
Anul VIII  nr. 90, August 2012 

Zilele oraşului

Autorităţile locale au organizat şi în acest an Zilele Oraşului, în perioada 25-
29 august, şi au pregătit cinci seri de petrecere pentru toţi cei care au dorit să 
participe la eveniment. Manifestările de Zilele Oraşului Târgu-Cărbuneşti 
au cuprins spectacole de divertisment, muzică uşoară şi populară, dar şi în 
premieră pentru oraşul nostru, “Târgul Meşterilor Populari din România”, 
ediţia I. Ca de fiecare dată, locul de desfăşurare a spectacolelor a fost Parcul 
Stejeret
Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc sâmbătă seara, cu partici-
parea autorităţilor locale şi judeţene, urmată fiind de un spectacol avându-i 
drept protagonişti pe Jean Paler, Aurel Moga, Kalibra şi alţii. Duminică 
seara a fost rândul altor vedete: Nae Lăzărescu şi Vasile Muraru, Maria 
Dragomiroiu şi nu numai. 
Luni seara, manifestările au continuat cu un spectacol susţinut de Petrică 
Mâţu Stoian, Lorenna şi alţi invitaţi. Marţi seara pe scena din Parcul Stejeret 
a fost susţinut un spectacol de muzică populară, pus în scenă de orchestra, 
dansatorii şi soliştii Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din 
Târgu-Jiu.                                                                        continuare pag.4

ANL

Până la finele anului 2012 se vor finaliza lucrările privind obiectivul de 
investiţii  “Locuinţe pentru tineri” destinate închirierii S+P+3E 80 aparta-
mente, în oraş pe str. Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2. Prin Hotărârea 
Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti cu numărul 129/20.11.2008 au 
fost aprobate criteriile de acces la locuinţă şi criteriile de ierarhizare stabi-
lite prin punctaj prevăzute în anexele hotărârii mai sus menţionate.
                                                                                          continuare pag.3

Pregătiri pe ultima sută de metri

Proiectul de reabilitare şi modernizare a corpului vechi, al Şcolii Gimna-
ziale George Uscătescu, început în vara acestui an se apropie de finalizare, 
mai ales că în curând va începe şi un nou an şcolar. În acest sens autorităţile 
locale au depus un efort considerabil pentru terminarea lucrărilor la ter-
men, pentru ca noul an şcolar să-i întâmpine pe elevi în scoală nouă şi 
modernă.
                                                                                         continuare pag.4 
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iulie 2012

 HOTĂRÂRE
privind  avizarea  documentaţiei  P.U.Z. „PARC 

ENERGETIC FOTOVOLTAIC" – Amplasament: 
oraşul Tg.Cărbuneşti, sat Cărbuneşti-sat, judeţul 

Gorj

   Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - expunerea de motive;   
          - raportul de specialitate al Serviciului Urban-
ism şi Amenajarea Teritoriului;   
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;   
          - Cererea d-nuli Bădiţa Lauru  reprezentant 
al SC EYE MALL S.R.L în calitate de  Director 
Executiv, înregistrată la Primăria oraşului Tg-Car-
bunesti sub nr. 10911/2012;
         - prevederile Ordinului 176/N/200 al 
M.L.P.A.T –Gidul privind metodologia de elaborare 
si conţinutul  cadru al P.U.Z indicativ GH-010-
2000;
         - art.25, alin.1, art. 37 alin.5 si art. 47 din Le-
gea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterio-
are;
         - art.2, alin.2  si art 23 alin (2) si (3) din Legea 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările ulterio-
are;
         - prevederile Ordinului nr.108 /2010 privind 
aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si 
recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul 
cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogram-
metriei si al cartografiei;
         - art. 36, alin.5, lit.c şi art. 45, alin.2, lit.e şi 
art.121, alin.3 şi 4 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată , actualizată;

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.-Se avizează documentaţia PLAN UR-
BANISTIC ZONAL „PARC ENERGETIC FOTO-
VOLTAIC”-  Amplasament: oraşul Tg.Cărbuneşti, 
sat Cărbuneşti-sat, judeţul Gorj, întocmit de S.C 
ALPIN CONSTRUCT S.R.L, arhitect Monica  Ga-
briela C. Alincai , în conformitate cu proiect      nr. 
A 462/2012.
       Art.2.-  Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi 
compartimentele de resort din cadrul Primăriei 
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta 
hotărâre.

 HOTĂRÂRE
privind  concesionarea prin licitaţie publica a unui 

teren in suprafaţa de 13,8 mp 
situat in Str. Trandafirilor, bl. M,  oraş 

Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - expunerea de motive;   
          - raportul de specialitate al biroului Admin-
istrarea Domeniului Public si Privat din cadrul 
Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti; 
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;   
          -  Solicitarea nr. 5506/27.03.2012  din partea 
doamnei Milosteanu Elena, privind concesionarea 
terenului in suprafaţa de 13.8 mp situat in Str. 
Trandafirilor, bl.M, oraş Tg.Cărbuneşti.
          -O.U.G. 54/2006 privind regimul contract-
elorde concesiune de bunuri proprietate publica 
;           - H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006;

          - Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publica locala , republicata;
          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aproba Studiul  de  Oportunitate întoc-
mit de SC Conseval SRL Tg.Jiu, privind concesion-
area terenului in suprafaţa de  13,8 mp situat in Str. 
Trandafirilor, bl. M , oraş Tg.Cărbuneşti.
    Art.2.- Se aproba caietul de sarcini si scoaterea la 
licitaţie publică în vederea concesionarii terenului în 
suprafaţa de 13,8 mp situat in Str. Trandafirilor bl. 
M, oraş Tg.Cărbuneşti.
    Art.3.- Durata concesiunii este de 49 de ani,  
preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 12 lei/
mp/an.
    Art.4.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi 
compartimentele de resort din cadrul Primăriei 
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta 
hotărâre.

 HOTĂRÂRE
privind completarea anexei la HCL nr. 57 din  27 
aprilie 2011 la coloana nr. 5  „Valoare de inventar 

– lei-”  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - expunerea de motive;   
          - raportul de specialitate;   
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;   
          - Prevederile art. 38, 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 ;
          - HG nr. 548/1999 privind aprobarea normel-
or tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, muni-
cipiilor si judeţelor ;

HOTĂRĂŞTE
      Art.1.-  Anexa la Hotărârea Consiliului Local  
nr. 57/27.04.2011 se completează la coloana nr. 5 
„Valoare de inventar – lei-”  cu suma de 82.273,87 
lei, conform valorii de piaţa a terenului, ce reiese 
din  studiul de oportunitate  întocmit de SC CON-
SEVAL SRL Tg.Jiu.
       Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi 
compartimentele de resort din cadrul Primăriei 
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta 
hotărâre.
 

 HOTĂRÂRE
privind  concesionarea unui teren in suprafaţa de 

11,22 mp situat in Piaţa Agroalimentara a oraşului 
Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - expunerea de motive;   
         - raportul de specialitate al biroului Ad 
ministrarea Domeniului Public si Privat dincadrul 
Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti;   
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;  
           - Solicitarea nr. 11059/10.07.2012 din partea 
domnului Popa Emil, privind concesion area terenu-
lui in suprafaţa de 11,22 mp situat in 
Piaţa Agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti;         

 - O.U.G. 54/2006 privind regimul contract-
elorde concesiune de bunuri proprietate publica ;
         - H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006;
         - Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publica locala, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare ;
         - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă Studiul de Oportunitate 
privind concesionarea terenului in suprafaţa de 
11,22 mp situat in Piaţa Agroalimentara a oraşului 
Tg.Cărbuneşti.
    Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la 
licitaţie publică în vederea concesionarii terenului in 
suprafaţa de 11,22 mp situat in Piaţa Agroalimentara 
a oraşului Tg.Cărbuneşti.
    Art.3.- Durata concesiunii este de 10 ani,  preţul 
minim de pornire a licitaţiei fiind de 53 lei/mp/an.
    Art.4.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi 
compartimentele de resort din cadrul Primăriei 
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta 
hotărâre.

 HOTĂRÂRE
privind premierea componenţilor Ansamblului 

Folcloric „GILORTUL” Tg.Cărbuneşti şi a unor 
elevi cu rezultate deosebite la învăţătură de la Şcoala 

Generală „George Uscătescu” 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere : 
        - propunerile formulate de către comisia de 
specialitate a consiliului local pentru învăţământ în 
şedinţa ordinară a consiliului local din data de 11 
iulie 2012 ;  
        - Tabelul nominal de la Şcoala Generală 
„George Uscătescu”; 
        - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate; 
        - Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice 
locale cu completările şi  modificările ulterioare 
      - Legea nr.  293/2011- privind legea bugetului de 
stat pe anul 2012;
        - Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- (1) Se aprobă premierea  componenţilor 
Ansamblului Folcloric „ Gilortul Tg.Cărbuneşti”: 
Andrei Daniela, Cică Diana, Căşuneanu Lorena, 
Daia Cristina, Dăescu Sabina, Cârstoiu Ştefania, 
Miulescu Delia, Piţulescu Albertina, Tăpălog Irina, 
Velişcoiu Elena, Blejan Andrei, Enache Cludiu, 
Ivănoiu Lavinius, Lărgeanu Eduard, Limbău Radu, 
Mogoşanu Răzvan, Popescu Vlăduţ şi Şendroiu Flo-
rin   cu câte 50 lei fiecare. (18 x 50 lei = 900 lei)
                   (2) Se aprobă premierea  conducătorului 
Ansamblului Folcloric „ Gilortul Tg.Cărbuneşti ” 
prof. Ionel Traian  cu suma de 100 lei.
    Art.2.- Pentru rezultate deosebite la învăţătură se 
aprobă premierea cu câte 50 lei fiecare a următorilor 
elevi de la Şcoala Generală „George Uscătescu”:  
Ciudin Luiza Adelina , Ivăniş Patricia Elena, 
Rădulescu Denis Gabriel, Lăudat Andreea Miruna, 
Pârvulescu Ionuţ Adelin, Şendroiu Florin Bogdan, 
Fulger Maria Ştefania, Ionescu Diana, Iosub Bianca 
Alexandra, Pătraşcu Adina Nicoleta, Vintilă Maria 
Florentina, Ciolacu Andrei, Pătraşcu Naina Valenti-
na, Mocanu Alexandra Elena (14 x 50lei = 700 lei) .      
    Art.3.- Primarul oraşului şi aparatul său de 
specialitate,  Centrul Cultural şi  instituţiile de 
învăţământ şi cultură din oraş vor  duce la  îndeplini-
re  prezenta  hotărâre. 
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continuare pag.1
Repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare, prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
se face după criterii stabilite şi adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza 
unor criterii-cadru de acces la locuinţe şi respectiv de prioritate în repartizarea locuinţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului. 
CAPITOLUL A : CRITERII DE ACCES LA LOCUINŢĂ
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 ani la data depunerii cererii 
şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu 
deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii 
administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în oraşul Tg. Cărbuneşti.
Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute 
în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea,restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu 
locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare 
sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se inţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu 
dependinţele, dotările şi utilităţile comune.
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în oraşul Tg. Cărbuneşti.
4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce 
urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închiri-
erii.
Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj
1. Situaţia locativă actuală:                                                                                                   2. Starea civilă actuală:
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat                  10 pct                                               2.1. Starea civilă:
1.2. Tolerat în spaţiu                                                       7 pct                                                   a). căsătorit                                                                 10 pct
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat in spatiu): -mp/locatar                               b). necăsătorit                                                              8 pct
        a).mai mare de 15mp şi până la 18mp inclusiv       5 pct                                                2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
        b).mai mare de 12mp şi până la 15mp inclusiv       7 pct                                                  • 1 copil                                                                        2 pct
        c).8 mp şi până la 12mp inclusiv                             9 pct                                                  • 2 copii                                                                        3 pct
        d).mai mică de 8mp                                               10 pct                                                  • 3 copii                                                                        4 pct
                                                                                                                                                   • 4 copii                                                                        5 pct
3. Starea de sănătate actuală:                                                                                                 • > 4 copii                       5pct+ 1 punct pentru fiecare copil
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei 
 ori aflat în întreţinere necesită, conform legii un                                                                     4. Vechimea cererii solicitantului:
 însoţitor sau o cameră în plus.                                        2 pct                                                  4.1. până la 1 an                                                            1 pct
                                                                                                                                                   4.2. între 1şi 2 ani                                                         3 pct
5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională:                                                                4.3. între 2 şi 3 ani                                                         6 pct
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională                   5pct                                                   4.4. între 3 şi 4 ani                                                        9 pct
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau                                                        4.5. pentru fiecare an peste 4 ani                                   4 pct
 cu specializare la locul de muncă                                   8 pct
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau                                                               6. Situaţii locative sau sociale deosebite:
 cu specializare la locul de muncă                                  10 pct                                                  6.1. tinerii proveniţi din casele de ocrotire socială
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale                                                  şi care au împlinit 18 ani                                       15 pct
 de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată      13 pct                                     6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii               10 pct
5.5. cu studii superioare                                                15 pct                                                    6.3. tineri evacuaţi din casele naţionalizate                 5 pct

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, 
având prioritate numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent gravă. Dacă nici acest criteriu nu este su-
ficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii(zi/lună/anul) 
având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, 
au prioritate solicitanţii care au punctajul mai mare acordat pe baza criterilor cu caracter de protecţie socială (stare civilă+ stare de sănătate actuală) 

Iată că aşa cum a fost 
anunţat, la începutul 
lunii august au fost final-
izate lucrările de reabili-
tare (asfaltare, evacuare 
ape pluviale, parcaje, 
trotuare) str. Bradului 
– conform proiectului 
“Reabilitare  străzi şi 
amenajare parcări zona 
blocuri”. 
Un proiect destul de 
complex, finanţat din 
bugetul local, care va 

schimba complet aspectul zonei, proiect în cadrul căruia se va reabilita etapizat toată zona blocuri (str. Minerilor, Pandurilor, Petroliştilor, Pădurea 
Mamului) . Aceast proiect constă mai exact în reablitarea carosabilului existent cu beton asfaltic încadrat cu borduri din beton ciment prefabricate. Vor 
fi reabilitate parcajele existente cu beton asfaltic şi vor fi create alte noi locuri de parcare. 

Finalizare asfaltare Strada Bradului
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Festivalul de Muzică Lăutărească "Gena Bârsan" ediţia a VII-a

Miercuri, 29 august, în ultima zi de sărbătoare, mitropolitul Olteniei, Înalt 
Preasfinţitul Părinte Irineu, a oficiat o slujbă la Mănăstirea Cămărăşeasca, 
cu ocazia praznicului Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Puţin 
mai târziu, tot în acea zi, a avut loc ediţia a VII-a a Festivalului de Muzică 

Lăutărească „Gena Bârsan”. Seara, a cântat şi a încântat cu repertoriul lor 
diversificat, Formaţia Bacio. Spectacolul, şi totodată zilele de sărbătoare ale 
oraşului nostru, s-au încheiat cu un frumos foc de artificii. 
Aşa cum am amintit şi mai sus, în acest an, în premieră în oraşul nostru, cu 
ocazia Zilelor Oraşului, s-a organizat şi Târgul Meşterilor Populari din România. Iniţiativa de a aduce meşteri din întreaga ţară cu ocazia zilelor oraşului 
a aparţinut autorităţilor locale.

Oraşul Târgu-Cărbuneşti a devenit capitala muzicii lăutăreşti, miercuri, 29 august 2012, când s-a derulat cea de-a şaptea ediţie a Festivalului de muzică 
lăutărească „Gena Bârsan”. Pentru organizarea sa şi-au dat mâna mai multe instituţii: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local şi Primăria Târgu-

Cărbuneşti, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj, Şcoala Populară de Artă, Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”, Centrul Cultural „Tudor Arghezi” din Târgu-Cărbuneşti. 
Festivalul s-a adresat tarafurilor lăutăreşti tradiţionale, care folosesc în inter-
pretare instrumente tradiţionale şi respectă tradiţia şi autenticitatea cântecu-
lui şi portului popular. Au fost două secţiuni în concurs: tarafuri şi rapsozi. 
Potrivit organizatorilor, componenţa tarafului a fost următoarea: vioară sau 
fluier, braci, chitară, bas(3-5 perosane). 
Fiecare taraf a avut posibilitatea de a prezenta în concurs, pe lângă progra-
mul tarafului, care nu trebuia să depăşească 10 minute şi 1-2 rapsozi. Rap-
sozilor li s-a cerut să aibă în repertoriu o baladă şi un cântec de joc.
Marele premiu al Festivalului „Gena Bârsan” a fost obţinut de Taraful Rap 
Victor din Godineşti. Alte premii au fost obţinute de:

Premiul I – Gheorghe Feraru din Motru; Premiul II – Taraful Constantin 
Mornea din Tismana şi Taraful Florin Enoiu din Godineşti; Premiul III – 
Taraful Marian Argint din Godineşti şi Taraful Gabi Buzner din Tismana
Premiul „Alită Piţigoi” – Taraful Bebe Piţigoi şi Gioni Piţigoi, ambele din 
Tg Cărbuneşti; Premii speciale: Taraful Vică Argint din Godineşti şi Tara-
ful Marcel Ciucurescu din Logreşti; Menţiuni: Taraful Nicu Bâlteanu din 
Bâlta şi Trohonel Constantin din Băleşti
La secţiunea Rapsozi
Premiul I: Pobirci Elena, Bâlta şi Feraru Claudia, Godineşti;Premiul II: Ela 
Lătăreţu şi Adina Lătăreţu, ambele din Tg. Cărbuneşti; Premiul III: Gioni 
Piţigoi, Tg Cărbuneşti şi Mornea Maria, Tismana;Premii speciale: Dindiri 
Mioara, Tg. Cărbuneşti şi Nicu Bălan, Motru.

Pregătiri pe ultima sută de metri
continuare pag.1
Mai precis acest proiect s-a concretizat în reabilitarea, modernizarea si utilarea Sălilor de clasă în vederea desfaşurării unui act de învăţamânt în 
condiţii optime. Totodată a fost reabilitată baza sportivă, prin turnarea unui nou covor asfaltic, amenajare pluvială şi imprejmuirea bazei cu un gard de 
protecţie. Tot în acelaşi domeniu a fost amenajată o nouă sală de gimnastică, pentru desfăşurarea în conditii foarte bune a disciplinei sportive. Odată cu 
începerea anului şcolar, şi în acelaşi timp şi a vremii capricioase, elevii dar şi profesorii lor se vor putea bucura de un sistem de termoficare nou care va 
încălzi sălile de clasă ale noului corp reabilitat al Şcolii Gimnaziale “George Uscătescu“.  
Cel mai probabil acesta va fi inaugurat odată cu începerea noului an şcolar


