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1-8 Martie
Prima luna a calendarului roman este dedicata lui Mars zeul razboiului. Denumirile zonale ale lunii—
Mart; Martisor; Martiu—pastreaza radacina lingvistica a cuvintului originar sau exprima trezirea la 
viata a naturii inconjuratoare si incoltirea semintei semanate—Germinar;Geminariu.
in aceasta frumoasa luna, omenirea sarbatoreste doua mari sarbatori importante: Martisorul si Ziua 
Femeii.
Martisorul e funia zilelor, saptamanilor si lunilor anului adunate intr-un snur bicolor, simbolizand 
iarna si vara, facuta cadou la 1 martie, Ziua Dochiei si stravechi inceput de An Agrar. Martrisorul, 
generalizat astazi la sate si orase este confectionat din doua fire colorate alb si rosu, de care se prinde 
un obiect artizanal, pentru a fi daruit fetelor si femeilor care il poarta agatat in piept una sau mai 
multe zile. La sfarsitul secolului al XIX-lea martisorul era primit de copii, fete si baieti, fara deosebire, 
de la parinti in dimineata zilei de 1 martie, inainte de rasaritul soarelui. Martisorul, de care se agata 
o moneda metalica de argint si, uneori, de aur, se purta legat la mana, uneori prins in piept sau la 
gat. El era scos, in raport de zona etnografica, la o anumita sarbatoare a primaverii (Macinici, Florii, 
Paste, Arminden) sau la inflorirea unor arbusti si pomi fructiferi (maces, porumbar, trandafir, padu-
cel, visin,zarzar, cires etc.) si agatat pe ramurile inflorite. Se credea ca purtatorii Martisorului nu vor 
fi parliti de Soare in timpul verii, ca vor fi sanatosi si frumosi ca florile, placuti si dragastosi, bogati 
si norocosi, feriti de boli si de deochi. Dupa unele informatii Martisorul se confectiona din doua fire 
rasucite de lana colorata, alba si neagra sau alba sau albastra, si facut cadou in ziua din luna martie, 
perioada a echinoctiului de primavara, cand aparea pe cer Luna Noua. Sarbatorile cu ajun si calculul 
timpului in raport cu o anumita faza a Lunii sunt caracteristice calendarelor lunare care au precedat, 
atat la daci cat si la romani, actualele calendare solar-lunare. 
Obiceiul Martisorului este o secventa dintr-un scenariu ritual de innoire a timpului si anului prima-
vara, la moartea si nasterea simbolica a Dochiei. Dupa unele traditii, firul Martisorului, de 365 sau 
366 de zile, ar fi tors de Baba Dochia in timp ce urca cu oile la munte. Asemanator Ursitoarelor care 

torc firul vietii copilului la nastere, Dochia toarce firul anului primavara, la nasterea timpului calendaristic. Intrucat Martisorul este inseparabil de 
traditia Dochiei carpatice, zeita materna, lunara si echinoctiala, se poate afirma cu certitudine autohtonia si vechimea multimilenara a obiceiului. De 
la romani si aromani obiceiul Martisorului a fost preluat si de alte popoare din centrul si sud-estul Europei. Obiceiul a fost atestat in toate teritoriile 
locuite de romani si aromani. In unele zone etnofolclorice (Transilvania, Banat, Maramures, centrul Munteniei, vestul Olteniei, sudul Dobrogei) luna 
echinoctiului de primavara si a Anului Nou Agrar se numeste Martisor.
Ziua de 8 Martie este ziua feminitatii, a frumusetii, a dragostei, ziua in care femeia este in centrul atentiei, este sarbatorita de copii, de soti, de pri-
eteni. Femeia, fiinta delicata, sensibila este cea care da viata si poate de aceea, in momentele grele, se dovedeste mai tare decat barbatul, iar in viata 
de zi cu zi, nu are voie sa oboseasca nici la serviciu, nici ca mama, nici ca sotie.
Cu prilejul acestei deosebite ocazii, Primăria Târgu Cărbuneşti urează tuturor doamnelor şi domnişoarelor un călduros La mulţi 
ani.

Încep lucrările de curățenie și 
înfrumusețare de primăvară

O dată cu venirea primăverii şi revenirea naturii la viaţă se începe campa-
nia de curatenie si infrumusetare de primavara.
Administrația publică locală vă cere să daţi dovadă de spiritul civic pe 
care îl aveţi şi să începeţi curăţenia în faţa porţilor, numai împreună 
putem conferi oraşului Târgu Cărbuneşti aspectul curat şi civilizat pe care 
ni-l dorim cu toţii.
Ca şi până acum avem mare încredere în parteneriatul Primărie-Cetăţean 
şi rugăm din nou pe locuitorii oraşului să ne sprijine în demersurile no-
astre.
În acest sens Primăria oraşului Târgu Cărbuneşti îşi propune să realizeze 
şi să execute un program de curăţenie generală şi de înfrumuseţare a 
oraşului.
Acest program presupune: salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a lo-
curilor publice, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezul-
tate , decolmatarea şanţurilor şi rigolelor , igienizarea cursurilor de apa 
Gilort , Blahnita a pâraielor permanente si nepermanente , reparatii strazi 
, drumuri comunale , intretinere retele iluminat public , reparatii fantani 
publice , lucrari de intretinere spatii verzi si de amenajare de noi spatii 
verzi .
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Ianuarie 2015

HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă pen-

tru specialitatea ortopedie-traumatologie
în cadrul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă 

Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având  în vedere :
         - proiectul de hotărâre;
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
          - adresa nr. 119/08.01.2015 din partea Spitalu-
lui orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti înregistrată 
la nr. 271/08.01.2015; 
   -prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare ;
   - prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind trans-
ferul ansamblului de atribuţii şi competenţe ex-
ercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare ;
   - prevederile Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 
870/2004 pentru aprobarea Regulamentului pri-
vind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea 
gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar ;
   - prevederile Normelor metodologice de aplicare 
a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului 
de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
      În temeiul art.36 alin.(2) lit.a,), alin.(3) lit.b) şi  
art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă înfiinţarea  unei linii de gardă pen-
tru specialitatea ortopedie-traumatologie în cadrul 
Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti. 
    Art.2.- Primarul oraşului,  compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti  
şi conducerea Spitalului Orăşenesc de Urgenţă 
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind acordarea de facilităţi  fiscale  in conform-
tate cu Legea 571/2003 şi cu H.G. nr. 44/2004 cu 

modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
           Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; 
       - rapoartele de avizare ale comisiilor de speci-
alitate;
       - expunerea de motive; 
       - Raportul de specialitate al compartimentului 
impozite şi taxe locale;
       - prevederile Legii  nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal cu completările si modificările ulterioare;
       - prevederile H.G. nr. 44/2004 privind normele de 
aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată 
prin HG 1861/2006;
       - prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind 
nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si 
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum 
si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
           În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Pentru anul fiscal 2015 se aprobă redu-
cerea de 50% de la plata impozitului pe clădiri, 

pentru clădirea folosită ca domiciliu si reducerea 
de 50 % de la plata impozitului pe teren pentru 
terenul aferent clădirii utilizate ca domiciliu, pentru 
persoanele fizice ale căror venituri lunare constau 
în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social.  
    Art.2.- Reducerile prevăzute la art.1 se acordă per-
soanelor respective cu începere de la data de întâi 
a lunii următoare celei în care persoana depune 
documentele justificative în vederea reducerii.
    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
şi a Indicatorilor tehnico-economici pentru 
lucrările„Extindere reţea publica de apa şi ca-
nalizare menajera in zona de Sud a oraşului 
Tg.Cărbuneşti (strada Plopilor – strada Tran-
dafirilor/pod Gilort – drum acces fosta fer-
ma I.A.S.)” şi „Instalaţie de tratare biologica a 
amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu 
Cărbuneşti”  din cadrul proiectului „Extinderea 
si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, 
modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU 

Targu-Jiu, judeţul Gorj”

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 admin-
istrarea domeniului public si privat;
       - prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;
       - Legea 213/1998 privind bunurile propri-
etate publica cu modificările si completările 
ulterioare;
       - documentaţia tehnico-economica a obiec-
tivului de investiţii economice ,,Extindere reţea 
publica de apa si canalizare menajera in zona 
de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plo-
pilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum ac-
ces fosta ferma IAS)”   şi ,,Instalaţie de tratare 
biologica a amoniului pentru staţia de tratare 
apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului 
„Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si ca-
nalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa 
si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj” ;
       - HG 28/2008 cu privire la întocmirea 
documentaţiilor tehnico-economice;
         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 Studiul de fezabilitate privind 
lucrările de investiţii „Extindere reţea publica 
de apa şi canalizare menajera in zona de Sud 
a oraşului Tg.Cărbuneşti (strada Plopilor – stra-
da Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta 
ferma I.A.S.)” şi „Instalaţie de tratare biologica 
a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu 
Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea 
si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, 
modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU 
Targu-Jiu, judetul Gorj”, potrivit anexei,  care

care face parte integranta din prezenta hotărâre.
    Art.2.-  Se aprobă Indicatorii tehnico – economici 
pentru oraşul Târgu Cărbuneşti, privind lucrările de 
investiţii „Extindere reţea publica de apa şi canaliza-
re menajera in zona de Sud a oraşului Tg.Cărbuneşti 
(strada Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gil-
ort – drum acces fosta ferma I.A.S.)” şi  „Instalaţie 
de tratare biologica a amoniului pentru staţia de 
tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului 
„Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canali-
zare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU 
Targu-Jiu, judeţul Gorj”, potrivit Anexei care face 
parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3.- Finanţarea obiectivelor de investiţii 
prevăzute la art.1 se asigura din: Fonduri neram-
bursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coezi-
une), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la 
bugetele locale, contribuţii din fondurile proprii ale 
operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Finan-
ciare Internaţionale sau bănci comerciale.
    Art.4.- Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe 
terenuri care se afla în domeniul public al oraşului 
Târgu Cărbuneşti. Aceste terenuri sunt disponibile 
exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse in 
proiect.
    Art.5.- Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti, prin 
compartimentele de specialitate, şi operatorul 
S.C. APAREGIO Gorj, S.A. vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.     

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de ordine 
interioară al aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj  şi al serviciilor 
publice înfiinţate in subordinea Consiliului Local 

Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

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 de specialitate al biroului buget /cont-
abilitate – resurse/ umane; 
- prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statu-
tul Funcţionarilor publici republicata (r2) cu                   
modificările si completările ulterioare ;          
-  prevederile Legii nr.53/2003- Codul muncii repub.
- Legea nr.7/2004 actualizata privind Codul de con-
duita al funcţionarilor publici;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al 
personalului contractual din cadrul autoritatilor si                     
instituţiilor publice;  
- art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenta 
decizionala in administraţia publica;
          În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :
    Art.1.-  Se aprobă  Regulamentul de ordine 
interioară al aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj şi al serviciilor 
publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local 
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2.- La data intrării in vigoare  a prezentei 
hotărâri se abrogă H.C.L. nr.75/31.05.2011 privind 
aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al 
Primăriei Oraşului Tg.Cărbuneşti.
    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Ordonanţa Guvernului nr. 21 /2002 şi Legea 515 /2002 ,privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale , stabileste urmatoarele obligatii:
I. Instituţiilor publice , agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligaţii :
a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări 
specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi 
desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de ac-
ces;
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi
deratizare;
e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;
f ) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de 
consiliile locale;
g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
II .Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor 
stabilite de consiliile locale;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe 
care le folosesc;
g) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie
f ) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
k) curatirea si intretinerea santurilor , rigolelor si podetelor aferente proprietatii.
In acest sens se vor derula:
- actiuni în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmări : modul de întreţinere şi curăţire a şanţurilor , rigolelor , ridicarea materi-
alelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă , întreţinerea spaţiilor verzi , a împrejmuirilor ,a faţadelor clădirilor , continuarea lucrărilor de 
construcţii începute şi neterminate , depozitarea deşeurilor şi gunoaielor menajere în locuri nepermise.
- acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor ;
- acţiuni având ca scop depistarea agenţilor economici şi a cetăţenilor care nu respectă legislaţia de mediu în vigoare şi somare după caz , pentru 
asigurarea unui mediu de viaţă sănătos.

Desi nu se cunoaste cu certitudine ziua cand s-a nascut C.Brîncusi (19-20-21 
februarie 1876), anul acesta am aniversat 139 de ani de la nasterea marelui 
sculptor. Brâncuși a eliberat sculptura de preponderența imitației mecanice a 
naturii, a refuzat reprezentarea figurativă a realității, a preconizat exprimarea 
esenței lucrurilor, a vitalității formei, a creat unitatea dintre sensibil și spiritual. 
În opera sa el a oglindit felul de a gândi lumea al țăranului român. Prin obârșia 
sa țărănească și-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale în tradițiile, miturile și 
funcția magică a artei populare românești. Brâncuși a relevat lumii occidentale 
dimensiunea sacră a realității.
La începutul carierei sale, sculpturile lui Brâncuși au constat mai ales din 
reprezentări clasice ale formei umane. Perioada dintre 1897 și 1907 este 
caracterizată de o acumulare sensibilă de cunoștințe și îndemânare, dar și de 
căutarea a diferite soluții de modelare a materialelor. După 1905, viziunea ar-
tistului a devenit mai clară și mai puternică. Ca o consecință imediată, trans-
formarea structurii operei sale a suferit o evoluție rapidă, astfel încât, începând 
încă din 1907, reprezentările antropomorfe încep să cedeze locul sculpturilor 
care îl vor prefigura pe artistul Brâncuși de mai târziu, acela care va urma să 
intre în conștiința universală.
Din 1963 până azi au apărut în toate părțile lumii peste 50 de cărți și monografii și mii de studii și articole despre Brâncuși, stabilind în mod definitiv 
locul lui ca artist genial și chiar ca „unul din cei mai mari creatori ai tuturor timpurilor” (Jean Cassou). În 1937 cunoscutul sculptor Henry Moore scria: 
„Brâncuși a fost acela care a dat epocii noastre conștiința formei pure”. Mai aproape de noi, Frank Gehry indică cu precizie influența pe care marele 
sculptor român a avut-o asupra sa.
Volumul lui Radu Varia intitulat Brâncuși, unanim considerat drept lucrarea fundamentală consacrată marelui sculptor, a fost publicat mai întâi la 
New York în 1986 și a fost ales cartea anului de bibliotecarii americani și de principalele ziare și publicații din Statele Unite. Volumul a fost ulterior 
publicat la Paris în 1989, și ulterior la Tokio în 1993.
Figură centrală în mișcarea artistică modernă, Brâncuși este considerat unul din cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea. Sculpturile sale se 
remarcă prin eleganța formei și utilizarea sensibilă a materialelor, combinând simplitatea artei populare românești cu rafinamentul avangardei pari-
ziene. Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea cât și importanța acordată luminii și spațiului sunt trăsăturile caracteristice ale creației lui 
Brâncuși. Opera sa a influențat profund conceptul modern de formă în sculptură, pictură și desen.

Constantin Brâncuși

Încep lucrările de curățenie și înfrumusețare de primăvară
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 În ianuarie la Grădinița Nr. 
1 din Târgu Cărbunești, a 
avut loc Concursul Județean 
”Micul pictor creștin” cu ex-
pozitie desfășurat în cadrul 
Proiectului educațional – 
Ucenicii ”Cuvântului” .

Primăria Tg. Cărbunești, în 
colaborare cu Centrul Cultur-
al “Tudor Arghezi“ si Palatul 
Copiilor Tg. Jiu, a organizat 
un spectacol cu ocazia Zilei 
Internaționale a Femeii

 Anul acesta, ocazia împlinirii 
a 57 de ani de la moartea lui 
Constantin Brâncuși, a adu-
nat alături brâncușologi de 
prestigiu, reprezentanți ai cl-
erului, iubitori ai sculptorului 
de pe diferite meleaguri, la 
Mânăstirea Cămărășeasca.

În perioada 29 mai- 1 iunie, la 
Târgu-Jiu si Târgu-Cărbunești, 
a avut loc cea de-a 34-a editie 
a Festivalului Internațional de 
Literatură “Tudor Arghezi” . Si 
in acest an festivalul s-a bucu-
rat de prezenta numeroaselor 
personalități din domeniul lit-
erar.

Am organizat si în acest an 
Zilele Orașului, în perioada 
28-31 august.

Am organizat cea de-a IV 
a ediție a Cupei Federației 
IMAF- Gilortul. La această 
competiție au participat 
270 de sportivi din țară, pre-
cum și delegații din Olanda 
si Belgia.

Am organizat   cea de-a noua 
ediție a Festivalului de muzică 
lăutărească „Gena Bârsan”.Fes-
tivalul s-a desfășurat, în Parcul 
Stejeret si a adunat 12 rapsozi 
si 14 tarafuri.

A fost sfințită Biserica 
“Sfântul Antim Ivireanul” 
, construcție noua situ-
ata in incinta Primăriei Tg 
Cărbunești, slujbă oficiată 
de  Înaltpreasfintitul Părinte 
Irineu, Arhiepiscopul Craio-
vei si Mitropolitul Olteniei. 

Si in acest an, am sărbătorit 
“Ziua internaționala a 
persoanelor vârstnice”. 
Totodată, ca de fiecare data, 
au fost felicitate si le-au fost 
acordate diplome cuplurilor 
care au sărbătorit 50 de ani 
de la căsătorie.

De Ziua Înălțării Sfintei Cru-
ci,  la Muzeul Crucilor de la 
Măcesu, a fost săvârșită slu-
jba pentru toți oamenii de 
cultură care au cruci în acest 
muzeu și a fost  sfințită crucea 
cunoscutei prezentatoare a 
«Tezaurului folcloric», Mario-
ara Murărescu.

Am sărbătorit 122 de ani 
de existenţă a Spitalului 
Orășenesc de Urgență Târgu 
Cărbunești.

Echipa noastră de fotbal, 
Gilortul Târgu Cărbunești a 
realizat eventul în sezonul 
competițional 2013-2014.


