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Să rostim "Eminescu"

Foc de artificii la trecerea dintre ani Hora Unirii

Şi în acest an, trecerea dintre ani s-a făcut la Tg-Cărbuneşti în parcul 
primăriei. Mulţi cărbuneşteni au ieşit din case pentru a participa la focul 
de artificii din parcul primăriei. Focul de artificii a fost  foarte reuşit, şi 
de această dată faţă de ceilalţi ani din fericire am fost “ocoliţi” de ceaţă, 
astfel focul de artificii a putut fi văzut în adevărata sa splendoare. 
 Într-o ambianţă deosebită, cărbuneştenii prezenţi în parcul 

primăriei au ciocnit un pahar de şampanie cu edilii oraşului. Cu această 
ocazie, la cumpăna dintre ani, s-au trecut în revistă, proiectele realizate în 
2012 şi obiectivele pentru noul an 2013. Autoritatea locală mulţumeşte tu-
turor celor prezenţi în noaptea dintre ani în faţa primăriei pentru ambianţa 
civilizată de care au dat dovadă, şi totodată urează tuturor cărbuneştenilor: 
„Sănătate, La Mulţi Ani, multe bucurii şi realizări pentru anul 
2013”

Regretatul profesor Liviu Poenaru scria în cartea sa „Eminescu la Floreşti”: 
„Fericiţi voi, floreşteni, care respiraţi, munciţi şi visaţi permanent sub zo-
dia Eminescu. Poate că aşa a vrut Dumnezeu să faceţi parte dintre aleşii 
şi îndrăgiţii fiului său, „Luceafărul poeziei româneşti”. Sperăm că după 
moartea maestrului acestor cuvinte, oamenii de la Floreşti să trăiască 
aceleaşi sentimente faţă de „Luceafărul poeziei româneşti”, aşa cum de 
fapt ar trebui să le trăiască fiecare român în ziua de 15 ianuarie şi nu numai 
atunci.
Biblioteca orăşenească împreună cu clasa a II-a B de la Şcoala Generală 
„George Uscătescu”, clasă coordonată de doamna învăţătoare Buligiu 
Camelia, au rostit împreună pe 15 ianuarie 2013, numele Eminescu..

continuare pag.3

Unirea Principatelor Române cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind 
cea de la 1918) a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea şi reprezintă 
unificarea vechilor state Moldova şi Ţara Românească. Unirea este strâns 
legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza şi de alegerea sa ca dom-
nitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 
1859 în Ţara Românească. Totuşi, unirea a fost un proces complex, bazat 
pe puternica apropiere culturală şi economică între cele două ţări. Procesul 
a început în 1848, odată cu realizarea uniunii vamale între Moldova şi Ţara 
Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe 
Bibescu. Deznodământul războiului Crimeii a dus la un context european 
favorabil realizării unirii. Votul popular favorabil unirii în ambele ţări, re-
zultat în urma unor Adunări Ad-hoc în 1857 a dus la Convenţia de la Paris 
din 1858, o înţelegere între Marile Puteri prin care se accepta o uniune mai 
mult formală între cele două ţări, cu guverne diferite şi cu unele instituţii 
comune. La începutul anului următor, liderul unionist moldovean Alex-
andru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti, 
aducându-le într-o uniune personală.                                continuare pag.3
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Decembrie 2012

 HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  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 – 
umane din cadrul instituţiei;
-Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Pub-
lice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor privind 
finanţele publice;
-OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metod-
ologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice;
-Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările 
şi completările ulterioare 
-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;
-decizia nr. 1.281 / 29.11.2012, emisa de Directia Generala 
a Finantelor Publice , inregistrata la Primaria Tg Carbunes-
ti cu nr. 19.857 / 29.11.2012, privind majorarea nivelului 
maxim de cheltuieli de personal cu suma de 63.000 lei;
-decizia nr. 1.297 / 04.12.2012, transmisa de Directia Fin-
antelor Publice Gorj, inregistrata la Primaria Tg Carbunesti 
cu nr. 20.156 /05.12.2012;
-adresa nr. 331 / 05.12.2012, emisa de Scoala Generala 
George Uscatescu, inregistrata la Primaria Tg Carbunesti 
cu nr. 20.288 / 06.12.2012;
-adresa nr. 690 / 05.12.2012 , emisa de Colegiul National 
Tudor Arghezi, inregistrata la Primaria Tg Carbunesti cu 
nr. 20.421/ 07.12.2012;
-adresa nr. 7.134 / 04.12.2012, emisa de Spitalul Orase-
nesc de Urgenta  Tg Carbunesti, inregistrata la Primaria Tg 
Carbunesti cu nr. 20.131 / 04.12.2012;
-adresa nr. 7.193 /06.12.2012, emisa de Spitalul Orasenesc 
de Urgenta  Tg Carbunesti, inregistrata la Primaria Tg Car-
bunesti cu nr. 20.430 / 07.12.2012;
- contul de execuţie la data de 15.11.2012 ;
        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-  Se aprobă rectificarea  bugetului local de venituri 
şi cheltuieli  pe anul 2012, pe capitole bugetare, cu suma 
de -6,00 mii lei şi modificarea aceluiaşi buget prin virări de 
credite bugetare, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi 
formular cod 11/01).
    Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se 
realiza în anul 2012, conform anexei nr. 2 (formular cod 
14).
    Art. 3. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri 
si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii si 
subvenţii  pe anul 2012, pe capitole bugetare cu suma de + 
69,00 mii lei conform anexei nr.3 (formular cod 11/02).
    Art. 4. - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
    Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi 
serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi ordonatorii 
terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 „George Uscates-
cu”, Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc 
de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Cărbuneşti) vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.     

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la 

locuinţele pentru tineri destinate închirierii,  propunerile 
privind ordinea si modul de soluţionare a cererilor şi a 

Listei  solicitanţilor care nu  au acces la locuinţele pentru 
tineri destinate  închirierii 

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 Serviciului Urbanism Ame-
najarea Teritoriului si Gospodărie Urbană şi Protecţia Me-
diului; 

      - art. 8 alin (2) si (3) din prevederile Legii 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, re-
publicata, cu modificările si completările ulterioare;
     - prevederilor art. 14 alin 1,2,7 si art 15 alin 1,2,3, 4  din 
Hotărârea de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normel-
or metodologice  pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pen-
tru  Locuinţe, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;
     - Procesul verbal nr. 20084/04.12.2012 înaintat de 
comisia sociala pentru analizarea cererilor privind repar-
tizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin dispoziţia 
nr.440/26.07.2012 si aprobata cu modificări prin HCL 
77/2012; 
    - Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului 
Local Tg.Cărbuneşti  nr. 129 /2008 privind aprobarea cri-
teriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea 
cererilor de locuinţe si in repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii in oraşul Tg.Cărbuneşti si a 
listei  cu actele justificative pe care solicitanţii de locuinţe 
trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor;
    - Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, repub-
licata, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârii 
de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metod-
ologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
privind locuinţele .   
        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
         Art.1.- Se aprobă  Lista solicitanţilor care au ac-
ces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii,  pro-
punerile privind ordinea si modul de soluţionare a cererilor 
prevăzută în anexa nr. 1. 
         Art.2.- Se aprobă Lista solicitanţilor care nu au acces 
la locuinţele pentru tineri destinate  închirierii prevăzută în 
anexa nr. 2. 
         Art.3.-  Anexelor nr. 1 si nr. 2 fac parte integrantă din 
prezenta  hotărâre. 
         Art.4.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi comparti-
mentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplin-
ire prevederile prezentei  hotărâri. 

HOTĂRÂRE           
privind aprobarea Protocolului de predare – primire a 

obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri, desti-
nate închirierii”-  amplasament : str. Mitropolit Nestor 

Vornicescu nr.2,cu 80 u.l., St.+P+3E, oraşul Târgu 
Cărbuneşti, 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 Administrarea Dome-
niului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti 
 -  protocolul de predare - primire  nr. 17.607/11.12.2012(2
0975/19.12.2012) încheiat între ANL  Bucureşti şi Consil-
iul Local Tg.Cărbuneşti; 
 - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 
16419/29.11.2012 (19836/29.11.2012);  
 - prevederilor art. 19¹ alin. (1) şi alin. (3) din Normele met-
odologice  pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru  
Locuinţe aprobate prin Hotărârea de Guvern 962/2001;
 - prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- 
modificată, privind administraţia publică locală ;
 - prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate
     În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE
        Art.1.- Se aprobă  Protocolul de predare – primire 
a obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri, desti-
nate închirierii”-  amplasament : str. Mitropolit Nestor 
Vornicescu nr.2, cu       80 u.l., St.+P+3E, oraşul Târgu 
Cărbuneşti, judeţul Gorj, prevăzut în anexa, care face parte 
integrantă din  prezenta  hotărâre.         
         Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi comparti-
mentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplin-
ire prevederile prezentei  hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de repartizare a unui număr 
de 75 de locuinţe  pentru tineri,  destinate închirierii

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 Serviciului Urbanism Ame-
najarea Teritoriului si Gospodărie Urbană;
- Procesul verbal nr.20084/04.12.2012 înaintat de comi-
sia sociala pentru analizarea cererilor privind repar-
tizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin dispoziţia 
nr.440/26.07.2012 si aprobata cu modificări prin HCL 
77/2012; 
- Procesul verbal de  recepţie la terminarea lucrărilor  nr.  
19836/29.11.2012;
- Protocolul de predare-primire a obiectivului de investiţii  
„Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”  nr. 
20975/19.12.2012;
- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare 
si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru punerea in aplicare a pre-
vederilor Legii privind locuinţele . 
- HCL nr. 118/10.12.2012 privind aprobarea listei 
solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii;  
- Procesul verbal nr.  20962 din 19.12.2012   înaintat de 
comisia sociala pentru analizarea cererilor privind repar-
tizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin dispoziţia 
nr.440/26.07.2012si aprobata cu modificări prin HCL 
77/2012; 
-  ar.t 8 alin (2) si( 3)din prevederile Legii 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , 
republicata , cu modificările si completările ulterioare  
- prevederilor art 14 alin 1,2,7 si art 15 alin 1,2,3, 4  
din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru  Locuinţe , republicata , cu modificarile 
si completarile ulterioare ;
- prevederile Hotararii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti  
nr.129 /2008 privind aprobarea criteriilor pentru sta-
bilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de 
locuinţe si in repartizarea locuintelor pentru tineri , des-
tinate închirierii in orasul Tg.Cărbuneşti   si a listei  cu 
actele justificative pe care solicitanţii de locuinte trebuie 
sa le prezinte in vederea analizării  cererilor.

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.- (1)Se aproba  Lista de repartizare a unui număr 
de 75 de locuinţe   pentru tineri, destinate închirierii, 
conform anexei nr.1. 
                 (2) Lista  va fi adusa la cunoştinţa publica  
prin afişare la sediul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti. 
Contestaţiile cu privire la lista de repartizare se vor 
adresa primarului,  in  termen de 7 zile de la afişarea 
listei. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura in termen  
de minim 15 zile  de la primire, in condiţiile legii.
     Art.2.-Repartizarea efectiva pe apartamente se va  
face de către primarul oraşului si compartimentele de 
resort  prin tragere la sorţi  în ordinea descrescătoare a 
punctajului obţinut de către solicitant.
     Art.3.- Se aprobă modelul de contract de închiriere 
pentru locuinţele din fondul ANL si din fondul locativ de 
stat  prevăzut in anexa  nr. 2
   Art.4.- Se împuternicesc  primarul si compartimentele 
de resort din aparatul de specialitate al acestuia   pentru 
încheierea contractelor de închiriere.
   Art.5.- Se aprobă constituirea comisiei pentru verifi-
carea modului de utilizare si de respectarea a obligaţiilor 
contractuale a  locuinţelor din fondul ANL si din fondul 
locativ de stat  in următoarea componenta: Calina Iuliu, 
Calugaru Mihaela Carmen, Vladut Grigore Alin, Da-
naiata Daniela, Luntraru Cristian  si  2 reprezentanţi ai 
Consiliului Local: Boţoteanu Marian, Vârdarie  Dumitru.
   Art.6.- Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
   Art.7.-  Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compar-
timentele de resort din cadrul primăriei vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 
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Să rostim "Eminescu"

În câteva cuvinte biblioteca a prezentat elevilor câteva date despre prietenia adevărată ce a legat pe Eminescu 
de Ion Creangă, precum şi date despre prezenţa „Luceafărului poeziei româneşti” în Floreştii Gorjului, unde 
Eminescu a învăţat să vorbească la prezentul simplu, de care astăzi tinerii noştri plecaţi în oraşe mari, le este 
jenă să-l rostească, pentru că cei născuţi şi crescuţi în acele oraşe, precum şi cei din alte zone, râd de acest 
limbaj specific oltenilor(care de fapt este un limbaj acceptat de gramatica limbii române; fiecare elev din ţara 
noastră învăţând perfectul simplu în clasa a V-a, când se studiază modurile şi timpurile verbelor).
Elevii îndrumaţi de doamna lor învăţătoare au recitat versuri de Eminescu, cu multă emoţie în glasurile lor 
calde (unii fiind mai emotivi, alţii mai îndrăzneţi şi mai siguri pe ei).
Doamna învăţătoare împreună cu un inimos părinte, au pregătit materialele ce au fost vizualizate de către 
elevi, cu ajutorul unui videoproiector, materiale care au creat elevilor o imagine cronologică a vieţii marelui 
poet, iar ca o concluzie a celor văzute, elevii s-au întrecut în a răspunde la întrebările despre viaţa şi opera lui 
Eminescu, bucurându-se de raspunsurile 
corecte prin aplauzele colegilor.
Frumoşi, isteţi dar şi gălăgioşi, ele-
vii au dat răspunsuri inteligente la 
întrebările doamnei lor învăţătoare. 
S-a creat o atmosferă de concurenţă 
prin răspunsurile date(bineînţeles în 
spatele acestor răspunsuri fiind munca 
de echipă), iar pe feţele copiilor s-a citit 
bucuria unei zile în care ei au aflat multe 
lucruri noi, utile pentru formarea lor ca 

adevăraţi oameni iubitori de ţară şi de valorile acesteia.
Cu siguranţă, cel puţin pentru o vreme, fiecare elev va reţine aceste informaţii 
preţioase despre „Luceafărul poeziei româneşti”, despre care profesorul doctor Vic-
tor Crăciun scria: „Anii vor trece cum trecură,/ Şi ca tine n-or mai fi/ Genii mari ni le 
dau veacuri/ Veacuri, GENIU, te-or numi”; iar I.L. Caragiale, îl descria astfel: „Era 
o frumuseţe, o figură clasică, încadrată de nişte plete mari, cu un zâmbet blând şi 
adânc, melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr, coborând dintr-o veche icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri 
viitoare”.
Biblioteca orăşenească

Continuare pag.1
De atunci, această dată este sărbătorită prin diferite manifestări, nelipsind niciodată “Hora 

Unirii”, cunoscutul cântec pe versurile poeziei cu acelaşi titlu scrise de Vasile Alecsandri. 
Cu această ocazie Şcoala Generală “George Uscătescu”, a organizat o frumoasă festivi-
tate, ce a debutat cu imnul ţării noastre “Deşteaptă-te române”.
După acest moment de o mare încărcătură emoţională, a avut loc o suită de cântece inter-
pretate de solistele locale. Evenimentul a continuat cu un spectacol de dansuri populare, 
susţinut de către Ansamblul “Gilortul”, acesta fiind format din elevi ai Şcolii generale, 
conduşi de profesorul Ionel Traian. Cu această ocazia Primăria Târgu Cărbuneşti a pre-
miat elevii Şcolii Generale “George Uscătescu“ care au reuşit performanţe extraordinare 
în activitatea şcolară . În acelaşi timp au primit premii şi membrii ansamblului de dansuri 
populare “Gilortul“ , precum şi conducătorul acestora , profesor Ionel Traian
Festivitatea a luat sfârşit, însă nu înainte ca participanţii la eveniment să cânte şi să joace 

“Hora Unirii” în faţa primăriei fiind aplaudaţi de cei prezenţi.

Hora Unirii

Asociaţia Culturală Româno-Elenă "Armonia"
În perioada 20-21 ianuarie 2013 ,edilului oraşului a participat la invitaţia Asociaţiei Culturale Româno-Elene „Armonia” în vederea promovării tradiţilor 
şi obiceiurilor din zona gorjului şi a cărbuneştiului cu ocazia manifestării dedicate sărbătoririi a 154 de ani de la Unirea Principatelor Române, manifes-
tare ce a avut loc la Atena, Grecia.
Din delegaţia românească care a făcut deplasarea la acest eveniment, alături de delegaţia din Cărbuneşti au mai făcut parte membrii Ansamblului 
„Brâuleţul” din Turceni care au fost invitaţi principali la două evenimente de mare anvergură pentru comunitatea românească din Atena, dar şi pentru 
grecii din zona Nikea - Pireas. Prima oprire a fost în zona Avlida , acolo unde a avut loc 
spectacolul „Hora Unirii”, manifestare dedicată sărbătoririi a 154 de ani de la Unirea Prin-
cipatelor Române. Evenimentul a avut loc în faţa Bisericii Buna Vestire, Farou – Avlidos şi 
a fost organizat sub egida Sfintei Mitropolii Thiva şi Livadia, de către Asociaţia Culturală 
Româno-Elenă “ARMONIA” din Atena în parteneriat cu Centrul Educaţional şi Spiritual 
“FAROU – AVLIDOS”.
Pe 21 ianuarie delegaţia românească a răspuns invitaţiei Clubului Unesco Pireu&Insule, 
care, prin contribuţia, Asociaţiei Culturale Româno-Elene “ARMONIA” în parteneriat cu 
Centrul Educaţional şi Spiritual “FAROU – AVLIDOS”, au avut şansa de a aduce din 
România şi prezenta în faţa auditoriului din Grecia un impresionant spectacol folcloric 
tradiţional gorjenesc. La această sărbătoare a participat şi Vicepreşedintele Federaţiei Mon-
diale a Asociaţiilor şi Centrelor UNESCO, Ioannis Maronitis, căruia i-a fost înmânată din 
partea edilului nostru, placheta oraşului.
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Anul 2012 a fost pentru noi toţi, locuitori ai Cărbuneştiului şi administraţia locală, o perioadă grea, cu dificultăţi economice majore precum şi cu 
alegeri locale şi un referendum. Am reuşit s-o depăşim printr-o puternică implicare a conducerii administraţiei locale, şi totodată s-a reuşit continuarea 
investiţiilor demarate în anii anteriori, precum şi deschiderea de noi investiţii strategice pentru comunitate. Iar oamenii acestui oras, s-au convins de 
acest lucru. Fapt pentru care mi-au acordat încrederea şi onoarea, din nou, de a-i reprezenta în calitate de Primar al Oraşului Târgu Cărbuneşti, pentru al 
doilea mandat.
În acţiunea administraţiei noastre, trecutul şi prezentul sunt premize importante. Dar ţinta noastră este viitorul. Ceea ce înseamnă că nevoile şi aspiraţiile 
oamenilor, problemele oraşului şi soluţiile ce se impun sunt preocupările noastre permanente. Nu pot afirma că obiectivele noastre au fost atinse integral, 
pentru că permanent ne dorim mai mult pentru Tg. Carbunesti, mai mult pentru cetăţenii acestui oraş şi în acest sens ne oferim întreaga energie, dar ne 
putem declara mulţumiţi de activitatea desfăşurată şi în acest an 2012, mai ales având în vedere condiţiile socio-economice în care ne-am desfăşurat 
activitatea
Vom continua proiectele în curs şi vom începe şi altele. Nu a fost uşor, dar am găsit drumul şi vom reuşi. Vom parcurge acest drum atenţi la oameni şi 
la nevoile lor, ca şi până acum.
Administraţia locală vă prezintă:

Scrisoarea domnului Primar 
Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel privind realizările pe anul 2013

Realizări în anul 2012
1.Alimentarea 
cu apă Pojogeni- 
investiţie C.N.I. 
3.100.000 lei, 
din care 700.000 
lei(forare puţ) 
buget local 

2. Modernaizare 
piaţă sector agro-
alimentar investiţie 
228.000 lei buget 
local

3. Construirea a 4 
fântâni în diferite 
locaţii, ultima fiind 
realizată în Parcul 
Stejeret. 

4. Asfaltare strada 
Tudor Arghezi, 
investiţie de 120.000 
lei buget local.

5. Amenajare clădire 
Clubul Pensionarilor, 
investiţie 30.000 lei 
buget local.

6. Reabilitare 
Cămin Cultural 
Cărbuneşti Sat, 
investiţie de 
60.000 lei buget 
local.

7. Reabilitare 
Scoala Generală 
investiţie de 
2.100.000 lei, 
buget local 
400.000 lei.

8. Asfaltare 
strada Bradului, 
investiţie 200.000 
lei buget local.

9. Finaliza-
rea lucrărilor 
investiţiei blo-
curilor ANL  
investiţie in 
valoare de 25,3 
milioane lei.

10. Amenajare 
parc piaţă- 
investiţie din 
buget local 
60.000 lei.

11. Reabilitarea 
si moderniza-
rea  sistemului 
de iluminat 
stradal în oraş, 
valoarea totală a 
investiţiei este de 
1.245.236,06 lei .

12.Inceperea 
lucrărilor de 
pictură interioară 
la biserica “An-
tim Ivireanul” din 
curtea primariei.

13.Atragerea de 
investitori pe plan 
local- Fabrica de 
peleti, o investiţie 
de aproximativ 
400.000 euro-
aprox.50 locuri de 
muncă.

14. S-a inaugurat 
în satul Măceşu, 
un muzeu unic în 
Oltenia ,,Muzeul 
Crucilor”.

15.Atragerea de 
investitori pe plan 
local:-Începerea 
lucrărilor la cel 
mai mare parc 
fotovoltaic din ţară, 
investiţie de 46 
milioane de euro, 
50 locuri de muncă.

16. Susţinerea financiară a Spitalului Oraşenesc Tg Carbunesti – 800.000 lei, în 2012 fiind declarat Spital de Urgenţă, deservind peste 60.000 de locu-
itori, fiind singurul spital de urgenţă orăşenesc din ţară. 
17.Continuarea lucrărilor de înlocuire a sistemului de distribuţie a apei, canalizare în oraş TgCarbunesti plus Staţie de Epurare- investiţie de 
28.000.000 lei prin Masterplan SC Aparegio Gorj SA
18.Continuarea Reabilitării bazei sportive a stadionului prin OG7 cofinantare 100.000 lei buget local stadiu execuţie 70%. 

Continuare nr. următor


