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Zilele orașului

Festivalul de Muzică Lăutărească "Gena Bârsan" ediţia a XI-a
Vineri, 26 august 2016, s-a derulat cea de-a XI-a ediţie a Festivalului de  muzică lăutărească „Gena Bârsan”. Pentru organizarea sa şi-au dat mâna 
mai multe instituţii: Consiliul Local şi Primăria Târgu-Cărbuneşti, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 
Centrul Cultural „Tudor Arghezi” din Târgu-Cărbuneşti. Ca de obicei, festivalul s-a desfăşurat, în Parcul Stejeret și a adunat mai multi rapsozi şi mai 
multe tarafuri. Festivalul s-a adresat tarafurilor lăutăreşti tradiţionale, care folosesc în interpretare instrumente tradiţionale şi respectă tradiţia şi 
autenticitatea cântecului şi portului popular. Au fost două secţiuni în concurs: tarafuri şi rapsozi. 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 programul tarafului, care nu trebuia să 
depăşească 10 minute şi 1-2 rapsozi.
Rapsozilor 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 Pimpi 
Enoiu din Godinești.
La secțiunea tarafuri:
Premiul I – Taraful Vică Argint  (Godinești);
Premiul lI- Taraful Nicu Bălteanu (Runcu) ; 
Premiul III – Taraful Victoraș Rap (Godinești);
Premiul Special- Taraful Geacu Cătănoiu(Tismana) și Taraful Ion Argint 
(Godinești).
Mențiuni: Taraful  Gioni Pitigoi(Tg.Carbunesti) ,Taraful Pobirci Bălașa, și 
Taraful Argint Maria.
Premiul”Alită Pițigoi” a fost obținut de Taraful Rela Lătărețu.
La secţiunea Rapsozi Premiul I: Enoiu Steliana (Părăul de Pripor);
Premiul II: Adina Lătărețu(Tg.Carbunesti);
Premiul lII: Nuța Bălteanu(Runcu);
Premii Speciale:Pimpi Enoiu (Părăul de Pripor), Ela Lătărețu (Tg.Carbunesti);
Mențiuni: Ion Argint(Godinești), Drulă Maria și Petcu Pușa

 Autorităţile locale au organizat ca in fiecare an, la sfârşitul lunii august, Zilele 
Oraşului. Anul acesta, zilele de sărbătoare s-au desfăşurat în perioada 26 august-29 
august, mai precis patru zile de petrecere pentru toţi cei care au dorit să participe la 
eveniment. 
Manifestările de Zilele Oraşului Târgu-Cărbuneşti au cuprins spectacole de divertis-
ment, muzică uşoară şi populară, ca de fiecare dată, locul de desfăşurare a specta-
colelor fiind Parcul Stejeret. 
În acest an sărbătoarea a început vineri 26 august, cu Festivalul de muzică lăutărească 
“Gena Bârsan“, ajuns anul acesta la a XI-a ediţie.
A doua zi  27 august, începând cu ora 20, pe scena din Parcul Stejeret avut loc un 
spectacol de muzică ușoară, avându-i ca protagoniste pe Anda Adam și Elena Has-
na.  În seara zilei de 
duminică, toți cei 
prezenți în parcul 
Stejeret s-au bucurat 
de cântece populare 

românești interpretate de: Nicoleta Lăcătușu, Nicu Fîciu, Elisabeta Vasile, Reli Sanda, 
Diana Istudor. Luni 29 august, de praznicul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, 

M ă n ă s t i r e a 
Cămărăşasca, ca 
de fiecare dată s-a 
pregătit pentru pel-
erinii veniți pentru a 
înălţa rugăciuni către 
Înaintemergătorul 
Mântuitorului Hris-
tos. 
Ca de fiecare dată, și în acest an, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul 
Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales 
sobor de preoţi şi diaconi.
Luni seara, în ultima zi de spectacol, a fost rândul Ansamblului Profesionist Doina 
Gorjului să-i încânte pe cei prezenți.
Spectacolul, şi totodată zilele de sărbătoare ale oraşului nostru, s-au încheiat cu un 
frumos foc de artificii.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii August 2016

HOTĂRÂRE
privind aprobarea schimbării reprezentantului legal 
al  oraşului Tg-Cărbuneşti în cadrul Asociaţiei Grup de 

Acţiune Locală „GILORT”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- adresa GAL Gilort nr. 13.973/11.08.2016; 
- prevederile art.14, art.36 alin.(2) lit.c) şi lit.e) coroborat 
cu alin.(7) lit.a) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările 
si completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, privind 
asociaţiile şi fundaţiile cu modificările şi completările 
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare;
-  HCL nr. 79/12.08.2015 privind participarea  oraşului 
Tg-Cărbuneşti la constituirea Asociaţiei Grup de Acțiune 
Locală „Gilort”, care cuprinde localităţile Bălăneşti, 
Scoarţa, Tg-Cărbuneşti, Jupâneşti, Vladimir, Săuleşti, 
Bărbăteşti, Albeni, Roşia de Amaradia şi Prigoria din 
judeţul Gorj; 
- încheierea Judecătoriei Tg. Cărbunești nr. 100  din 17 
iunie 2016 privind validarea dl. Birău Dănuț în funcția de 
primar al  orașului Tg. Cărbunești; 
        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se 
împuterniceşte  domnul Birău Dănuț, primarul oraşului 
Tg-Cărbuneşti, să reprezinte interesele oraşului Tg-
Cărbuneşti în cadrul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală 
„Gilort”; 
Art.2.- Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, 
împreună cu compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentației tehnico-economice  
„Modernizare DC18, DJ 661 - drum  acces Vatra de sat 
sinistrați Cojani, oras Târgu Cărbunești, Km 0+000 – Km 

0+950” și atribuirea contractului de lucrări

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- raportul de specialitate al biroului administrarea 
domeniului public si privat;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica 
cu modificările si completările ulterioare;
-  analizând documentația tehnico-economica a 
obiectivului de investiții „Modernizare DC18, DJ 661 
- drum  acces Vatra de sat sinistrați Cojani, oraș Târgu 
Cărbunești, Km 0+000 – Km 0+950”,  întocmit de S.C. 
ANAMBUSPROJECT S.R.L.- D, Stoina;
- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentațiilor 
tehnico-economice;
- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice si HG 
395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publica / acordului cadru;
    În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă Documentația tehnico-economica 
a obiectivului de investiții „Modernizare DC18, DJ 661 
- drum  acces Vatra de sat sinistrați Cojani, oraș Târgu 
Cărbunești, Km 0+000 – Km 0+950”  și indicatorii 
tehnico-economici cuprinși in devizul general, conform 
Anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
    Art.2.- Se aprobă inițierea procedurii de achiziție 
privind atribuirea contractului de lucrări având ca obiect 
„Modernizare DC18, DJ 661 - drum  acces Vatra de sat

sinistrați Cojani, oraș Târgu Cărbunești, Km 0+000 – Km 
0+950”,  cu termen de execuție 60 de zile și plata pe un 
termen de 2 ani, respectiv 2016 si 2017.        
     Procedura de atribuire este achiziție directa, conform 
Legii 98/2016.
     Creditele bugetare aferente plăților ce se vor efectua 
pe anul 2017, se vor aproba cu prioritate pe primul 
trimestru în BVC al  anului 2017.
   Art.3.- Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, 
împreună cu compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

HOTĂRÂRE
 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile

septembrie, octombrie și noiembrie  2016

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești , 
     Având în vedere:
              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  nr. 215/2001 
–legea administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ;
              - prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale  aprobat de 
O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 673/2002;
              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare 
a consiliului local din data de  25 august 2016, conform 
procesului verbal al şedinţei;
  În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
           Articol unic:  Domnul  consilier local GHIȚĂ 
AURELIAN-DARY  se alege în funcţia de preşedinte de 
şedinţă  pe  lunile septembrie, octombrie și noiembrie 
2016.

HOTĂRÂRE
privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,
           Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; 
       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
       - expunerea de motive; 
       - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările si completările ulterioare si a Legii 207/2015 
privind Codul de procedura fiscala cu modificările si 
completările  ulterioare; 
       - prevederile HCL 122/17.12.2015 privind aprobarea 
Regulamentului de instituire și administrare a taxei 
speciale de salubrizare în orașul Tg-Cărbunești și satele 
aparținătoare;
       - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 
cu modificările si completările ulterioare; 
      - Legea nr. 215/2001- privind administrația publica 
locala cu modificările și 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 scutesc de la plata taxei speciale de 
salubrizare persoanele care nu au beneficiat din diverse 
motive de serviciul de salubrizare, nominalizate în 
tabelul anexat, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
          Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort 
din cadrul primăriei vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  componenţa nominală a Consiliului de 

Administraţie al   C.S.  „Gilortul”  Tg. Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,
 Având  în vedere :
      - proiectul de hotărâre; 
      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
      - expunerea de motive;
      - Referatul domnului Motorga Victor preşedintele C.S. 
„Gilortul” Tg. Cărbunești înregistrat cu nr. 197/18.08.2016;

      - Regulamentul de Organizare și funcționare a CS  
Gilortul Tg. Cărbunești; 
      - Prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală  cu modificările si 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri se aprobă componenţa nominală a  Consiliului 
de Administraţie al  C.S.  „Gilortul”  Tg. Cărbunești, după 
cum urmează:
     1. Motorga Victor – preşedinte;
     2. Ungureanu Silviu-Ion  – vicepreşedinte; 
     3. Cimpoieru Alin – membru; 
     4. Buzurin Alin Victor  – membru;
     5. Ciora Constantin Dorel – membru; 
     6. Luntraru Cristian  – membru; 
     7. Almăjanu Dumitru – membru;   
    Art.2.- Orice dispoziţie contrară se abrogă.  
    Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din 
cadrul primăriei şi conducerea CS Gilortul Tg. Cărbunești 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind recalcularea cuantumului chiriilor aferente 
locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de 
ANL  pentru locuințele situate în orașul Tg. Cărbunești 
și aprobarea cotei de 0,1% aplicabilă pentru titularii de 

contracte  care au împlinit vârsta de 35 ani

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; 
- referatul cu nr.  14.267/18.08.2016 al  Sv. Urbanism  
Amenajarea Teritoriului  si Gospodărie Urbană ;
- prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia ;
- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  
republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii de Guvern 962/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea 
Agenției Naționale pentru  Locuințe, cu modificările si 
completările ulterioare;
 - prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) și d) și alin.(4) lit.c) din 
Legea nr. 215/2001, republicata privind administrația 
publica  locala ; 

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.-  Se aprobă  recalcularea chiriei pentru locuințele  
de tip ANL situate  în Tg Cărbunești, str. Pădurea Mamului, 
nr.11 și str. Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, începând 
cu data de 14.04.2016. 
    Art.2.- (1)  Se aprobă modul de calcul al chiriei pentru 
locuințele prevăzute  la art. 1, conform anexei nr.1 
pentru chiriașii cu vârsta  de până la 35 ani, conform 
anexei nr. 2 pentru chiriașii cu vârsta  de  peste 35 ani, 
pentru locuințele  de tip ANL situate  în Tg Cărbunești, str. 
Pădurea Mamului, nr.11, precum și conform anexei nr.3 
pentru chiriașii cu vârsta  de până la 35 ani și conform 
anexei nr. 4 pentru chiriașii cu vârsta  de  peste 35 ani, 
pentru locuințele  de tip ANL situate  în Tg Cărbunești, 
str. Mitropolit Nestor Vornicescu, anexe care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
       (2) Pentru chiriașii  ale căror contracte de închiriere 
sunt în faza primilor cinci ani de închiriere  rămâne în 
vigoare cuantumul chiriei stabilită la data închirierii, până 
la data expirării termenului de închiriere, cu stabilirea 
cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiției 
din cuantumul chiriei.
    Art.3.- Se stabilește cota autorității publice locale  de 0,1 
%, aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit 
vârsta  de 35 de ani, la valoarea de înlocuire a locuinței 
pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția 
Națională pentru Locuințe în orașul Tg. Cărbunești.
      Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Nou sezon competițional

Serviciul Urbanism vă aduce la cunoștință

Închidere groapă de gunoi
Depozitul de deșeuri din Dealul Viilor oraș 
Târgu Cărbunești a fost închis în mod ofi-
cial la sfârșitul lunii august. 
Depozitul a fost închis conform stan-
dardelor UE ce prevăd nivelarea terenului, 
colectarea levigatului, drenarea apei de 
suprafață, etanșarea suprafeței cu com-
pozit bentonitic, geocompozit de drenaj 
ape de suprafață și geocompozit de drenaj 
gaze.

Odată cu începerea toamnei, a început şi noul sezon competiţional 2016-2017, a Ligii a IV-a județeană de fotbal. 
Echipa noastră locală este pregătită şi de această dată, cel puţin să repete rezultatele excepţionale obţinute în sezonul trecut.
Astfel putem aici reaminti faptul că pe durata Campionatului Ligii a –IV-a, ediţia 2015-2016 , echipa noastră de fotbal, Gilortul Târgu Cărbunești a 
a primit titlul de campioană județeană la fotbal, având o evoluţie de excepţie pe durata Campionatului Ligii a –IV-a, unde , cu bani putini, dar cu 
dăruire sufleteasca si profesionalism din partea tuturor, a realizat 28 de victorii, 1 joc s-a încheiat la egalitate şi a avut 3 înfrângeri, totalizând 85 de 
puncte şi un golaveraj foarte bun 135 goluri marcate şi doar 23 primite.
Cu același antrenor în persoana domnului Mihai Dinu , şi cu un lot de jucători în mare parte schimbat, și cu o nouă conducere, s-au făcut eforturi 
pentru a asigura tot ce este necesar unei echipe pentru a realize performante. 
Lotul echipei de fotbal Gilortul, se prezintă astfel, în anul competiţional 2016-2017:
Portari: Surdu Adrian, Cimpoeru Alin, Popescu Victor;
Fundaşi: Fugaru Dragos, Preoțescu Radu, Cîrciumaru Adrian, Geamnănu Alex, Gioagă Bogdan, Stana Daniel;
Mijlocaşi: Almăjanu Dumitru, Davițoiu Ion, Gavrilescu Cosmin;
Atacanți: Tarhat Adrian, Priescu Cristian, Bălă Alin Viorel.
Consiliului de Administraţie al  C.S.  „Gilortul”  Tg. Cărbunești este următorul:
     1. Motorga Victor – preşedinte;
     2. Ungureanu Silviu-Ion  – vicepreşedinte; 
     3. Cimpoieru Alin – membru; 
     4. Buzurin Alin Victor  – membru;
     5. Ciora Constantin Dorel – membru; 
     6. Luntraru Cristian  – membru; 
     7. Almăjanu Dumitru – membru;
Programul competiţional ce va urma va fi astfel:
Etapa 1  04-09-2016- 13:00: Gilortul Târgu Cărbunești - Unirea Crușeț 
Etapa 2 11-09-2016- 13:00 :Parângul Bumbești-Jiu - Gilortul Târgu Cărbunești
Etapa 3 18-09-2016 - 13:00: Gilortul Târgu Cărbunești - Știința Hurezani 
Etapa 4 25-09-2016 - 13:00: Petrolul Bustuchin - Gilortul Târgu Cărbunești 
Etapa 5 02-10-2016- 13:00: Gilortul Târgu Cărbunești - Petrolul Ticleni 
Etapa 6 09-10-2016- 13:00: Jiul Rovinari - Gilortul Târgu Cărbunești 
Etapa 7 16-10-2016- 13:00: Gilortul Târgu Cărbunești - Petrolul Stoina 
Etapa 8 23-10-2016- 13:00: Știința Turceni - Gilortul Târgu Cărbunești 
Etapa 9 30-10-2016- 13:00: Gilortul Târgu Cărbunești - Energetica Tismana
Etapa 10 06-11-2016- 13:00: Viitorul Negomir - Gilortul Târgu Cărbunești
Etapa 11 13-11-2016- 13:00: Gilortul Târgu Cărbunești - Minerul II Mătăsari
Etapa 12 20-11-2016- 13:00: Internațional Bălești - Gilortul Târgu Cărbunești
Etapa 13 27-11-2016- 13:00: Gilortul Târgu Cărbunești - Vulturii II Fărcășești
Etapa 14 04-12-2016- 13:00: Gilortul Târgu Cărbunești - CS Novaci
Etapa 15 11-12-2016- 13:00: AS Stejari - Gilortul Târgu Cărbunești 
Venim în continuare cu rugămintea sa fiţi alături de această echipă de fotbal dar şi de sport în general.

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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Cupa Gilortul la fotbal juniori, ediția a II-a

100 de ani de la intrarea în Primul Război Mondial

Amenajare loc de joacă în locația S.V.S.U. Târgu Cărbunești.

Ajunsă anul acesta la cea de-a II-a ediție, Cupa Gilortul la juniori a adunat, 
sâmbătă 27 august, pe stadionul Gilortul, 6 echipe: Sport Kids Drobeta 
T.Severin Galben, Sport Kids Drobeta T.Severin Albastru, Pro Junior Craiova, 
CSM Rm.Vâlcea, A.S.Primavera Tg Jiu și Dynamic Craiova. Din păcate, anul 
acesta orașul nostru nu a avut o echipă în această competiție.
Cele 6 echipe au fost imparțite în 2 grupe a câte 3 echipe, fiecare meci jucat 
având câte 2 reprize a 25 de minute fiecare. 
După cele 6 meciuri disputate în grupe, s-au jucat cele 2 finale între 

ocupantele primelor locuri din grupe, si respectiv ocupantele locurilor 
secunde. Finala mică disputată între A.S.Primavera Tg Jiu și Pro Junior Craiova 
a fost câștigată de echipa din Craiova, ocupând astfel locul 3. 
Finala mare, cea care a decis câștigătoarea Cupei Gilortul, a fost disputată 
între Sport Kids Drobeta T.Severin Galben și Dynamic Craiova. 
După cele 50 de minute de joc, Sport Kids Drobeta T.Severin Galben a 
câștigat trofeul pus în joc

Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la intrarea României în Marele Război. 
Un moment de referință pentru istoria noastră, care a făcut posibilă Marea 
Unire și a marcat destinul european al României. 
Rezultatul intrării in război a însemnat realizarea României Mari, însa au fost si 
foarte multe pierderi: aproximativ un milion de victime omenești, pierderea 
Tezaurului Băncii Naționale si imense distrugeri. 
Astfel se cuvine ca tuturor eroilor neamului si veteranilor de război, care au 
înfruntat gloanțele si vitregia războiului, celor care si-au dat viața pentru 
libertatea, unitatea si integritatea României, sa le aducem un călduros si pios 

omagiu si sa le transmitem de peste timp gânduri de recunoștința veșnica 
din partea generațiilor de azi, a noastră, a tuturor.
Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la intrarea țării noastre în Primul Război 
Mondial, și orașul Târgu Cărbunești a comemorat pe data de 26 august 2016 
eroii care au căzut la datorie pe timpul desfășurării acestei mari conflagrații.
În acest sens s-a desfășurat la monumentul eroilor din centrul orașului, un 
ceremonial militar și religios care a cuprins: slujba religioasă, păstrarea unui 
moment de reculegere în memoria ostașilor căzuți pe fronturile războiului 
și depunerea de coroane de flori.

Administrația publică locală a finalizat lucrările 
de amenajare loc de joacă pentru copii de et-
nie, în locația S.V.S.U. Târgu Cărbunești. 
Mai precis lucrările au constat în executare 
împrejmuire și montare mobilier, pe un teren 
aflat în curtea S.V.S.U. Târgu Cărbunești,  în 
suprafață de 80 mp.
Acest loc de joacă are intrare separată față de 
locația S.V.S.U.  și dispune de mobilier de joacă 
nou, pentru mai multe categorii de vârstă.
Acest lucru a fost posibil în urma Acordului 
de Parteneriat între Orașul Târgu Cărbunești și 
Grupul de Inițiativă DEL, pentru susținerea și 

asistarea copiilor în vederea participării școlare, finanțat de Fundația Pact în cadrul Proiectului ”ZEFIR- împreună pentru puterea de acțiune”.


