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Autorităţile locale au organizat ca in fiecare an, la sfârşitul lunii august, Zilele 
Oraşului. Anul acesta, zilele de sărbătoare s-au desfăşurat  în perioada 29 august-1 
septembrie, mai precis patru seri de petrecere pentru toţi cei care au dorit să par-
ticipe la eveniment. Manifestările de Zilele Oraşului Târgu-Cărbuneşti au cuprins 
spectacole de divertisment, muzică uşoară şi populară, ca de fiecare dată, locul de 
desfăşurare a spectacolelor fiind Parcul Stejeret. 
În  acest an 
sărbătoarea 
a început joi 
29 august, 
când câte-
va sute de 
credincioşi 
au partici-
pat în ziua 
de prăznuire 
a „Tăierii 

capului Sfântului Ioan Botezătorul” la sărbătoarea hramului Mănăstirii 
Cămărăşeasca. Ca în fiecare an, slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de 
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, 

înconju-
rat de un 
numeros 
sobor de 
preoţi şi 
diaconi.  După acest moment de o înaltă încărcătură spirituală, a urmat Festi-
valul de muzică lăutărească “Gena Bîrsan“, ajuns anul acesta la a VIII-a ediţie. 
Deschiderea oficială a zilelor oraşului, a avut loc, spre sfârşitul zilei de 29 au-
gust, începând cu ora 20, când pe scena din Parcul Stejeret au avut loc un spec-
tacol, avându-i ca protagonişti pe membrii Clubului de Karate Gilortul Târgu 
Cărbuneşti, conduşi de Sensei Simion Băluţă, care au oferit publicului, câteva 
demonstraţii de măiestrie în artele marţiale, urmaţi de cele trei “privighetori” 
ale cântecului popular cărbuneştean, şi anume: Roxana Stângă, Muicu Noemy şi 
Luiza Ciudin. Seara a fost încheiată de trupa de dans, din oraşul nostru, Anony-
mus. Tuturor acestora le-au fost înmânate, din partea domnului Primar Mihai 
Mazilu, diplome, ca recunoaştere a meritului adus în promovarea şi dezvoltarea 
sportului şi culturii populare şi moderne din oraşul nostru. 

Zilele oraşului

Reabilitare strada Minerilor

                            detalii pag.3                             detalii pag.3

Reabilitare termică Grădiniţa nr.1
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iulie 2013

HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Târgu 

Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
- Expunerea   de motive ;
- Raportul  compartimentului de specialitate ;
- Adresa nr. 12370/09.07.2013 din partea Ser-
viciului contabilitate, buget, resurse umane ;
- Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 
215/2001- modificată, privind administraţia publică 
locală ;
- Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile 
proprietatea publică  ;
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipi-
ilor si judeţelor ;

     În temeiul  art.45   din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE 
       Art.1.-  Se aproba completarea Inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului 
Târgu Cărbuneşti însuşit prin Hotărârea Consili-
ului Local Târgu Cărbuneşti nr. â55/02.09.1999, la 
poziţia 60 din anexa 7, după cum urmează :
- Branşamente apa si canal :
                  - instalaţie alimentare cu apa
                  - canalizare menajera
                  - instalaţii sanitare
Valoarea de inventar fiind de 7.133,89 lei.
- Instalaţie gaze naturale si instalaţie termica 
:
                  - instalaţie utilizare gaze naturale
                  - instalaţie termica
                  - centrala termica 31 Kw, Wissmann.
Valoarea de inventar fiind de 17.578,89 lei.
      Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele 
de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Târgu 

Cărbuneşti 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
- Expunerea   de motive ;
- Raportul  compartimentului de specialitate ;
- Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 
215/2001- modificată, privind administraţia publică 
locală ;
- Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile 
proprietate publica ;
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipi-
ilor si judeţelor ;

     În temeiul  art.45   din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE 
          Art.1.- Se completează Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti, 
însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Târgu 
Cărbuneşti nr. 55/02.09.1999,  conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele 
de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren situat în str. Tudor 

Arghezi, Bl G7, pentru extindere locuinţe

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
- Expunerea   de motive ;
- raportul de specialitate al biroului Adminis-
trarea Domeniului Public si Privat;
- planul de situaţie pe suport topografic;
- prevederile Legii nr.50/1991, republicata;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind bu-
nurile proprietate publică;
- potrivit dispoziţiunilor art.36 al.2 lit.c corob-
orat cu al.5 lit.b si art.45 din Legea administraţiei pub-
lice locale nr.215/2001, republicată cu completările 
şi modificările 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 concesionarea prin încredinţare 
directa a terenului situat în oraşul Tg.Cărbuneşti str. 
Tudor Arghezi, la est de blocul G7, în suprafaţa to-
tala de 20,76 mp,  cate 10,38 mp pentru fiecare pro-
prietar al apartamentelor nr. 2 şi nr. 4,  scara 1,  bl 
G7, respectiv Ceroi Gheorghe şi Călina Ilie,  pentru 
extindere locuinţe.
    Art.2.- Perioada concesionarii este de 49 ani, iar 
taxa de concesionare se stabileşte la suma de        20 
lei/mp/an.
    Art.3.- Proprietarii apartamentelor nr.2 şi nr. 4 
scara 1, din blocul G7, respectiv Ceroi Gheorghe şi 
Calina Ilie vor suporta cheltuielile privind întocmirea 
documentaţiei cadastrale pentru executarea lucrărilor 
de construcţii. 
    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de re-
sort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigu-
ra ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Regulamentul privind  organiza-
rea şi funcţionarea  Serviciului Public Comunitar Lo-

cal de Evidenţă a Persoanelor 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 întocmit de către coordona-
torul S.P.C.L.E.P. Tg.Cărbuneşti;
- Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Ad-
ministrarea Bazelor de Date nr.3723615/2013;
În conformitate cu prevederile: O.G. nr.84/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ser-
viciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterio-
are; H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor le-
gale privind evidenţa , domiciliul, reşedinţa şi actele

de identitate ale cetăţenilor români; Legea 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrar-
ea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, cu modificările şi completările ulterio-
are; H.G. 64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu 
privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie 
de stare civilă. 
     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 „Regulamentul privind  orga-
nizarea şi funcţionarea  Serviciului Public Comuni-
tar Local de Evidenţă a Persoanelor Tg.Cărbuneşti”, 
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din pr-
ezenta hotărâre.           
         Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti şi 
conducerea SPCLEP   vor duce la îndeplinire  pr-
ezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţurilor/tarifelor pentru ser-
viciile de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul 

Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
     Având  în vedere :
           - proiectul de hotărâre;
           - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
           - adresa nr. 4.795/17.06.2013 (11.391/21.06.2013)  
a  SC APAREGIO  GORJ SA;
           - Referatul preşedintelui ADIA Gorj nr. 
9/2013; 
           - Structura pe elemente de cheltuieli pen-
tru modificarea preţului la apa potabilă produsă, 
transportată şi distribuită pe întreaga arie de operare 
de către SC APAREGIO GORJ SA, judeţul Gorj;
           - Structura pe elemente de cheltuieli pentru 
modificarea tarifului la canalizare pentru întreaga 
arie de operare de către SC APAREGIO GORJ SA, 
judeţul Gorj;
           - Memoriul Tehnic întocmit de către SC 
APAREGIO GORJ S.A.;
           - avizul Preşedintelui ANRSC Bucureşti 
nr.108044 din 08.07.2013;   
           - prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice ;
           - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serv-
iciul de alimentare cu apă şi canalizare;
           - prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale;
         - Ordinul 65/28.02.2007  privind aprobarea si 
Metodologiei  de stabilire ajustare sau modificare  a 
preturilor/tarifelor  pentru serviciile  publice de ali-
mentare cu apa potabila  si de canalizare;
        - prevederile Actului Adiţional nr. 1 la Con-
tractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare; 
        - Contractul de finanţare nr. 91952/28.11 2008 şi 
anexa 1.4 „Planul de creştere a tarifelor”;     

HOTĂRĂŞTE 
         Art.1.- Se aprobă tariful de 2,58 lei/mc (fără 
TVA), respectiv 3,20 lei/mc (cu TVA)  pentru ca-
nalizare în oraşul  Tg.Cărbuneşti.
         Art.2.- Se aprobă preţul de 2,42 lei/mc (fără 
TVA), respectiv 3,00 lei/mc (cu TVA)  pentru apă 
potabilă produsă, transportată şi distribuită  în oraşul  
Tg.Cărbuneşti.
         Art.3.- Şeful CED Tg.Cărbuneşti şi comparti-
mentul  de specialitate din cadrul SC Aparegio SA- 
CED Tg.Cărbuneşti vor asigura  ducerea la îndeplin-
ire a prezentei  hotărâri
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Iată că după cum probabil aţi observat, la sfârşitul lunii iunie s-au finalizat lucrările de reabili-
tare (asfaltare, evacuare ape pluviale, parcaje, trotuare) str. Minerilor – 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, Pan-
durilor, Petrolistilor, Pădurea Mamului) . 
Acest  proiect a constat mai exact în reabil-
itarea carosabilului existent cu beton asfal-
tic 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 
transversale, cu o parte carosabilă cu lăţime constantă, cu posibilitatea de amenajare a locurilor de 
parcare- zona “Bloc nr.6“ precum şi trotuare cu lăţime constantă.
În acelaşi timp au fost realizate şi trotuare noi din beton ciment încadrate la fel, de borduri prefabri-
cate. Totodată au avut loc şi lucrări conexe(ridicări la cotă răsuflători gaze, cămine de vizitare, guri de 
scurgere pentru canalizare pluvială, spargeri şi dezafectări betoane).
Lucrările la această porţiune de drum, cu o lungime de 4,50-5,50 metri de parte carosabilă, au costat 
146.490 lei fără TVA.

Reabilitare strada Minerilor

Sistematizare pe verticală blocuri ANL
Încă de la sfârşitul lunii iulie, au început şi lucrările la proiectul”Sistematizare pe 
verticală blocuri ANL”. Lucrarile de investitii ale acestui proiect „Sistematizare 
pe verticala blocuri A.N.L. ” se vor realiza in trei etape, datorită implicaţiilor 
financiare foarte mari ce vin exclusiv din bugetul local, dupa cum urmeaza:
Etapa I:
-sistematizarea pe verticala zona de est a amplasamentului (acces auto si pietonal 
pe partea de est pentru zona blocurilor de locuinte si a stadionului).
Etapa II: -sistematizarea pe verticala zona de vest a amplasamentului (acces auto 
si pietonal pe partea de vest pentru propietatile particulare si zona de parcari)
Etapa III: -realizarea unui parc cu alei pietonale, fantana arteziana si ceas ,in 
zona de nord şi amenajarea tuturor spatiilor verzi: zona blocului de locuinte, 
zona parcului.
Astfel anul acesta se va realiza prima etapă, propusă din cadrul proiectului, 
lucrările începute vor fi finalizate, în funcţie şi de condiţiile meteorologice în 
luna septembrie.

Reabilitare termică Grădiniţa nr.1
De curând au fost finalizate lucrările de reabilitare termică a clădirii unde preşcolarii înscrişi la Grădiniţa nr.1, Târgu Cărbuneşti îşi desfăşoară activitatea. 
Proiectul administraţiei publice locale, a cărei valoare de aproximativ 40.000 lei, a fost finanţat din Bugetul Local, şi a constat în înlocuirea tâmplăriei 
existente cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant precum şi în realizarea unei noi instalaţii de încălzire, astfel încât să se asigure confortul termic 
necesar desfăşurării activităţilor educaţionale şi să se reducă costurile la întreţinere în sezonul rece.
Pentru administraţia locală dezvoltarea mediului instructiv-educativ este cea mai importantă şi valoroasă investiţie, atât pe termen lung, cât şi pe termen 
scurt, iar performanţele şcolare ale celor mici se văd şi se culeg în permanenţă.

Administraţia publică vă anunţă
Tot la sfârşitul lunii iulie, au fost finalizate lucrările de reparaţii la creşa de copii Târgu 
Cărbunesti. Aceste lucrări au constat mai exact în amenajare cabinet medical, reparatii asupra 
holului clădirii precum şi înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC. Lucrarea, a 
cărui cost a ajuns la suma aproximativă de 9.000 lei, a fost finanţată exclusiv de la bugetul 
local.
Tot în această perioadă, au fost demarate lucrări de reparaţii la Căminul Cantină a Colegiului 
Naţional “Tudor Arghezi“, ca urmare a cererii făcute de DGASPC Gorj, de luare în adminis-
trare a Căminului Cantină a Colegiului Naţional “Tudor Arghezi“, în vederea mutării Casei 
de Copii Târgu Cărbuneşti, ca măsură temporară la întrarea în reabilitare a sediului acestora. 
Aceste reparaţii constă mai precis în : compartimentare 5 dormitoare, reparaţii instalaţii elec-
trice, înlocuire parţială tâmplărie din lemn existentă cu tâmplărie sistem termopan, amenajare 
cabinet medical, reabilitare şi compartimentare hol intrare, amenajare sală de activităţii şi vop-
sitorii interioare. Importanţa acestei investiţii este una foarte mare, deoarece atât angajaţii cât 
şi copii din Casa de Copii Târgu Cărbuneşti, urmau a fi mutaţi în Târgu Jiu, dacă nu se găsea 
un spaţiu adecvat pentru mutare în oraşul nostru.

Pentru realizarea acestor reparaţii au fost alocate din bugetul local suma de 100.000 lei, lucrările urmând a fi finalizate până la sfârşitul acestei luni.
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Oraşul Târgu-Cărbuneşti a devenit capitala muzicii lăutăreşti, joi, 29 au-
gust 2013, 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. 
Din cauza condiţiilor meteorologice, festivalul nu s-a putut desfăşura, în 
Parcul Stejeret, acesta fiind organizat în sala Centrului Cultural “Tudor Ar-
ghezi“.
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 persoane). 
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. Totodată 
costumul popular a fost obligatoriu pentru toţi participanţii.
Marele premiu al Festivalului „Gena Bârsan” a fost obţinut de Taraful Mus-
curici Vasile.Alte premii au fost obţinute de:
Premiul I – Piţigoi Fănel; Premiul II – Taraful Busner Cătănoiu şi Taraful 
Relu Lătăreţu; Premiul III – Taraful Mornea Constantin şi Taraful Marcel 
Ciucurescu. Premii speciale: Taraful Gilortul şi Taraful Pimpi Enoiu.
Menţiune: Taraful Vică Argint din Godineşti şi Taraful Lampie Muscurici.
La secţiunea Rapsozi
Premiul I: Adela Lătăreţu şi Magdalena Cidoiu ;Premiul II: Stelian Enoiu şi 
Gabi Busner; Premiul III: Gioni Piţigoi, şi Ela Lătăreţu; 
Premii speciale:Gabi Enoiu, Veronica Ciucurescu; Menţiuni: Ciucurescu 
Camelia, Maria Argint şi Pimpi Enoiu..

Festivalul de Muzică Lăutărească "Gena Bârsan" ediţia a VIII-a

 În seara de vineri, pe scena amplasată în Parcul Stejeret, Ansamblul Profesionist “Doina Gorjului”, a susţinut un recital extraordinar de dansuri şi muzică 
populară, care i-a încântat pe cei câteva sute de oameni prezenţi.  Printre soliştii ansamblului “Doina Gorjului”, pe scena din Parcul Stejăret i-au încântat 
pe cei prezenţi: Maria Loga,Valentin Sanfira, Natalia Gorjeanu şi mulţi alţii. În următoarea seara, şi penultima din cadrul zilelor oraşului, autoritatea 
publică locală, a adus în faţa publicului cărbuneştean şi nu numai, pe :Maria Ciobanu, Mihai Constantinescu şi Ciro de Luca, împăcând astfel toate gus-

turile spectatorilor prezenţi. Interpreta de muzică populară Maria Ciobanu, 
“ciocârlia“ muzicii populare româneşti a transmis, prin glasul său minunat, 
o energie şi o vitalitate tuturor acelora care au urmărit-o. În schimb, Mi-
hai Constantinescu i-a cucerit pe toţi copii prezenţi la această sărbătoare a 
oraşului nostru, invitându-i alături de el pe scenă pentru a cânta şi dansa cu 
marele artist. Şi ultimul, dar nu cel din urmă, Ciro de Luca, i-a încântat mai 

ales pe tinerii adolescenţi prin hiturile care l-au făcut cunoscut pe melea-
gurile româneşti.
Duminică, 1 septembrie, Stela Popescu, prin spectacolul umoristic; Ioana 
Nanaşi, Alexandru Jidveianu şi Trupa Daggu Project i-au încântat pe cei 
prezenţi la sărbătoarea oraşului nostru. 
Seara a fost încheiată de un foc de artificii. 

Zilele oraşului


