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Dragi cărbuneşteni,
Vă doresc ca lumina sărbătorilor să vă intre în case 
şi în suflete, să ne adune pe toţi în jurul valorilor 

spirituale si să petrecem alături unii de alţii, plini de 
speranţă. 

Asigurându-vă de tot respectul meu, vă doresc un 2015, 
plin de sănătate, frumusete, belsug si întelegere.

La Mulţi Ani si multă bucurie să fie în casa
fiecăruia!

Cu respect.
Ing.Jr.Mazilu Mihai Viorel

La mulţi ani! tuturor cărbuneştenilor.

Festivalul Județean "E Vremea Colindelor" - 
Ediția a II-a

Sâmbătă, 13 decembrie 2014, la Centrul Cultural Tudor Arghezi Târgu 
Cărbunești, s-a desfăşurat cea de-a II-a Ediţie a Festivalului judeţean „E 
vremea colindelor”. In organizarea acestui concurs județean, s-au im-
plicat :Centrul Cultural Tudor Arghezi şi Primăria Târgu Cărbuneşti, în 
parteneriat cu Palatul Copiilor din Târgu-Jiu şi Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. Festivalul-concurs 
s-a desfășurat  pe trei secţiuni: muzică folk-interpreţi colinde pe grupe 
de vârstă, grupuri muzică folk – colinde tradiţionale şi grupuri vocale. 
Câștigătorii celei de-a doua ediții a Festivalului judeţean „E vremea colin-
delor” au fost: 
Solişti vocali: 6-9 ani: Lăzărescu Jesica şi Rodocan Ariana; 6-14 ani: Tur-
batu Mihai;15-19 ani: Bolovan Elvira.
Grupuri vocale: Grupul „Strunga”
Grupuri folk şi tradiţionale: Grupul Clubului copiilor din Târgu-Cărbuneşti 
şi Grupul Centrului Cultural Târgu-Cărbuneşti.

 
Începând cu luna decembrie au început lucrările de modernizare, cu 
finanțare prin P.N.D.L., a Drumului comunal Copăcioasa-Pojogeni, km 
5+575 – 8+575.
Dintotdeauna administrația locală a depus eforturi pentru a garanta o 
buna circulație pe acest drum comunal, intervenind ori de câte ori, se 
iveau din cauza condiților meteorologice, denivelări sau gropi pe acest 
drum pietruit. Dar, iată că într-un final s-a reușit accesarea prin Pro-
gramul Național de Dezvoltare Locală, accesarea fondurilor necesare 
modernizării acestui drum, care deservește câteva sute de cărbuneșteni.
Din fericire, datorită implicării și promptitudinii administrației publice 
locale și datorită vremii încă blânde de la sfârșitul acestui an, s-a reușit 
realizarea unui procent important din acest proces de modernizare 
a cărei valoare totala  se ridică la suma de 1.740.000 lei.
 

Lucrări de modernizare Drum comunal 
Copăcioasa-Pojogeni
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Noiembrie 2014

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea  încheierii Acordului de 
Parteneriat între Oraşul Tg.Cărbuneşti şi Grupul De 
Iniţiativa   DEL, pentru susţinerea si asistarea copi-
ilor in vederea participării şcolare si performantelor 
şcolare, finanţat de Fundatia PACT in cadrul proiect-
ului – „zefiR- Împreuna pentru puterea de acţiune”

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;
- prevederile HG nr. 1121/2011 privind apro-
barea Strategiei Guvernului României de incluzi-
une  a cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2012-2020;
- prevederile Legii nr.116/2002 privind pre-
venirea si combaterea marginalizării sociale;
- dispoziţiile Legii nr.292/2011 privind Legea 
asistentei sociale;
- Adresa 18932/27.10.2014 a Grupului  De 
Iniţiativa DEL pentru susţinerea si asistarea copi-
ilor in vederea participării şcolare si performan-
telor şcolare, finanţat de Fundaţia PACT in cadrul 
proiectului – „zefiR- Împreuna pentru puterea de 
acţiune”;
- Legea 273/2006- privind Finanţele Publice 
Locale cu modificările ulterioare;
- Legea 215/2001 – privind administraţia pu-
blica locala republicata;
        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 încheierea Acordului de 
Parteneriat între Oraşul Tg.Cărbuneşti şi Grupul 
De Iniţiativa DEL, pentru susţinerea si asistarea co-
piilor in vederea participării şcolare si performan-
telor şcolare, finanţat de Fundatia PACT in cadrul 
proiectului- „zefiR- Împreuna pentru puterea de 
acţiune”, prevăzut în anexă ,care face parte inte-
granta din prezenta hotărâre.
    Art.2.-  Se aprobă punerea la dispoziţie a terenului 
în suprafaţa de 80 mp situat  în  strada Gării, nr.13  
(curtea SVSU ), Oraş Tg.Cărbuneşti  pentru amena-
jarea unui loc de joaca .
    Art.3. Se aprobă contribuţia Oraşului Tg.Cărbuneşti 
la realizarea proiectului cu suma de 5.000 lei pentru 
realizarea lucrărilor de  montare  a spaţiului de jo-
aca si mentenanţă pentru locul de joaca.
    Art.4. Se împuterniceşte Primarul Oraşului 
Tg.Cărbuneşti ing.jr. Mazilu Mihai Viorel pentru 
semnarea Acordului de Parteneriat intre Oraşul 
Tg.Cărbuneşti ţi Grupul De Iniţiativa DEL.
    Art.5. Primarul oraşului si compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce 
la îndeplinire prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării fără plată a unei auto-

speciale de stins incendii
 
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 ; 
 - Prevederile Instrucţiunilor MAI nr. 167/30.07.2009 
privind scoaterea din funcţiune,

 valorificarea şi casarea bunurilor în Ministerul 
Administraţiei şi Internelor;
         -  Prevederile HG nr. 81/2003 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase 
din funcţiune, precum a celor scoase din rezervele 
proprii aflate în administrarea Ministerului de In-
terne; 
        - Prevederile art. 36 alin.(2) litere d) şi alin.(6) lit. a) 
pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu completările şi 
modificările ulterioare;
        - OMAI nr. 718/30.06.2005; 
         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 preluarea fără plată în propri-
etatea publică a oraşului Tg.Cărbuneşti şi în admin-
istrarea Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 
(Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă)  a 
autospecialei de stins incendii R 12215DFA-APCA, 
disponibilizată de către Inspectoratul General pen-
tru Situaţii de Urgenta.
    Art.2.- Solicitarea de preluare se formulează de 
către autoritatea administraţiei publice locale exec-
utiva - Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti, se avizează 
de către Instituţia Prefectului Judeţului Gorj şi se 
adresează Inspectoratului pentru Situaţii de Urgen-
ta „Lt. Col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj.
    Art.3.- Bunul prevăzut la art. 1 este imperios nece-
sar Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta 
al oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul intervenţiilor 
pentru stingerea incendiilor, protecţia persoanelor, 
a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii, în-
trucât oraşul Tg.Cărbuneşti este o localitate cu risc 
major la producerea incendiilor atât la vegetaţie us-
cata, cât şi la gospodăriile populaţiei în număr de 
3673.  
    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind înregistrarea Oraşului Tg.Cărbuneşti în Siste-
mul Naţional Electronic de plata  online a taxelor si 

impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)

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 impozite si taxe 
locale; 
- prevederile HG 1235/2010 privind aprobarea 
realizării Sistemului naţional electronic de plata on-
line a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar;
- prevederile Ordinului 168/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind Sistemul naţional 
electronic de plata online a taxelor si impozitelor 
utilizând cardul bancar;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă înregistrarea Oraşului 
Tg.Cărbuneşti, titularul codului de înregistrare fisca-
la CF nr. 4898681, în Sistemul Naţional Electronic de 
Plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul 
bancar (SNEP).
    Art.2.- Începând cu data intrării în vigoare a prezen-
tei hotărâri, HCL nr.113/31.10.2011 se abrogă.        
    Art.3.- Primarul si compartimentele de resort din 
aparatul de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea  Indicatorilor  tehnico – econ-
omici la obiectivul de investiţii : „Reabilitare strada 

Pieţii, km 0+540 - km 1+932, 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 ADPP al 
Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii 
finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi 
completată ;
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile pro-
prietate publica, cu modificările si completările ul-
terioare;
- H. Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-eco-
nomice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobar-
ea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din 
H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice afer-
ente investiţiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pen-
tru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii”, 
cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea ac-
telor normative,republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;       
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. 
d) din  Legea  nr. 215/2001, privind  administraţia 
publica locala, republicata,  cu modificările si 
completările ulterioare ;
         Analizând documentaţia tehnico-economica 
a obiectivului de investiţii economice întocmita de 
S.C. RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu;
        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 Indicatorii tehnico-economici 
la obiectivul de investiţii  „Reabilitare strada Pieţii, 
km 0+540 - km 1+932, oraş Tg.Cărbuneşti”, con-
form documentaţiei  tehnice– Reabilitare strada 
Pieţii, km 0+540 - km 1+932, oraş Tg.Cărbuneşti,  
elaborata  de SC RONEVACON SRL conform anexei, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
după cum urmează :
- VALOARE TOTALA  : 3.148.650 lei fără TVA; 
Din care :  - Valoarea lucrărilor ( C+M ) :    - 
2.840.540 lei fără TVA ;
- Cheltuieli diverse si neprevăzute : - 140.620 lei 
fără TVA ;
    Art.2.- Cofinanţarea obiectivului de investiţii este 
asigurata de Bugetul local de venituri si cheltuieli al 
oraşului Tg.Cărbuneşti, în procent de  5%, din valo-
area totala a obiectivului de investiţii, după cum 
urmează :
VALOARE TOTALA    B U G E T U L L O C A L          
3.148.650                                     157.432
    Art.3.- Oraşul Tg.Cărbuneşti îşi asuma operarea si 
întreţinerea obiectivului de investiţii după punerea 
în funcţiune.
    Art.4.- La data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, HCL nr.  64/30.10.2014  se abrogă.
    Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Moș Crăciun

Turul sezonului competiţional 2014-2015, a Ligii a IV-a de fot-
bal s-a încheiat cu rezultate excepţionale pentru echipa noastră 
locală de fotbal.
Echipa a reuşit să termine turul pe primul loc, cu un total de 
33 de puncte, şi un golaveraj bun: 38 de goluri marcate şi 
doar 11 primite. Din cele 12 jocuri câte a numărat acest tur 
competiţional, 11 au fost câştigate de echipa noastră, iar 1 
meci s-a încheiat cu înfrângere.
Lotul echipei de fotbal Gilortul :
Portari:Munteanu Constantin si Cimpoieru Alin
Fundaşi: Lucean Ion Robert, Gioaga Bogdan Gabriel, Brandibur 
Emil Sorin, Predoi Daniel;
Mijlocaşi: Stefan Dumitru Alexandru, Fugaru Dragos, Chiriac 
Paul Bogdan, Dragotoiu Catalin Ion, Sanda Marian Daniel, Mar-
ghidan Radu Mihai, Găman Mario, Marin Ion;
Atacanţi: Tarhat Constantin Adrian,Almajan Dumitru Darius, 
Tiron Robert Dumitru, Pătrășcoiu Șerban.
Antrenor: GAMAN SERGIU

Gilortul Târgu Cărbuneşti

Sărbătorile au venit mai devreme pentru copiii din Târgu Cărbunești. Elevii 
şi preşcolarii din şcolile şi grădiniţele din judeţ l-au întâlnit deja pe Moş 
Crăciun, care a venit cu sacul plin de cadouri din partea Primăriei Târgu 
Cărbunești.
În acest an, pentru a aduce un zâmbet pe faţa copiilor, primarul oraşului a 
pregătit 1500 de cadouri pentru toţi preşcolarii şi şcolarii de la unitățile de 
învâțământ de pe raza orașului. Totodată s-au bucurat de aceeași atenție 
si copii Casei de Copii dar și persoanele de la Centru pilot pentru tinerii 
cu handicap. Copii l-au așteptat și în acest an, ca de fiecare dată, pe Moș 

Crăciun cu bucurie dar și pregătiți sa-l încânte cu diferite programe artis-
tice și colinde.
Ca de fiecare data Primăria oraşului nostru a fost gazdă pentru colindători, 
care au venit însoţiţi fie de dascăli, fie singuri , încântând audienţa, inter-
pretând o varietate de colinde tradiționale dar și contemporane.
Drept răsplată pentru frumusețea interpretărilor colindători au primit şi 
ei de la Moş Crăciun, cadouri şi au plecat cu promisiunea că la anul vor 
reveni.

La nivelul localității Tg.-Cărbunești sunt in evidenta mai multe categorii de persoane vulnerabile, precum: persoane cu venituri reduse, persoane cu 
nivel educațional scăzut, familii aflate in dificultate, familii monoparentale, familii care migrează. Principalele probleme sociale cu care aceste cat-
egorii de beneficiari se confrunta sunt: lipsa resurselor care sa satisfacă nevoile de baza, lipsa unei supravegheri permanente pentru copiii ai căror 
părinți sunt implicați in activități generatoare de venit, unde aceștia sa desfășoare activități care sa aiba la baza un contract de munca etc. 
Astfel, in sprijinul elevilor si a părinților acestora, Scoala .Gimn.Nr.1 “George Uscătescu” Tg.-Cărbunești împreuna cu Primăria si Consiliul Local Tg.-
Cărbunești au luat inițiativa înființării unui program alternativ de învățământ, si anume Programul “Școala după scoală” (After school), prin finanțarea 
cu grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana Extinsa. Grupul ținta al acestui Program îl constituie  
cei 25 de elevi, din care 14 elevi de etnie rroma si 11 elevi romani, program coordonat de doamna profesor, Cristina Drăghici. Grantul pentru acest 
program este de 33.100, contribuția unității școlare fiind de 6.650 lei. 
Programul SDS oferă activități de servire a mesei (un meniu felul II, in valoare de 8 lei/elev/zi), activități de efectuare a temelor, de remediere scris-
citit si calcul matematic, studiul limbii engleze, activități si jocuri sportive si de animație, ateliere tematice, activități psihosociale. Cadrele didactice 
care lucrează cu elevii au experiența de cel puțin 10 ani si sunt formate specializat pentru desfășurarea acestor activități. Programul a debutat in luna 
aprilie 2014 si se desfășoară pana in luna decembrie a acestui an. 
De aceeași finanțare s-a bucurat un număr de 16 elevi de la aceeași unitate de învățământ desfășurat in fiecare zi de joi, “JOIA VESELA”, program 
coordonat tot de doamna profesor, Cristina Draghici, iar activitățile sunt desfășurate de doamna educatoare, Ion Olimpia, animator psihosocial. In 
cadrul acestui program elevii primesc un sandviș, program co-finanțat de aceeași Fundație ca si la SDS, Terre des hommes, cu o valoare de 1.342 lei, 
in perioada octombrie 2014-martie 2015. 

Continuare pag.4

Învățământ Alternativ Cărbuneștean
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1 Decembrie - Ziua Naţională a României
Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 reprezintă fără doar 
și poate evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea unui 
deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii. Aniversăm cu respect în fiec-
are an Ziua Naţională a României la 1 Decembrie, prilej de rememorare a 
jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului naţional român. Cu 
acest prilej, discu tăm, polemizăm, dezbatem cu privire la rolul maselor și al 
personalităţilor în anul plin de istorie 1918. Unirea din 1918, realizată de niște 
patrioţi vizionari, rivalizează palid astăzi cu faptele unor personaje contempo-
rane. Tinerii nu prea știu ce sărbătoresc, cei mai în vârstă visează la vremurile 
apuse, iar mulţi folosesc ziua liberă pentru a-și rezolva din problemele res-
tante din cauza serviciului.
Ca orice român, fiecare cărbuneştean se bucură întotdeauna de o asemenea 
sărbătoare. 
Şi de această dată în oraşul nostru a fost marcat evenimentul printr-o serie de 
manifestări speciale. Sarbatoarea a debutat prin ceremonialul de depunere de 
coroane de flori la monumentul eroilor din centrul oraşului.
După acest moment, toţi cărbuneştenii au fost invitaţi, în zona stadionului 

pentru a servi tradiţionala fasole cu cârnaţi. Din pacate vremea nu prea prietenoasă în pragul acestei mari sărbători naționale , i-a descurajat pe 
cărbuneșteni să participe la acest eveniment. 
Concomitent a fost inaugurată, respectând tradiția anului trecut, ce-a de-a doua etapă etapă a sistematizării pe verticală blocuri ANL din acea zonă..

Dragi cărbuneşteni,
Vă aşteptăm în data de 31.12.2014, orele 2345, în parcul din faţa Primăriei oraşului Târgu 

Cărbuneşti pentru a ne bucura împreună de trecerea în noul an la lumina focului de artificii
Deviza noastră: "Din puțin să facem mult"

  Începută în perioada 17-21 noiembrie 2014, din inițiativa unor suflete 
curate și generoase din Orașul lui Tudor Arghezi, informăm cititorii că aici 
s-a desfășurat campania socială de sprijinire a copiilor și familiilor aflate în 
dificultate, sugestiv intitulată: «Săptămâna fructelor și a legumelor». Cam-
pania s-a derulat în cadrul Strategiei Nationale de Acțiune Comunitară, 
iar scopul principal al acesteia a fost acela de a dezvolta spiritul civic al 
tineretului din mediul școlar. Așadar, s-a considerat că implicarea elevilor 
în ajutorarea familiilor cu posibilități materiale reduse contribuie la dez-
voltarea abilităților sociale de solidaritate și unitate. În acest sens, elevii și 
profesorii de la Colegiul Național «Tudor Arghezi» din Târgu-Cărbunești, 
nu au stat prea mult pe gânduri și s-au mobilizat exemplar, pentru a de-
mara și a continua în aceste zile din preajma sărbătorilor de iarnă, o serie 

de inițiative lăudabile.
Putem spun e că inițiativa a fost pe placul tuturor, atât al celor care au 
dăruit, cât și al celor care au primit, deoarece fiecare elev a fost receptiv și a 
contribuit cu câte ceva. Deviza noastră, a elevilor, sub îndrumarea cadrelor 
didactice, a fost: «Din puțin să facem mult», mai ales că fructele colectate 
au fost dăruite cu mare drag de către elevi pentru două familii din Cojani. 
Putem spune că oamenii aceștia au fost plăcut surprinși de gestul nostru, 
bucurându-se nespus de cadourile primite de la noi. De asemenea, ele-
vii și profesorii au plecat mulțumiți si cu zâmbetul pe buze, pentru că au 
reușit să facă fericite cele două familii!

Denisa Gelatu, elevă, clasa a XI-a A

In perioada de monitorizare curenta părinții au apreciat activitățile desfășurate, precum si programul destinat propriilor copii sub supraveghere 
permanenta de la 12.00 la 16.00. Aceștia sunt de părere ca Programul “Școala după scoală” trebuie menținut si in anul următor întrucât copiii sunt in 
siguranța, isi fac temele, participa la diferite activități in avantajul lor, iar cadrele au dovedit profesionalism si tact pedagogic la nivel inalt.
Mulțumesc cadrelor implicate in aceste proiecte, partenerilor acestora si fie ca lumina sfânta a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos sa ne ofere in anul 
2015 pace sufleteasca, mese îmbelșugate si noroc. La mulți ani!

Prof. Cristina Draghici

Învățământ Alternativ Cărbuneștean
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