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	 În	perioada	1-4	februarie	edilul	oraşului	a	participat	la	Adunarea	
Generală	 a	Asociaţiei	Oraşelor	din	România.	Evenimentul,	 organizat	 la	
Bucureşti,	a	reunit	reprezentanţi	ai	autorităţilor	publice	centrale	şi	peste	120	
de	primari	din	România,	un	schimb	benefic	de	experienţă,	cu	scopul	de	a	
dezbate	problemele	cu	care	se	confruntă	autorităţile	locale	în	eforturile	de	
implementare,	atât	a	politicilor	guvernamentale,	cât	şi	a	programelor	şi	proi-

ectelor	derulate	cu	fonduri	eu-
ropene	şi	de	la	bugetul	de	stat
	La	 această	 întâlnire	 au	 luat	
parte	 Ministrul	 Dezvoltării	
Regionale	 şi	Turismului,	El-
ena	Udrea;	Ministrul	Mediu-
lui,	László	Borbély;	Ministrul	
Muncii,	Sulfina	Barbu	şi	alţi	
reprezentanţi	 ai	 autorităţilor	
publice	centrale.	
	Edilul	 oraşului	 a	 partici-
pat	activ	 la	această	 întâlnire,	
atrăgând	 atenţia	 în	 cadrul	
discuţiilor	purtate	asupra	unor	
probleme	de	la	nivel	naţional	
care	 se	 răsfrâng	 şi	 asupra	
autorităţii	 locale,	 probleme	

foarte	intens	dezbătute	în	cadrul	adunării,	spre	exemplu:
-Regula	conform	căreia	la	fiecare	şapte	salariaţi	care	pleacă	din	sistemul	
de	stat	se	poate	angaja	unul.;
-Opinia	că	nu	poţi	fi	profesionist	la	aceste	salarii	medii	de	150	euro	pe	
care	le	primesc	persoanele	care	lucrează	în	administraţie;
	 Cu	 aceeaşi	 ocazie	 edilul	 a	mulţumit	 reprezentaţilor	Ministerului	
Sănătăţii	 pentru	 acordarea	 titlului	 de	 Spital	 de	 Urgenţă,	 Spitalului	 din	
Târgu	Cărbuneşti.	La	rândul	său	primarul	din	Târgu	Cărbuneşti	a	primit	
felicitări	pentru	modul	profesionist	în	care	se	desfăşoară	actul	de	sănătate	
şi	 cel	 de	 învăţământ	 din	 oraş,	 care	 sunt	 considerate	 “oglinda	 autorităţii	
locale”,	 precum	 şi	 pentru	modul	 în	 care	 este	 atrasă	 tânăra	 generaţie	 în	
activităţi	culturale	şi	sportive.	Surpriza	a	fost	când,	la	ceremonia	de	închi-
dere	edilul	din	Cărbuneşti,	a	primit	un	brevet	cu	titlul	de	“Cel	mai	activ	
primar	al	anului	2011“,	ca	recunoaştere	a	activităţii	şi	a	eforturilor	depuse	
în	activitatea	desfăşurată	ca	edil	al	oraşului..

"Cel mai activ primar al anului 2011"Spitalul de Urgenţă Orăşenesc Târgu 
Cărbuneşti

Un izvor pus la dispoziţia cărbuneştenilor

	 Ministerul	Sănătăţii	 a	 avizat	documentaţia	privind	noul	 statut	 al	
Spitalului	Orăşenesc	Cărbuneşti,	primind	astfel	 titulatura	de	Spitalul	de	
Urgenţă	Târgu	Cărbuneşti,	cea	de	a	doua	unitate	medicală	de	urgenţă	din	
judeţul	Gorj	 ,	 după	 Spitalul	 de	Urgenţă	 Tg	 Jiu.	Acest	 blazon	 de	 spital	
de	 urgenţă	 a	 fost	 foarte	 greu	 de	 obţinut,	 fiind	 o	 recunoaştere	 a	muncii	
depuse	şi	a	profesionalismului	echipei	manageriale	conduse	de	Directo-
rul	spitalului	Dr.	Constantin	Târziu,	precum	şi	a	aportului	adus	de	către	
Primăria	Cărbuneşti.		Foarte	important	de	precizat	este	faptul	că,	Spitalul	
Orăşenesc	este	singurul	spital	orăşenesc	din	România	care	a	fost	declarat	
spital	de	urgenţă,	până	în	momentul	de	faţă.	Trebuie	subliniat	modul	 în	
care	a	evoluat	acest	spital.	Astfel,	de	la	18	medici,	acum	6	ani,	la	78	în	
prezent;	 63	 dintre	 aceştia	 lucrează,	 iar	 15	 sunt	 rezidenţi,	 asigurându-se	
astfel	şi	“schimbul	de	mâine”	al	specialiştilor.	Un	alt	exemplu	al	evoluţiei	
spitalului	este	acela	că,	de	la	180	de	paturi,	acum	6	ani,	astăzi	s-a	ajuns	
la	aproape	400	de	paturi,	şi	totodată	de	la	2	linii	de	gardă	s-a	ajuns	la	9	
linii	de	gardă.	Un	lucru	demn	de	laudă	este	şi	faptul	că	spitalul	dispune	de	
aparatură	de	ultimă	generaţie,	care	îi	permite	să	desfăşoare	un	act	medical	
la	cele	mai	înalte	standarde.
	 Autoritatea	publică	locală	a	fost	alături	de	echipa	managerială,	la	
toate	eforturile	acesteia	de	a-şi	atinge	ţelul,	contribuind	atât	financiar	cu	
sume	de	la	bugetul	local,	cât	şi	cu	oferirea	specialiştilor	ce	îşi	desfăşoară	
activitatea	în	cadrul	spitalului,	a	unei	locuinţe	în	cadrul	programului	ANL.
Cu	 ocazia	 obţinerii	 titulaturii	 de	 spital	 de	 urgenţă,	 echipa	 managerială	
şi-a	propus	să	continue	dezvoltarea	spitalului,	un	prim	pas	ar	fi	acela	de	a	
creşte	numărul	de	secţii	medicale,	obiectivul	în	această	vară	reprezentâdu-
l	creearea	unei	secţii	de	dializă	şi	achiziţionarea	de	aparatură	RMN.	

Bursieri în Coreea de Sud

urm.pag.	3 urm.	pag.4



Gazeta de Cărbuneşti, Februarie 2012- 2 
Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Ianuarie 2012

HOTĂRÂRE
privind		acoperirea	deficitului	secţiunii	de	dezvoltare	a	Bugetu-
lui	de	venituri	şi	cheltuieli	al		oraşului	Tg.Cărbuneşti	pe	anul	

2011
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	buget-contabilitate	;	
		-	Ordinul	2985	/	2011	si	Ordinul	nr.18/06.01.2012	al	Minis-
terului	Finanţelor	Publice	privind	norme	metodologice	pentru	
încheierea	exerciţiului	bugetar	al	anului	2011	;
		-	Contul	de	execuţie	al	Bugetului	Local	la	30.12.2011;
		-	Legea	nr.	273/2006	–privind	Finanţele	Publice	cu	
modificările	si	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	acoperirea	definitivă	din	excedentul	
bugetului	local	a	deficitului	Secţiunii	de	Dezvoltare	a	Bugetului	
de	venituri	şi	cheltuieli	al		oraşului	Tg.Cărbuneşti	pe	anul	2011		
cu	suma	de	444.414,2	lei.

					Art.2.-	Primarul		oraşului	Tg.Cărbuneşti	şi	compartimen-
tele	de	resort	din	cadrul	Primăriei	Tg.Cărbuneşti	vor	duce	la	
îndeplinire	prezenta	hotărâre.	

 HOTĂRÂRE
privind	aprobarea	contului	de	închidere	a	exerciţiului	bugetar	-	

2011
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	contabilitate;
		-Legea	nr.	273	/2006	–	privind	Finanţele	Publice	Locale		cu	
modificările	ulterioare;
		-Legea	nr.	293	/2011–	Legea	bugetului	de	stat	pe	anul	2012;
		-Ordinul	1954	/	2005	al	Ministerului	Finanţelor	Publice	pentru	
aprobarea		clasificaţiei	indicatorilor	privind	finanţele	publice;
		-OMFP	1917	/	2005	–	pentru	aprobarea	normelor	met-
odologice	privind	organizarea	şi	conducerea	contabilităţii	
instituţiilor	publice;
		-Legea	nr.	82	/	1991	–	Legea	contabilităţii	cu	modificările	şi	
completările	ulterioare	;
		-Normele	metodologice	privind	închiderea	conturilor	contabi-
le,	întocmirea	şi	depunerea	situaţiilor	financiare	ale	instituţiilor	
publice	la	data	de	30.12.2011;	
În	temeiul	art.45	din		Legea	nr.	215	/	2001	–	legea	
administraţiei	publice	locale,	republicată,	cu	modificările	şi	
completările	ulterioare	,

HOTĂRĂŞTE
									Art.1.	–	Se	aprobă	situaţiile	financiare	anuale	ale	
instituţiei	privind	execuţia	Bugetului	de	venituri	şi	cheltuieli	
al	oraşului	Tg.Cărbuneşti,	întocmite	la	data	de	30.12.2011,	
conform	
anexelor	nr.	1	şi	nr.	2,	care	fac	parte	integrantă	din	prezenta	
hotărâre.
									Art.2.-		Primarul	oraşului	şi	compartimentele	de	resort	din	
cadrul	Primăriei	Tg.Cărbuneşti	vor	duce	la	îndeplinire	prezenta	
hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind		aprobarea		Bugetului	de	venituri	şi	cheltuieli	al		

oraşului	Tg.Cărbuneşti	pe	anul	2012
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	contabilitate	resurse	–	um-
ane	din	cadrul	instituţiei	;
		-Ordinul	1954	/	2005	al	Ministerului	Finanţelor	Publice	pentru	
aprobarea		clasificaţiei	indicatorilor	privind	finanţele	publice;
		-OMFP	1917	/	2005	–	pentru	aprobarea	normelor	met-
odologice	privind	organizarea	şi	conducerea	contabilităţii	
instituţiilor	publice;	-Legea	nr.	82	/	1991	–	Legea	contabilităţii	
cu	modificările	şi	completările	ulterioare	;
		-Ordinul	nr.	7/12.01.2011	privind	nivelul	maxim	al	chel-
tuielilor	de	personal	aferent	bugetului	general	centralizat	al	
unităţilor	administrativ	teritoriale	pe	anul	2011;
		-Adresa	nr.	858/20.01.2012		a	DGFP	Gorj	privind	repartiza-
rea	sumelor	alocate	din	cotele	defalcate	din	impozitul	pe	venit		
pentru	echilibrarea	bugetelor	locale	şi	sume	defalcate	din	TVA	
pentru	echilibrarea	bugetelor	locale;
		-Adresa	nr.	961/2012	a	Consiliului	Judeţean	Gorj	privind	
repartizarea	sumelor	defalcate	din	TVA	pentru	echilibrarea	
bugetelor	locale	şi	din	cotele	defalcate	din	unele	venituri	ale	
bugetului	de	stat;	
		-Legea	nr.		293/2011-	privind	legea	bugetului	de	stat	pe	anul	
2012;
		-Legea	nr.273/2006	–privind	finanţele	publice	locale	cu	
completările	şi		modificările	ulterioare;

		-Referat	nr.	17.383/12.12.2011	întocmit	de	dn-a	Cocioaba	
Janina	–biroul	Impozite	si	taxe;
		-Referatele	birourilor	si	serviciilor	din	subordinea	Primăriei	
Tg.Cărbuneşti	;
		-Proces	–verbal	nr.18.084/28.12.2011	privind	aducerea	la	
cunoştinţa	publica;
									În	temeiul		art.45		din	Legea	nr.2l5/2001	–legea		
administraţiei	publice	locale,	republicată,	cu	modificările	şi	
completările	ulterioare	,

PROPUNE
				Art.1.-		Se	aprobă		Bugetul	de	venituri	şi	cheltuieli	pe	anul	
2012	al	oraşului	Tg.Cărbuneşti	cu	suma	totala	de	10.530,50	
mii	lei		pe	capitole	bugetare,	conform	anexei	nr.1.	(formular	
cod	11	şi	formular	cod	11/01).				
				Art.2.-	Se	aprobă		Bugetul	de	venituri	si	cheltuieli	al	
activităţilor	finanţate	integral	din	venituri	proprii	si	al	
activităţilor	finanţate	din	venituri	proprii	si	subvenţii		pe	anul	
2012	în	sumă		15.003,34	mii	lei	pe	capitole,	conform	anexei	
nr.2.	(formular	cod	11/02).
				Art.3	–	Se	aprobă	utilizarea	excedentului	anului	2010	in	
suma	de	2,94	lei	si	a	excedentului	anului	2011	in	suma	de	
312.557,29	lei	constituit	la	30.12.2011	pentru	finanţarea	chel-
tuielilor	secţiunii	de	dezvoltare.
Art.4.-	Se	aprobă		Programul		de	investiţii	al	bugetului	local	
pe	anul	2012		prevăzută	în	anexa										nr.3	(formular	cod	14)	
şi	Programul	de	investiţii	al	Bugetului	de	venituri	si	chel-
tuieli	al	activităţilor	finanţate	integral	din	venituri	proprii	si	al	
activităţilor	finanţate	din	venituri	proprii	si	subvenţii	prevăzut	
în	anexa	4.			
				Art.5.-	Anexele	nr.	1-	4	fac	parte	integrantă	din	prezenta	
hotărâre.		
				Art.6.-	Ordonatorul	principal	de	credite,	toate	birourile	si	
serviciile	de	specialitate	din	cadrul	instituţiei	şi	ordonatorii	
terţiari	de	credite	(Centrul	Financiar	„Tudor	Arghezi”,	Spitalul	
Orăşenesc	Tg.Cărbuneşti		si	DSC	Tg.Carbunesti)	vor	asigura	
ducerea	la	îndeplinire	a	prezentei	hotărâri	.

HOTĂRÂRE  
privind	aprobarea	branşărilor	individuale,	darea	in	administrare	
către	SC	Aparegio	Gorj	SA	si	tarifului	aplicat	pe	metru	cub	de	

apa,	pentru	investiţia	,,Alimentare	cu	apa	sat	Pojogeni”
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	Administrarea	Domeniu-
lui	Public	si	Privat	al	Primăriei	oraşului	Tg.Cărbuneşti	;
		-	Procesul	verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor	cu	nr.	
963/27.12.2011	privind	lucrarea	,,Alimentare	cu	apa	sat	Pojo-
geni,	oraş	Tg.Cărbuneşti,	judeţul	Gorj’’;
		-	Contractul	de	execuţie	lucrări	cu	nr.	378/12.10.2009;
		-	Protocolul	de	predare-primire	cu	nr.	9631/27.12.2011,	
încheiat	intre	CNI	SA	Bucureşti	si		oraşul	Tg.Cărbuneşti	cu	
privire	la	transmiterea	in	mod	gratuit	a	investiţiei;
		-	Legea	51/2006	privind	serviciile	comunitare	de	utilităţi	
publice	cu	completările	si	modificările	ulterioare;
		-	Legea	213/1998	privind	bunurile	proprietate	publică;
		-	Contractul	de	delegare	prin	concesiune	a	serviciilor	de	
alimentare	cu	apa	si	canalizare	încheiat	cu	operatorul	regional		
SC		APAREGIO	GORJ	SA	cu	nr.	718/16.01.2008	;
		-	Solicitările	cetăţenilor	din	satul	Pojogeni;	
		-	Legea	273/2006	privind	finanţele	publice	locale	modificata;

HOTĂRĂŞTE
			Art.1.-	Se	aprobă	branşarea	individuala	la	reţeaua	de	
distribuţie	apa	din	satul	Pojogeni,	oraş	Tg.Cărbuneşti.
			Art.2.-	Se	aprobă	darea	în	administrare	către	operatorul	
regional	SC	APAREGIO	GORJ	SA,	în	baza	unui	protocol	
de	predare-primire	ce	va	fi	anexa	la	contractul	de	delegare	
prin	concesiune		a	serviciilor	de	alimentare	cu	apa	si	ca-
nalizare	încheiat	cu	operatorul	regional,	înregistrat	cu	nr.	
718/16.01.2008.
			Art.3.-	Se	aproba	tariful	practicat	de	către	operator	pe	metru	
cub	de	apa.
				Art.4.-	Primarul	oraşului	şi	compartimentele	de	resort	din	
cadrul	Primăriei	Târgu	Cărbuneşti	vor	asigura	ducerea	la	
îndeplinire	a	prezentei	hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind	modificarea	HCL	nr.	125/29.11.2011	privind	stabilirea	

impozitele	şi	taxele	locale	pe	anul	2012	
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	impozite	
şi	taxe;
-		prevederile	Legii	343/2006	pentru	modificarea	şi	comple-
tarea	Legii	nr.	571/2003	privind	Codul	fiscal	cu	modificările	
ulterioare;
		-		prevederile	HG	44/2004	privind	normele	de	aplicare	a	
Codului	fiscal,	modificată	şi	completată	prin	HG	1861/2006
		-	prevederile	HG.956/24.09.2009	privind	nivelurile	pentru	
valorile	impozabile,impozitele	si	taxele	locale	si	alte	taxe	

asimilate	acestora,	precum	si	amenzile	aplicabile	începând	cu	
anul	fiscal	2012.
-		OG.	59/2010		pentru	modificarea	Legii	nr.	571/2003	privind	
Codul	Fiscal;
-		OG.	30/2011	pentru	modificarea	si	completarea	Legii	nr.	
571/2003	privind	Codul	Fiscal;
-		OUG.125/2011	pentru	modificarea	si	completarea	Legii	nr.	
571/2003	privind	Codul	Fiscal.
								În	temeiul		art.45		din	Legea	nr.2l5/2001	–legea		
administraţiei	publice	locale,	republicată,	cu	modificările	şi	
completările	ulterioare,	

HOTĂRĂŞTE
Art.I.	Articolul	1	litera	a),	c),	si	e)	din	HCL	125/29.11.2011	se	
modifică	după	cum	urmează:	
				„-	art.1,		litera	a)	în	sensul	că,	în	cazul	unui	autovehicul	de	
transport		de	marfa	cu	masa	totala	autorizata	egala	sau	mai	
mare	de	12	tone	prevăzut	la	art.	263.	alin.4	si	5	din	Legea	
nr.571/2003	cu	modificările	ulterioare,	impozitul	pe	mijloacele	
de	transport	este	egal	cu	suma	corespunzătoare	prevăzuta	în	
tabelul	anexat,		care	face	parte	integranta	din	anexa	la	HCL	
125/29.11.2011.”
			„-	art.1,	litera	c)	în	sensul	că,	în	cazul	unei	clădiri	care	nu	a	
fost	reevaluata	,	cota	impozitului	pe	clădiri	se	stabileşte	astfel:
-	 10%	pentru	clădirile	care	nu	au	fost	reevaluate	in	
ultimii	3	ani	anteriori	anului	fiscal	de	referinţă;
-	 30%	pentru	clădirile	care	nu	au	fost	reevaluate	in	
ultimii	5	ani	anteriori	anului	fiscal	de	referinţă.”
																	-	art.1,	litera	e)	în	sensul	că,	cota	prevăzută	la	art.	
279,	alin.	2	din	Legea	nr.571/2003	cu	modificările	ulterioare	se	
stabileşte	în	cota	de	1%	din	valoarea	totala	a	cazării/tariful	de	
cazare	pentru	fiecare	zi	de	sejur	a	turistului	care	se	încasează	
de	persoanele	juridice	prin	intermediul	cărora	se	realizează	
cazarea	odată	cu	luarea	in	evidenta	a	persoanelor	cazate.”
											Art.2.		Celelalte	articole	din		HCL	125/29.11.2011	
rămân	neschimbate.	
											Art.3	.	Primarul	oraşului	si	compartimentele	de	resort	
din	cadrul	Primăriei	vor	asigura	ducerea	la	îndeplinire	a	pr-
ezentei	hotărâri.

HOTĂRÂRE  
privind	aprobarea	reabilitării	Bisericii	din	Parohia	Ştefăneşti	

„Sfinţii	Arhangheli”	
Consiliul	Local	al	oraşului	Tg.Cărbuneşti
	 Având		în	vedere	:
-	proiectul	de	hotărâre;
-	rapoartele	de	avizare	ale	comisiilor	de	specialitate;
-	expunerea	de	motive;
										-	referatul	Pr.	Ciucă	Robert	Ştefan;		

HOTĂRĂŞTE
						Art.1.-	Se	aprobă	reabilitarea	Bisericii		Parohiale	„Sfinţii	
Arhangheli”		din	satul	Ştefăneşti,	oraş	Tg.Cărbuneşti,	judeţul	
Gorj	cu	finanţare	de	la	Guvernul	României.

						Art.2.-	Consiliul	Parohial	din	satul	Ştefăneşti	şi	consilierii	
PD-L	din	cadrul	Consiliului	Local	Tg.Cărbuneşti	vor	duce	la	
îndeplinire	prezenta	hotărâre.

HOTĂRÂRE  
privind	aprobarea	reabilitării	Bisericii	din	Parohia	Creţeşti		

„Naşterea	Maicii	Domnului”	
Consiliul	Local	al	oraşului	Tg.Cărbuneşti
											Având		în	vedere	:
										-	proiectul	de	hotărâre;
										-	rapoartele	de	avizare	ale	comisiilor	de	specialitate;
										-	expunerea	de	motive;
										-	referatul	Pr.	Boiangiu	Irinel	Vasile			

HOTĂRĂŞTE
					Art.1.-	Se	aprobă	reabilitarea	Bisericii		Parohiale	„Naşterea	
Maicii	Domnului”		din	satul	Creţeşti,	oraş	Tg.Cărbuneşti,	
judeţul	Gorj	cu	finanţare	de	la	Guvernul	României.
					Art.2.-	Consiliul	Parohial	din	satul	Creţeşti	şi	consilierii	
PD-L	din	cadrul	Consiliului	Local	Tg.Cărbuneşti	vor	duce	la	
îndeplinire	prezenta	hotărâre.

HOTĂRÂRE
	privind	alegerea	preşedintelui	de	şedinţă	pe	lunile

februarie,	martie	şi	aprilie		2012
Consiliul	Local	al		oraşului	Tg.		Cărbuneşti	,	
							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	orga-
nizare	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	31	ianuarie	2012,	conform	proce-
sului	verbal	al	şedinţei		;

HOTĂRĂŞTE
	Articol	unic:		Domnul		consilier	local		Călina	Iuliu		se	alege	în	
funcţia	de	preşedinte	de	şedinţă		pe		lunile	februarie,	martie	şi	
aprilie	2012
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Colectarea selectivă  a deşeurilor
	 Fiecare	dintre	noi,	ca	reprezentant	al	comunităţii,	are	puterea	şi	obligaţia	de	a	influenţa	pro-
cesul	de	ecologizare	a	propriului	oraş	sau	a	zonei	unde	locuieşte.	Soluţia	este	la	îndemâna	noastră	
şi	constă	în	depozitarea	selectivă	a	deşeurilor.	Mai	precis,	trebuie	să	depozităm	deşeurile	în	locurile	
special	amenajate.
	 Principalul	avantaj	al	reciclării	este	dat	de	reducerea	consumului	resurselor	naturale	(petrol,	
apă,	energie),	precum	şi	al	nivelului	emisiilor	nocive	în	aer.		
	 Spre	exemplu:
Hârtia 
	 Materiile	prime	utilizate	pentru	fabricarea	hârtiei	sunt:	lemnul,	celuloza,	hârtia	veche.	Hâr-
tia	reciclată	permite	economisirea	a	aproximativ	25%	din	cantitatea	de	electricitate	şi	a	90%	din	
cantitatea	de	apă	(300	l)	necesare	pentru	producerea	a	1	kg.	de	hârtie	albă.

De	asemenea,	prin	reciclarea	deşeurilor	de	hârtie,	se	elimină	clorul	
toxic,	necesar	producerii	hârtiei	albe.
Sticla 
	 Sticla	se	produce	folosind	următoarele	materii	prime:	nisipul	
de	cuarţ,	calcarul,	soda	(produs	poluant)	ş.a.
Reciclarea	sticlei	menajează	mediul	şi	economiseşte	în	timp	
bogăţiile	naturale,	apa	şi	electricitatea.
Reciclarea	presupune	separarea	şi	colectarea	materialelor	în	ve-
derea	transformării	lor	în	produse	utile	noi.	O	mare	parte	din	
aluminiul,	sticla,	hârtia	sau	oţelul	folosite	astăzi	în	întreaga	lume	
sunt	deja	provenite	din	reciclare.	Sticla	şi	oţelul	pot	fi	reciclate	nu	

doar	o	dată,	ci	de	nenumărate	ori.	Reciclarea	aluminiului	şi	oţelului	utilizat	la	cutiile	de	băuturi,	a	
hârtiei	şi	cartoanelor,	a	sticlei,	precum	şi	a	anumitor	mase	plastice	constituie	peste	tot	în	ţările	oc-
cidentale	o	industrie	înfloritoare.	De	asemenea,	reciclarea	permite	comunităţilor	să	reducă	costurile	
de	depozitare	a	deşeurilor.	Consumul	de	energie	este	şi	el	influenţat	pozitiv	de	reciclare.
Plasticul
	 Industria	de	mase	plastice	a	creat	un	sistem	de	codificare	care	permite	consumatorilor	
identificarea	diferitelor	tipuri	de	plastice	utilizate	în	industria	ambalajelor.	Codul	poate	fi	regăsit	
pe	spatele	celei	mai	mari	părţi	dintre	containere.	Dintre	multele	tipuri	de	material	plastic	utili-
zate	în	domeniul	ambalajelor,	se	reciclează	în	mod	uzual:	ambalajele	de	apă	minerală	/	sucuri,	
confecţionate	din	PET	(tetraftalat	de	polietilenă),	materie	primă	reciclabilă.	Ambalajele	se	predau	
clătite,	cu	dopul	şi	inelul	îndepărtate.	Etichetele	de	hârtie	nu	trebuie	îndepărtate.
Aluminiul
	 Aluminiul	este	cel	mai	valoros	dintre	produsele	casnice	reciclate.	Din	recipientele	de	
băuturi	din	aluminiu	se	realizează	noi	produse	cu	aceeaşi	destinaţie	şi	cu	un	consum	energetic	in-
comparabil	mai	mic.	Se	recomandă	ca	înainte	de	depozitarea	recipientelor	în	vasul	de	colectare	ad-
ecvat,	să	se	verifice	că	materialul	este	aluminiu	cu	ajutorul	unui	magnet.	Alte	produse	din	aluminiu	
care	se	pot	recicla	sunt	folia	de	aluminiu	curată,	tăvile	curate	de	prăjituri,	componentele	detaşabile	
din	echipamentul	sau	mobilierul	de	bucătărie.
	 De	precizat	că	o	mare	parte	din	aluminiul,	sticla,	hârtia	sau	oţelul	folosite	astăzi	în	în-
treaga	lume	sunt	deja	provenite	din	reciclare.	Sticla	şi	oţelul	pot	fi	reciclate	nu	doar	o	dată,	ci	de	
nenumărate	ori.	Reciclarea	aluminiului	şi	oţelului	utilizat	la	cutiile	de	băuturi,	a	hârtiei	şi	car-
toanelor,	a	sticlei,	precum	şi	a	anumitor	mase	plastice	constituie	peste	tot	în	ţările	occidentale	o	
industrie	înfloritoare.
	 Selectarea	deşeurilor	în	vederea	reciclării	trebuie	să	fie	o	prioritate	a	tuturor	cetăţenilor,	şi	
totodată	o	obligaţie	morală	faţă	de	generaţiile	viitoare.	

	 În	data	de	29.01.2012,	la	iniţiativa	poetului	Tudor	Gheorghe	Calotescu,	deja	cunoscut	de	către	
un	număr	mare	de	cărbuneşteni,	datorită	lansărilor	de	carte	ce	au	avut	loc	la	Biblioteca	orăşenească	
Tg.	Cărbuneşti,	a	luat	fiinţă	Cenaclul	Literar	„Tudor	Arghezi”,	care	cu	siguranţă	va	întregii	spaţiul	
arghezian	deja	creat	de	multă	vreme	prin	existenţa	instituţiilor	de	cultură	şi	învăţământ,	ce	poartă	
numele	marelui	Arghezi.	Au	participat	la	acest	eveniment	un	număr	mare	de	invitaţi,	atât	din	partea	
domnului	Tudor	Calotescu,	dar	şi	din	partea	bibliotecii.	
	 Cei	prezenţi,	de	vârste	şi	profesii	diferite,	şi-au	exprimat	bucuria	înfiinţării	acestui	cenaclu,	
mai	ales	pentru	cei	care	au	acest	har	al	scrisului,	dar	nu	numai.	Mai	multe	detalii	despre	organiza-
rea	Cenaclului	le-a	dat	iniţiatorul	acestuia,	bineînţeles	o	parte	din	cei	prezenţi	spunându-şi	părerea,	
venind	cu	propuneri.	
	 S-a	menţionat	faptul	că	la	Târgu	Cărbuneşti	există	talente,	de	vârste	diferite,	rostindu-se	şi	
numele	celor	mai	curajoşi,	cei	care	deja	şi-au	lansat	volume	de	poezie	sau	proză.
	 Există,	însă,	mulţi	alţii	care	în	clipe	de	răgaz	îşi	exprimă	sentimentele	şi	gândurile	lor.	Ceea	
ce	este	foarte	important	să	ştie	Cărbuneştenii	este	faptul	că:	În	ultima	Duminică	a	fiecărei	luni,	la	ora	
16,	toţi	cei	care	doresc	să	participe,	fie	ca	oameni	ai	scrisului,	fie	doar	ca	invitaţi,	sunt	aşteptaţi	cu	
mult	drag	la	Biblioteca	orăşenească	Tg.	Cărbuneşti,	unde	de	fiecare	dată	se	întâlnesc	membrii	cena-
clului.

O noutate pentru locuitorii oraşului Târgu Cărbuneşti Ceai cald pentru cărbuneşteni

	 Primăria	 Cărbuneşti	 a	 decis	 să	 vină	
în	 sprijinul	 cetăţenilor	 pentru	 a	 putea	 trece	
mai	 uşor	 peste	 zăpada	 şi	 temperaturile	 cu	
mult	 sub	 0	 grade,	 înregistrate	 în	 această	 lună.	
	 Astfel	 că,	 s-a	 luat	decizia	ca	cetăţenilor	
care	sunt	în	trecere	prin	faţa	primăriei	oraşului,	
dar	 şi	 în	 zona	 Pieţii	 şi	 Gării	 Târgu	Cărbuneşti	
să	 le	 fie	 oferit	 câte	 un	 pahar	 de	 ceai	 cald.	
	 Iniţiativa	a	fost	foarte	bine	primită	de	
toţi	trecătorii,	care	s-au	oprit	pentru	câteva	mo-
mente	pentru	a	savura	ceaiul	fierbinte	reuşind	
cât	de	cât	să	se	mai	încălzească	puţin.	

	 Pierdut	carnet	şomaj	pe	numele	
Stoenoiu	V.	Maria,	localitate	Bucşana	,	chitanţa	
nr.	2299/30.01.2012;
	 Pierdut	carnet	şomaj	pe	numele	Volin-
tiru	Tatiana,	Localitate	Aninoasa	,	chitanţa	nr.	
3005/10.02.2012;
	 Pierdut	carnet	şomaj	pe	numele	Tu-
liga	Angela,	Localitate	Ţicleni	,	chitanţa	nr.	
3020/10.02.2012

Un izvor pus la dispoziţia 
cărbuneştenilor

Anunţ

	 Din	bugetul	local,	la	sfârşitul	anului	tre-
cut,	după	cum	probabil	a-ţi	văzut,	au	“răsărit“,	
într-un	design	deosebit,	4	fântâni.	
	 Una	dintre	acestea	deja	finalizată,	lângă	
Ocolul	 Silvic,	 pusă	 la	 dispoziţia	 locuitorilor	
din	 Târgu	 Cărbuneşti	 şi	 nu	 numai,	 de	 către	
autorităţiile	publice	locale.	
	 Deşi	un	astfel	de	“izvor	al	vieţii”	poate	
părea	un	lucru	infim,	nu	trebuie	uitat	că	foarte	
multe	persoane,	locuitori	ai	oraţului	şi	nu	numai	
obişnuiau	să	vină	pentru	a	lua	apă	de	la	vechea	
fântână.
	 	 Celălalte	 trei	 fântâni	 sunt	 în	 curs	 de	
finalizare,	urmând	a	fi	date	 în	 folosinţă	cât	de	
curând	posibil.	
	 Iată	 că	 dacă	 se	 vrea	 se	 pot	 face	multe	
chiar	şi	cu	bani	puţini.

continuare	pag.1
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Evenimente cultural-edilitare şi sportive în anul 2011

Aşa cum am menţionat în numărul trecut, continuăm cu evenimentele cultural-edilitare şi sportive ale anului 2011.

16 martie:	Inaugurarea"Centrului		
de	Resurse	pentru	Activităţi	

Extracurriculare"care	funcţioneazã	
în	internatul	Colegiului	Naţional	

“Tudor	Arghezi“

25 martie “Un	pom	pentru	fie-
care“,	acţiune	de	plantare	pomi	
la	iniţiativa	Primăriei	Târgu	

Cărbuneşti

7 aprilie:
Inaugurarea	programului	“Biblionet“

12 mai:	participarea	edilului	
oraşului	Târgu	Cărbuneşti,	singurul	
invitat	din	Judeţul	Gorj,	la	"garden	
party-ul"	organizat	de	Maiestatea	

Sa	Regele	Mihai	I

19-22 mai:	Festivalul	Internaţional	
de	Literatură	“Tudor	Arghezi“	cu	o	

participare	din	8	ţări.

26 mai:	inaugurarea	noului	se-
diu	al	"Centrului	de	Evidenţă	

Informatizată	a	persoanelor,	Poliţia	
Locală	şi	Casa	de	Căsătorii.

18 iunie: prima	ediţie	“Cupa	Gilor-
tu”	a	Campionatului	Naţional	al	

FKNB	România

3 iulie:	participarea	edilului	Oraşului	
Târgu	Cărbuneşti	la	dezvelirea	bus-
tului	A.	I.Cuza	din	faţa	Universităţii	

din	Heiderberg

28 august:	Festivalul	inter-judeţean	
de	muzicã	lãutãreascã

"Gena	Bârsan"	-	Edişia	a	VI-a

Participare	încununată	de	succes	la	
Campionatul	European	de	karate	de	

la	Padova:
Florin	Bastorin-	Campion	European	
Gabriela	Mazilu-	Vicecampioană	

Europeană

Echipa	de	fotbal	a	C.S.	“Gilortu	
Târgu	Cărbuneşti,	în	pragul	noului	

sezon	competiţional

1 iunie:	“Ziua	Copilului“

Bursieri în Coreea de Sud

	 Oraşul	Târgu-Cărbuneşti	are	motive	solide	de	mândrie.	Doi	absolvenţi	ai	Colegiului	Naţional	„Tudor	Arghezi”	vor	duce	valoarea	Gorjului	până	
în	Orientul	Îndepărtat.	
	 Cărbuneştenii	Ionuţ	Lucian	Croitoru	şi	Lucian	Gărăiacu,	studenţi	 la	specializarea	autovehicule	rutiere	la	Craiova	şi	Bucureşti,	vor	merge	în	
Coreea	de	Sud	pentru	o	perioadă	de	cinci	ani	pentru	a	se	experimenta	în	domeniul	autovehiculelor	rutiere.	Conform	protocolului,	unul	dintre	cei	cinci	
ani,	fiind	dedicat	studierii	limbii.	
Coreea	de	Sud	a	oferit	100	de	burse	pentru	studenţi	din	62	de	ţări,	iar	pentru	România	s-au	scos	la	bătaie	doar	două	locuri,	ambele	fiind	ocupate	de	
studenţii	cărbuneşteni.	Bursa	de	studiu,	plătită	de	statul	român,	este	valabilă	de	la	1	martie	2012,	până	în	luna	februarie	2017.	
	 Este	meritul	celor	doi	tineri	pentru	performanţa	atinsă,	performanţă	care	se	datorează	şi	unei	pregătiri	şi	poate	unei	vocaţii	în	domeniul	auto,	care	
se	va	valorifica	prin	bursele	de	studii	câştigate	nu	întâmplător,	întruna	din	ţările	cu	o	bogată	tradiţie	în	domeniu.	Trebuie	felicitaţi	şi	luaţi	ca	exemplu,	
nu	numai	de	elevii	şi	studenţii	din	Cărbuneşti	ci	şi	de	cei	din	intreaga	ţară.	
	 Cei	doi	absolvenţi	ai	Colegiului	Naţional	“Tudor	Arghezi”	şi-au	luat	rămas	bun	de	la	foştii	profesori	şi	de	la	autorităţile	locale	în	cadrul	unei	
întâlniri	festive.	În	dimineaţa	plecării	spre	Coreea	de	Sud,	cei	doi	bursieri	au	revenit	la	edilul	oraşului,	un	moment	emoţionant	de	ambele	părţi,	pentru	a-i	
mulţumi	încă	o	dată	pentru	susţinerea	şi	ajutorul	acordat.	Edilul	le-a	mulţumit,	mândru	de	performanţa	atinsă	de	cei	doi	Cărbuneşteni,	şi	le-a	oferit	un	
drapel	al	ţării	noastre	pentru	a-l	purta	cu	mândrie	şi	pentru	a	nu	uita	de	ţara	în	care	s-au	născut	şi	au	crescut.	La	rândul	lor,	Ionuţ	şi	Lucian	i-au	promis	
edilului,	că	vor	ţine	legatura	cu	acesta	şi	că	vor	îi	vor	impărtăşi	din	etapele	experienţei	lor	din	Coreea	de	Sud.	
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