasă tensiune pe 
strada Gării(zona CFR). 
Mai precis cele câteva case ce se află în această zonă, vor avea curent electric cu ocazia 
sărbătorilor de Paște. 
Pentru racordarea unei locuințe sau a unui grup de locuințe la energie electrică era 
necesară extinderea rețelei electrice de joasă tensiune.
Cu această ocazie a fost realizat și iluminatul stradal în aceea zonă.
Costul total al investiției este de 120.000 lei, susținută din bugetul local.
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Ziua mondială a sănătății

Cupa Gilortul la karate, ediția a VI-a
Continuare din pag.1

Secretarul General IMAF Europe, shihan Cees Van Der Wal, a înmânat edilului orașului o diplomă de apreciere in semn de recunoștința pentru efor-
turile depuse in înființarea Clubului Gilortul la karate si dezvoltarea si promovarea in rândul tinerilor a acestui sport
Eforturile financiare din  partea clubului si a primăriei Tg Cărbunești au fost de aprox. de 1000 de euro pentru această competiție, demonstrând încă 
o data că, cu bani putini se poate face performanță, iar copii si tineretul din Tg Cărbunești printre atâtea tentații mai puțin ortodoxe au ales să-si 
petreacă timpul liber, făcând sport. În momentul de față sunt peste 50 de copii, începând de la vârsta de 3 ani, care sunt membrii ai acestui club și 
fac sport. Competiţia a fost una destul de încinsă, existând şi mici “incidente“ de natură medicală specifice sporturilor de contact, însă tot concursul 
a fost supravegheat în permanenţă de cadre medicale specializate, neexistând probleme majore.

Rezultatele obținute la Cupa Gilortul ed aVI-a din 16.03.2016
Nume si Prenume                                              kata                           kumite
1. TULPEA REMUS                                         I                                   I
2. GLAVAN ELVIS                                           II                                   I
3. SANDRU GABRIEL                                     I                                   III
4. TULPEA RAMONA                                     I
5. DULAMITA DAVID                                     II                                  II
6. SUTA ARIANA                                            III                                 II
7. CINTEZA IRINA                                           III                                II
8. STANCIU ANDREEA                                  III                                 II
9. TUCA ELVIS                                                  II
10. CORICI AMELIA                                                                             III
11. ARDELEANU AYAN                                                                       III
12. OTET SEBASTIAN                                      III

Clasament pe cluburi
1.PETROM & PETROFAC KARATE OLTENIA –TICLENI
2. C.S. CHAMPIONS DEVA
3. A.C.S. SCORPION SLATINA
4. C.S. GILORTUL TG. CARBUNESTI

Ziua mondială a sănătății se marchează, în fiecare an la 7 aprilie, începând din 1950. În 
1948, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a găzduit prima întrunire la nivel mondial 
dedicată sănătății, în cadrul căreia s-a hotărât aniversarea, la 7 aprilie a Zilei mondiale 
a sănătății. OMS este o instituție specializată a Națiunilor Unite, fiind creată la 22 iulie 
1946, cu sediul la Geneva.  Tema principală din 2016 a Zilei mondiale a sănătății este di-
abetul, o boală care afectează în mod direct milioane de oameni, la nivel global, mai ales 
în țările cu venituri mici și medii.  Diabetul este o boală cronică, care apare atunci când 
pancreasul nu produce suficientă insulină sau când organismul nu poate utiliza eficient 
insulina pe care o produce. Hiperglicemia sau nivelul ridicat de zahăr din sânge este 
un efect al diabetului zaharat necontrolat. De-a lungul timpului, diabetul poate afecta 
inima, vasele de sânge, ochii, rinichii și nervii. 
Există două forme principale ale diabetului zaharat: de tip 1 și de tip 2. Diabetul tip 1 
este caracterizat de lipsa totală a insulinei din organism, iar persoanele diagnosticate 
au nevoie de injecții cu insulină pentru a supraviețui.  Diabetul tip 2 este caracterizat 
prin prezența unei cantități mai mici de insulină decât este normal sau a unei cantități 
mai mari de insulină peste limita normală, dar pe care organismul nu o poate folosi din 

diverse motive. Persoanele cu diabet zaharat de tip 2, reprezintă aproximativ 90% din cazurile de diabet, acestea fiind de obicei supraponderali și 
sedentari, două condiții care cresc nevoile de insulină ale unei persoane. O dietă sănătoasă, activitatea fizică regulată, menținerea unei greutăți cor-
porale normale și evitarea consumului de tutun pot preveni sau întârzia instalarea diabetului de tip 2. 
Pentru a marca acest eveniment, compartimentul de asistență medicală din cadrul Primăriei Târgu Cărbunești, a montat un cort in parcul din fața 
primăriei, unde toți cei interesați au primit informații referitoare la cauzele , manifestările,  prevenția, precum şi tratamentul acestei boli cronice. 
Totodată, tuturor celor care au dorit, le-a fost testată glicemia, sublininând importanța testării periodice a glicemiei, acțiune ce poate duce la de-
pistarea din timp a diabetului.

Ajutoare pentru nevoiași, în prag de sărbătoare
Continuând tradiția începută în vara anului trecut și ținându-se astfel de promisi-
unea făcută, în această lună 11 persoane din Norvegia au poposit din nou, în Târgu 
Cărbunești, pentru acțiuni de ajutorare a persoanelor nevoiașe. 
Aceștia au vizitat 6 familii atât din oraș dar și din satele aparținătoare, care trăiesc în 
condiții mai puțin bune sau cu probleme de sănătate. În prima zi aceștia au trecut pe 
la fiecare din cazurile vizate, pentru a identifica nevoile de ordin material a fiecărora, 
ascultându-le poveștile de viață dar mai ales necazurile. A doua zi, cu lista deja făcută 
în ziua precedentă,  au pornit spre a cumpăra, fiecăruia, după nevoi, cele necesare trai-
ului zilnic. Astfel toți s-au bucurat atât de alimente dar și de produse de igiena casei, 
îmbrăcăminte etc. Totodată, vizitatori din Norvegia au promis unei persoane nevoiașe 
din Cojani, care în momentul de față locuiește într-un modul acordat de primărie, că 
lunar îi vor trimite bani pentru a-și ridica o casă. Pe toată perioada vizitei, delegația 
norvegiană a fost însoțită de personalul de specialitate de asistență socială din cadrul 
primăriei, dar și de edilul orașului. Cei 11 norvegieni au promis ca vor mai repeta 
acțiunea de ajutorare a  persoanelor cu probleme din orașul nostru.


