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Şi oraşul Tg-Cărbuneşti, ca în fiecare an, a organizat sărbătoarea trecerii 
dintre ani în parcul primăriei. Mulţi Cărbuneşteni, şi nu numai au ieşit din 
case pentru a asista la focul de artificii din parcul primăriei. A fost un foc 
de artificii foarte reuşit, şi spre deosebire de anii trecuţi când ceaţa a creat 
puţine probleme, de această dată cerul senin a oferit posibilitatea tuturor 
celor prezenţi să se bucure de frumuseţea jocului de artificii. Din păcate at-
mosfera sărbătorilor de iarnă nu a putut fi întregită şi de prezenta zăpezii.
Într-o ambianţă deosebită, cărbuneştenii prezenţi în parcul primăriei au cioc-
nit un pahar de şampanie cu edilii oraşului. Autoritatea locală mulţumeşte 
tuturor 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 2014”

Foc de artificii la trecerea dintre ani

Scrisoarea domnului Primar 
Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel privind 

realizările pe anul 2013
 pag.4

Micul Pictor Creştin

Pe 16 ianuarie 2014, la Grădiniţa Nr. 1 din Tîrgu Cărbuneşti, a avut loc 
Concursul Judeţean ”Micul pictor creştin”  cu expoziţie desfăşurat în cadrul 
Proiectului educaţional – Ucenicii ”Cuvântului” – al cărui cordonator a fost 
doamna profesor învăţământ preşcolar Dumitrescu Violeta.
Scopul acestui concurs a fost acela de a îmbina educaţia plastică cu 
cea religioasă ; învăţându-i pe copii să-şi manifeste sentimentele către 
Dumnezeu prin arta culorilor. 

continuare pag.3

Inaugurare Drum Ticleni

Pe 10 ianuarie 2014, a fost realizată recepţia lucrărilor de modernizare 
a Drumului Judeţean 675 Târgu-Cărbuneşti-Ţicleni-Peşteana Jiu. La 
recepţie, pe langă autorităţile locale din Tg Cărbuneşti, a fost invitat şi 
preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu.
Astfel 25 de kilometri de drum au fost reabilitaţi, iar lucrările de mod-
ernizare au fost finalizate înainte de termenul de 24 de luni. Valoarea 
investiţiei se ridică la suma de aproximativ 20 de milioane de lei noi.
Reabilitarea Drumului Judeţean 675 a presupus modernizarea în totalitate 
a sistemului rutier, a nouă poduri şi a unui pasaj la nivel cu calea ferată. 
Societatea care a câştigat licitaţia de modernizare a drumului este din 
Dolj. Reabilitarea DJ675 s-a realizat cu finanţare din bugetul de stat prin 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi cofinanţarea Consiliului 
Judeţean Gorj.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Decembrie 2013

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
Local în  Comisia socială de analizare a  solicitărilor/
cererilor  privind repartizarea de locuinţe destinate 
închirierii pentru tineri cu vârsta pana la 35 ani con-

struite  prin Agenţia Naţionala  pentru Locuinţe

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
- prevederile HCL 129 /2008  privind criteriile de 
repartizare a locuinţelor din fondul A.N.L; 
- prevederile Legii 114/1996  , legea locuinţei  repub-
licata modificata si completata;
- prevederile Legii 152/1998 republicata  privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  modi-
ficata si completata;
- prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normel-
or metodologice pentru punerea în aplicare a preve-
derilor Legii/152 1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe , modificata prin HG 
592/2006;

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.- Se numeşte domnului Ianăş Dumitru - 
membru în Comisia socială de analiză a solicitărilor/
cererilor  depuse de  către  solicitanţi  în vederea 
repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia  
Naţionala  pentru Locuinţe destinate  tinerilor si 
familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, în 
locul domnului Fugaru Ion. 
      Art.2.- Primarul oraşului  Tg.Cărbuneşti, Comi-
sia  Sociala si compartimentele de resort din  cadrul 
Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  pr-
ezenta  hotărâre                 

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentanţilor   Consiliului Local al 
oraşului Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de Administraţie 

al Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti , 
Având  în vedere :
-   adresa nr. 7316/29.11.2013 a Spitalului Orăşenesc 
de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la nr. 
21342/29.11.2013;  
-  prevederile Legii 95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătăţii cu completările şi modificările ulte-
rioare;
-   OUG  nr. 48/2010 privind modificarea şi comple-
tarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 
vederea descentralizării;
-   prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei 
publice locale , republicată cu completările şi 
modificările ulterioare;
        În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se desemnează următorii reprezentanţi 
ai Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în 
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc 
Tg.Cărbuneşti: 
A. Membri titulari : 1. consilier local Popescu 
Nicolae
                      2. consilier local  Boţoteanu Marian 
B. Membri supleanţi: 1. consilier local Motorga Flo-
rin 
   2. consilier local  Ivăniş Grigore
   Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de re-
sort  din cadrul Primăriei şi conducerea Spitalului 
Orăşenesc Tg.Cărbuneşti  vor asigura  ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor pentru alimentarea cu apă 
la sistemele de alimentare cu apă din satele Tupşa şi 

Floreşteni, oraş Tg.Cărbuneşti 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
           Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate;
       - expunerea de motive; 
- Raportul de specialitate al dl.Vlăduţescu Ovidiu;
       - Legea 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilităţi publice cu completările si modificările ul-
terioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pub-
lica;       
        - Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
modificata;
        - Referatul nr. 21876/06.12.2013 întocmit de 
administrator Vlăduţescu Ovidiu;
        - Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 29 ianu-
arie 2013;  
 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 tariful de 3,50 lei/mc de apă 
la sistemul de alimentare cu apă sat Tupşa, oraşul 
Tg.Cărbuneşti.
    Art.2.-  Se aprobă tariful de 3,00 lei/mc de apă la 
sistemul de alimentare cu apă sat Floreşteni,  oraşul 
Tg.Cărbuneşti.
    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.                      

HOTĂRÂRE
privind aprobarea “Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pe anul 2014”

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; 
          - prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr.7660/2006    
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea 
Planului de  ocupare a  funcţiilor publice;
          - adresa nr.41256/2013 transmisă de către 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor  Publici privind 
acceptul pentru proiectul planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2014;
           - prevederile Legii 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu modificările şi completările 
ulterioare; 
      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 „Planul de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 2014” din cadrul aparatului de spe-
cialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj, din cadrul Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţa a Persoanelor  Tg.Cărbuneşti şi din cadrul  
Poliţiei Locale Tg.Cărbuneşti conform anexei nr. I 
care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2.- Primarul oraşului şi  compartimentele de re-
sort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti  vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi chel-

tuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013

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, buget;
      - Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor 
Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 
privind finanţele publice;
      - OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normel-
or metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice;
      - Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
      - Legea nr.  5/2013- privind legea bugetului de 
stat pe anul 2013;
      - Legea nr. 273 / 2006 –privind finanţele publice 
locale cu completările şi  modificările ulterioare;    
      - decizia nr.32/16.12.2013 emisa de Administraţia 
Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 
Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.383/17.12.2013, 
retragerea sumei de 138.000 lei din 11.02.02 – Sume 
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, mu-
nicipiilor ;
       - adresa nr. GJ 44544/03.12.2013, transmisa 
de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice 
Gorj, înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 
22.376/16.12.2013, redistribuire suma din 42.02.58 
- Finanţarea subprogramului Regenerarea urbană a 
municipiilor  şi oraşelor in 42.02.65 - Finanţarea Pro-
gramului Naţional de Dezvoltare Locala ;
      - referatul nr. 86/05.11.2013, întocmit de 
Luntraru Cristian, vicepreşedinte la CS Gilortul 
Tg.Cărbuneşti,  înregistrat la Primăria Tg.Cărbuneşti 
cu nr. 19.503/07.11.2013, alocarea suma de 2.000 
lei pentru desfăşurarea activităţii CS Gilortul 
Tg.Cărbuneşti;
     - adresa nr. 2.926/17.12.2013, emisa de colegiul 
Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrata la Primăria 
Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.400/17.12.2013;
     - adresa nr. 451/17.12.2013 emisa de Şcoala Gim-
naziala nr.1 „George Uscatescu” Tg.Cărbuneşti, în-
registrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.446 
/17.12.2013;
     - contul de execuţie  la data de 16.12.2013;
        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 rectificarea şi modificarea bugetu-
lui de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe capitole 
bugetare, între titluri, articole si alineate cu suma de  
-138,00 mii lei,  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 2013, conform anexei nr. 2. (for-
mular cod 14).
    Art.3.- Se aprobă bugetului de venituri si chel-
tuieli al activităţilor finanţate  din venituri proprii 
şi subvenţii  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 bir-
ourile şi serviciile de specialitate din cadrul instituţiei 
şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea 
la îndeplinire a prezentei hotărâri 
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Au fost expuse peste 150 de lucrări pe carton, lemn şi sticlă ale preşcolarilor şi elevilor de la 10 grădiniţe  
şi 7 şcoli gimnaziale (Şcoala Gimn. Nr. 1 ”G.Uscătescu” Tg. Cărbuneşti, Grădiniţa Nr. 1, Grădiniţa Nr. 2, 
Grădiniţa Ştefăneşti, Grădiniţa Cărbuneşti –Sat, Şcoala Gimnazială Nr. 8 ”C-tin Săvoiu” Tg- Jiu,Şcoala Gimn. 
Nr. 1 Ţicleni, Şcoala Gimn. Jupîneşti, Grădiniţa cu P.P. Nr. 8 Tg. Jiu, Grădiniţa ”Lumea copiilor” Tg. Jiu, 
Şcoala Gimn. ”Gh. Tătărăscu” Tg. Jiu, Grădiniţa cu P.P. ”M. Eminescu” Tg. Jiu, Grădiniţa Liceului Teologic 
Tg. Jiu , Şcoala Gimn. Stoina, Liceul Tehn. Baia de Fier , Grădiniţa Tismana, Grădiniţa Nr. 13 Tg. Jiu).
La festivitatea de deschidere a expoziţiei au participat reprezentanţi ai : Primăriei Oraşului Tg. Cărbuneşti, 
Şcolii Gimnaziale, Parohiei ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Biblioteca şi Muzeul ”Tudor Arghezi”, 
Clubul elevilor, Cabinetul medical al şcolii, părinţi şi cadre didactice.
Au fost premiate cele mai originale lucrări, iar ceilalţi concurenţi vor primi diplome de participare.
Preşedintele comisiei de evaluare, domnul profesor Plăveţi Gheorghe a apreciat în mod deosebit munca şi 
strădania copiilor în conceperea lucrărilor plastice.

Profesor inv. presc. Dumitrescu Violeta

Micul Pictor Creştin

Fie că e înscrisă, fie că nu e înscrisă în calendarul oficial drept sărbătoare naţională, 24 ianu-
arie 1859 reprezintă un moment crucial al istoriei noastre: Unirea celor două Ţări Româneşti, 
primul pas ferm către ceea ce avea să se împlinească la 1 decembrie 1918: România Mare.
24 ianuarie 1859 a constituit încununarea unui vis şi biruinţa la capătul unei lupte, ziua 
decisivă care a făcut ca România să păşească pe calea progresului şi a democraţiei. Ceea ce 
s-a realizat ca urmare a Unirii Principatelor de către cei ce au înfăptuit  Unirea reprezintă 
o operă care a fundamentat România modernă, a scos-o din letargia socială şi a afirmat 
conştiinţa demnităţii naţionale. Odată cu Alexandru Ioan Cuza, România devine o ţară care 
nu mai este supusă, ci îşi hotărăşte singură destinul.  Actul de la 24 ianuarie 1859 reprezintă 
nu numai un prilej de sărbătorească aducere aminte, ci unul de meditaţii care ne pot călăuzi 
şi astăzi.

Mica Unire

Fântâna Stejeret
Fântâna din Parcul Stejeret a fost vandalizată. Recent una 
din fântânile construite, din bugetul local, de administraţia 
locală anul trecut, aflată în Parcul Stejeret a fost vandalizată 
de persoane de cea mai joasă speţă, care în loc să apre-
cieze un lucru util şi să se folosească de acest izvor pus la 
dispoziţie de către autorităţi, au decis să-şi însuşească un 
bun public. 
Mai precis au fost furate atât sistemul de scoatere a apei 
precum şi găleata, cel mai probabil pentru a fi valorificate, 
la centrele de colectare a fierului vechi.

15 ianuarie- Ziua Culturii Naţionale
15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii Naţionale, reprezintă data naşterii poetului naţional al românilor, 
Mihai Eminescu (1850-1889).
Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoşani. A fost poet, prozator, dramaturg şi jurnalist, 
socotit de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Avea o 
bună educaţie filosofică, opera sa poetică fiind influenţată de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de 
filosofia antică, de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui 
Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant şi de teoriile lui Hegel, notează Agerpres.
Mihai Eminescu a fost activ în societatea Junimea şi a lucrat ca redactor la Timpul. A publicat primul 
său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai 
Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maio-
rescu, în şedinţa din 25 ianuarie 1902. A murit la 15 iunie 1889, la 39 de ani, la Bucureşti, iar la 17 iunie 
a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu. A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Academiei Române.

Biroul Taxe şi Impozite vă anunţă
Pentru anul fiscal 2014 se va aplica o reducere de  50% de la plata impozitului pe clădiri, pentru clădirea folosită ca domiciliu  şi reducere 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 indemnizaţiile de ajutor social pentru contribuabilii persoane fizice. Reducerile se acordă persoanelor respective cu începere de la data de întâi a 
lunii următoare celei care persoana depune documentele justificative în vederea reducerii. 
În continuare persoanele fizice beneficiază de bonificaţie de 10% pentru plata integrală a obligaţiilor datorate bugetului local, până la data de 31 martie, 
respectiv impozitul pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, iar persoanele juridice beneficiază de o bonificaţie de 2%, la fel pentru plata intergrală a 
obligaţiilor datorate către bugetul local până la data de 31 martie.
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Scrisoarea domnului Primar 

Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel privind realizările pe anul 2013
La începutul fiecărui an, consider că este nu doar o datorie statuată de prevederile legale ci şi una de onoare faţă de cetăţenii oraşului Tg.Cărbuneşti, să 
fac cunoscute principalele activităţi de interes public desfăşurate de administraţia publică locală în anul care s-a încheiat, precum şi principalele obiective 
pentru anul care tocmai a început. 
Şi în anul 2013 Administraţia s-a străduit să găsească cele mai bune soluţii pentru o gospodărire judicioasă a banilor. Am reuşit, prin finanţări din bugetul 
local să contracarăm parţial efectele negative ale crizei economice care ne afectează în ultimii ani.
 Nu pot afirma că obiectivele noastre au fost atinse integral, pentru ca permanent ne dorim mai mult pentru Tg. Carbunesti, mai mult pentru cetăţenii aces-
tui oraş şi în acest sens ne oferim întreaga energie, dar ne putem declara mulţumiţi de activitatea desfăşurată şi în acest an 2013, mai ales având în vedere 
condiţiile socio-economice în care ne-am desfăşurat activitatea. În acest sens, trebuie să încep prin a mulţumi tuturor celor care au sprijinit demersurile 
iniţiate, tuturor celor care au fost activ implicaţi în buna desfăşurare a activităţii întreprinse de administraţia publică locală. 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.
Vă mulţumesc! 
Administraţia locală vă prezintă:

Realizări în anul 2013
1 . R e a b i l i t a r e a 
şi modernizarea  
sistemului de ilumi-
nat stradal în oraşul 
Târgu Cărbuneşti, 
valoarea totală a 
investiţiei este de 
1.245.236,06 lei ;

2 . Î n l o c u i r e a 
sistemului de 
distribuţie a apei şi 
canalizare în oraş 
Tg  Cărbuneşti 
plus Staţie de Epu-
rare- investiţie de 
28.000.000 lei prin 
Masterplan Apare-
gio ;

3. Asfaltare str. 
Minerilor Tron-
son 1 –investiţie 
din bugetul lo-
cal, aproximativ 
200.000 lei;

4 . F i n a l i z a r e 
construcţie locuinţe 
pentru tineri(ANL)- 
8 0 a p a r t a m e n t e , 
locaţie stadi-
on- investitie 
25.300.000 lei, 
din care 1.000.000 
lei(utilităţi) buget 
local;

5.Realizarea de reparaţii 
şi amenajarea Căminului-
Cantină a C.N. “Tudor 
Arghezi“, în vederea 
mutãrii Casei de Copii 
Târgu Cãrbunesti,investiţie 
finanţată din bugetul local, 
aproximativ 100.000 lei;

6. Finalizarea primei 
etape la Sistematiza-
rea pe verticală a bo-
curilor ANL, de lângă 
stadion, investiţie 
de 500.000 lei din 
bugetul local;

7. Inaugurarea celui 
mai mare parc foto-
voltaic din România 
la Târgu Cărbuneşti, 
investiţie de 46 milio-
ane de euro, cu o put-
ere de producţie de 20 
de Megawaţi. 

8. Asfaltare str. Min-
erilor Tronson 2 
–investiţie din bugetul 
local, aproximativ 
130.000 lei;

9. Finalizarea 
lucrărilor de trans-
formarea a fostei 
Centrale Termice 
2 in Piaţă agro-
alimentară, inves-
titie de 160.000 
lei;

10. Montarea a 
aproximativ 100 
de cosuri noi de 
gunoi cu un de-
sign modern, fiind 
realizate din lemn 
şi metal;

11. Finaliza-
rea lucrărilor de 
pictură la interio-
rul bisericii “An-
tim Ivireanul” din 
curtea Primăriei.

1 2 . R e a b i l i -
tarea termică a 
Gradiniţei nr. 1 
Târgu Cărbuneşti, 
investiţie finanţată 
din bugetul local, 
40.000 lei; 

1. Continuarea lucrărilor la Sistematizarea pe verticală a bocurilor ANL, de lângă stadion, investiţie din bugetul local.
2. Extindere iluminat public şi energie electrică zona Gării.
3. Extindere alimentare cu apă Cojani.
4. Contiuarea lucrărilor la proiectul “Reabilitare străzi şi amenajare parcări zona blocuri”.
5. Amenajarea unui spaţiu în vederea desfăşurării unui târg săptămânal de animale.
6. Reabilitare strada Pieţii.
7. Finalizarea lucrărilor de modernizare la DC 27 Stefăneşti.
8. Continuarea Reabilitării bazei sportive a stadionului prin OG7 cofinanţare buget local .
9. Finalizarea lucrărilor la biserica "Antim Ivireanul" din curtea Primăriei.
10. Organizarea tuturor activităţilor din agenda culturală anuală (Festivalul Tudor Arghezi etc.)

Obiective propuse pentru anul 2014


