
Anul XII  nr. 130 Ianuarie 2016 

Foc de artificii la cumpăna dintre ani Scrisoarea domnului Primar 
Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel privind 

realizările pe anul 2015
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Unirea Principatelor Române este cunoscută şi sub denumirea de Mica 
Unire, a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea. Momentul istoric a fost 
marcat de unificarea vechilor state, Moldova şi Ţara Românească. Uni-
rea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza şi de 
alegerea sa ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 în Mol-
dova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească.
Într-o şedinţă secretă a Adunării, deputatul Vasile Boerescu a propus la 
24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru I. Cuza, aceasta fiind acceptată 
în unanimitate. Entuziasmul s-a transmis şi poporului. în mod firesc, în 
Capitală şi apoi în întreaga ţară. Victoria forţelor naţionale a provocat o 
explozie de satisfacţie deplină. 
Perspectiva celor 157 de ani, care au trecut de la evenimentele din 1859, 
confirmă, în egală măsură, patriotismul, dar şi remarcabila abilitate a oa-
menilor politici ai timpului, care au ştiut, printr-o acţiune îndrăzneaţă, să 
pună Marile Puteri „în faţa faptului împlinit” şi să depăşească obstacolele 
pe care interesele contradictorii ale acestora le aşezau în calea Unirii. De 
asemenea, ca în atâtea rânduri în istoria ulterioară a ţării, decizia finală 
s-a datorat excepţionalei abnegaţii pe care naţiunea română a arătat-o 
acestei cauze.

Unirea Principatelor Române"Îngerii din #Colectiv"

În data de 08.12.2015 , am dorit să aduc un omagiu tinerilor care au murit 
în clubul colectiv.La orele 02.00 dimineața am ajuns în București la clubul 
colectiv unde am aprins 159 candele în memoria celor care au murit în 
acea seară de 30 octombrie 2015. Am format cu acele candele un mesaj 
”ÎNGERILOR DIN COLECTIV”.                                                               
Am compus pentru îngerii din #colectiv o poezie de 18 strofe, pe care am 
pus-o pe un banner uriaș aflat acum în locul de pelerinaj din fața clubului  
colectiv.
Am dorit ca poezia pe care am compus-o , venită din suflet , să aline 
suferința și durerea pe care o poartă pe umeri părinții , rudele și prietenii 
celor care au murit în #colectiv și pe care moartea i-a transformat în înge-
rii care ne veghează din ceruri.
Dumnezeu să-i odihnească în pace.            
Să ne gândim la un singur lucru : puteam să fim noi , iar asta trebuie să ne 
facă mai buni și mai iubitori față de semenii noștri.

Ghiță Aurelian Dary
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Anul acesta trecerea din-
tre ani s-a făcut la Tg-
Cărbuneşti , ca de obicei, 
în parcul primăriei, însă 
jocul de artificii nu a fost pe 
măsura așteptărilor.
Din păcate anul acesta, 
cărbuneșteni s-au bucu-
rat numai  de o parte din 
jocul de artificii pe care 
autoritatea publică locală 

intenționa să îl desfășoare. Mai precis spectacolul pirotehnic a durat 
doar 3 minute față de cele 15 minute care au fost prevăzute inițial. Acest 
lucru s-a datorat problemelor întâmpinate cu furnizorul acestui specta-
col de artificii, care a organizat fără drept jocuri de artificii cu articole 
pirotehnice din categorii interzise (după noile reglementări), astfel o 
parte din articolele pirotehnice  au fost  confiscate de organele abilitate.
Lăsând deoparte acest mic inconvenient, cărbuneșteni 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 2015 şi obiectivele pentru noul an 2016. 
Anul 2016 să vă aducă speranţa unui nou început, energia necesară pen-
tru a vă împlini toate obiectivele, înţelepciunea de a aprecia fiecare zi 
prin bucuria pe care v-o oferă satisfacţia lucrului împlinit.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Decembrie 2015

HOTĂRÂRE
privind inventarierea în domeniul public al oraşului 
Tg. Cărbuneștia obiectivului de investiții  "Toaleta 

Publică"

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,
           Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; 
       - rapoartele de avizare ale comisiilor de speci-
alitate;
       - expunerea de motive; 
       - Raportul de specialitate al biroului Administra-
rea domeniului public si privat;  
       - Legea 213/1998, privind bunurile proprietate 
publică; 
       - Legea nr. 215/ 2001,   art. 36, alin.(2), litera c)  
privind administraţia publica locala, republicata;
       - HG nr.548/1999 privind aprobarea normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, mu-
nicipiilor și județelor; 
       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 completarea Inventarului bunuri-
lor care alcătuiesc domeniul public al oraşului 
Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 
cu modificările si completările ulterioare, la poziţia 
59 din anexa nr. 7, după cum urmează: 
         Toaletă Publică: 
                  - Suprafață construită = 52,10 mp
                  - Suprafață utilă = 30,70 mp compusă din :
                             - Întreținere S=3,50 mp
                             - Grup Sanitar femei S=7,10 mp 
                             - Grup Sanitar bărbați S=10,10 mp
 - Grup Sanitar persoane cu handicap S=4,20 mp
                             - Hol S=5,80 mp
      Valoarea de inventar = 102.086,82 lei  
 Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosință gratuită a ,,Toaletei 
Publice” în suprafață de 52,10 mp aflată în incinta 
Primăriei orașului Tg.Cărbunești către Parohia Sfân-

tul Antim Ivireanul  Tg.Cărbuneşti 

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 biroului Administra-
rea domeniului public si privat;
       - Adresa nr. 22.186/11.12.2015 din partea Paro-
hia Sfântul Antim Ivireanu  Tg.Cărbuneşti; 
       - art.3 alin.4 și pct.III/5 din anexa la  Legea 
213/1998, privind bunurile proprietate publică;
       - Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia pu-
blica locala, republicată,  art.124;
       În temeiul  art.45   din Legea nr.2l5/2001 – le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-  (1) Se aprobă transmiterea în folosință 
gratuită a ,,Toaletei Publice” în suprafață de 52,10 
mp, aflată în incinta Primăriei orașului Tg.Cărbunești, 
către Parohia Sfântul Antim Ivireanu  Tg.Cărbuneşti 
pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelun-
gire.  

                (2) Predarea-primirea se va face pe bază de 
proces-verbal.
    Art.2.- Parohia Sfântul Antim Ivireanu  
Tg.Cărbuneşti va asigura paza și curățenia imobi-
lului , iar utilitățile necesare funcționării (apa, en-
ergia electrică) și cheltuielile privind întreținerea 
curățeniei            ( materialele de întreținere) vor fi 
suportate de către Primăria orașului Tg.Cărbunești.
    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare 

durabilă a oraşul Tg.Cărbuneşti, județul Gorj 
pentru perioada 2014 - 2020”

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, 
amenajarea teritoriului și Gospodărire urbană nr. 
22217/11.12.2015;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e)  și 
art. 45, alin.(1) și malin.(6) din Legea 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicata 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 aprobă ”Strategia de dezvoltare 
durabilă a oraşul Tg.Cărbuneşti, județul Gorj pentru 
perioada 2014 - 2020”, conform anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.2.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința 
cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei orașului 
Tg.Cărbunești,  prin postare pe site-ul www.prima-
riacarbunesti.ro. și prin mass-media locală. 
     Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Regulamentului de in-
stituire si administrare a taxei speciale de salubriza-
re în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare, 

aprobat prin HCL nr. 115 din 24.11.2015

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 Legii 101/2006 privind serviciul de sa-
lubrizare al localităţilor;
- Prevederile art. 45, alin. 2, lit.(c)  din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republi-
cata cu completările şi modificările ulterioare; 
- Prevederile art.16, alin.2 din Legii 273/2006
privind finanţele publice locale; 
- prevederile art.484 alin 1,2,3,din Legea 227/2015 
privind Codul fiscal;
- art.6 si art.90 din Ordonanța de urgență nr. 
195/2005 privind protecția mediului
În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
  Art.1.- Se aprobă modificarea ”Regulamentului de 
instituire și administrare a taxei speciale

de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele 
aparţinătoare”, aprobat prin HCL nr. 115 din 
24.11.2015,  care intră în vigoare începând cu data 
de 01.01.2016,  conform anexei care face parte in-
tegranta din prezenta hotărâre.
    Art.2.- Primarul oraşului şi  compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizației anuale a Orașului Tg. 
Cărbunești la Asociația Grup de Acțiune Locală 

„GILORT”

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;
- prevederile art.14, art.36 alin.(2) lit.c) şi lit.e) 
coroborat cu alin.(7) lit.a) din Legea nr. 215/2001, 
privind administrația publică locală, republicată cu 
modificările si completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 
privind asociațiile și fundațiile cu modificările și 
completările ulterioare;      
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele 
publice locale cu modificările și completările    ul-
terioare;
-  prevederile „Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2014 – 2020”;

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă cuantumul cotizației anuale 
pentru Orașul Tg. Cărbunești la Asociația Grup de 
Acțiune Locală „GILORT”  în suma de 500 lei/an.
   Art.2.- Pentru anul in curs 2015 cotizația va fi egala 
cu jumătate din valoarea prevăzuta la art.1 respec-
tiv 250 lei/an.
   Art.3.- Primarul oraşului şi  compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
.

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor  facilități fiscale conform 

 Ordonanței de Urgență nr. 44/14.10.2015

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 biroului impozite și 
taxe locale;
-  prevederile art. 12 din Ordonanța de urgenta nr. 
44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fis-
cale;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă anularea unei cote de 73,3%  
din majorările de întârziere, datorate ca urmare a 
neachitării la termen a obligațiilor de plata restante 
datorate bugetului local.
           Art.2.- Se aprobă procedura de acordare a 
anularii cotei din majorările de întârziere stabilită 
potrivit art.1, conform anexei, care face parte inte-
granta din prezenta hotărâre.
Art.3.- Primarul oraşului şi  compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Taxa specială de salubritate

Prin HCL nr. 122  din 17.12.2015 s-a aprobarea modificărea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul 
Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare, regulament care a intrat în vigoare din data de 01.01.2016
In vederea calculării taxei speciale de salubrizare, proprietarul locuinței are obligația  depunerii declarației pentru stabilirea taxei speciale de sa-
lubrizare. Declarațiile se depun in luna ianuarie a anului pentru care se calculează taxa si pot fi modificate in timpul anului prin depunerea unei 
declarații rectificative privind taxa speciala de salubrizare.
 In cazul nedepunerii declarației privind taxa speciala de salubrizare de către persoanele fizice, obligația de plata privind taxa speciala de salubrizare 
se  va stabili din oficiu pe baza informațiilor din registru agricol. Urmare a stabilirii din oficiu a taxei speciale de salubrizare se vor emite decizii de 
impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare si se vor transmite contribuabililor persoane fizice. 
Taxa specială de salubrizare se plăteşte în doua rate egale cu termene de plata la 31 martie si 30 septembrie. 
Pentru neachitarea la termenele prevăzute mai sus a taxei speciale de salubrizare se percep majorări de întârziere conform prevederilor Legii nr. 
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala. 
Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fracțiune 
de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite si taxe din cadrul primăriei astfel:
                           TAXELE SERVICIULUI DE COLECTARE A DEŞEURILOR 
                  PERSOANE FIZICE                                                TAXA
Taxa gospodărie cu un singur membru                           72 lei/gospodărie/an
Taxa gospodărie cu 2 sau mai mulţi membri                         144 lei/gospodărie/an
Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:
- veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
- persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările 
si completările ulterioare;
- persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004;
- reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrați in gradul unu de invaliditate.
- persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat daca fac dovada ca sunt proprietari 
- contribuabilii cu domiciliile in alte localități, dar care au poziţie de rol in oraşul Tg.Cărbuneşti si fac dovada ca nu locuiesc la acel rol (carte de  iden-
titate ca au domiciliul in alta localitate si dovada achitării taxei de salubrizare la domiciliu);
- contribuabilii care au doua roluri pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si fac dovada ca la un rol nu locuieşte nimeni (adeverințe registru agricol cu com-
ponenta familiala, dovada achitării taxei de salubrizare la domiciliu).
- persoanele fizice care poseda contract de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenții economici iar punctul de lucru al agentului eco-
nomic este domiciliul acestuia.
 - se scutesc de la plata taxei de salubrizare persoanele fizice angajate la SC SALUBRIS GILORT SRL cu domiciliul pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi sa-
telor arondate daca fac dovada ca sunt proprietari (acte de proprietate).
Totodata se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele fizice  din satele Puiești, Gitani, Zarafi, Tupșa, Rogojeni si Rugi, întrucât in 
aceste localități nu se prestează serviciul de colectare si transportul deșeurilor, datorita drumului greu accesibil pentru mașinile de salubrizare.

"Îngerii din #Colectiv"
De nu mai suntem astăzi printre voi ,
Să nu ne plângeți , pentru c-am plecat
În locu-n care suntem noi cu noi
Și unde viața-n Înger s-a schimbat !

Ca-ntr-un abis , cu mâinile mai strâng
De viața , ce cu moartea face troc
Și transformați în Îngerii ce plâng ,
Cu aripile arse de la foc.
  
Acele clipe de coșmar trăite ,
Acele chinuri fără de sfârșit
Ne-au rupt de visele neîmplinite
Și-n Paradis cu dreptul am pășit.

De sus , noi vă privim cu bucurie
Și încercăm să v-alinăm durerea
Și , de-am putea , o vorbă dintr-o mie
V-am spune , să vă dăm din nou puterea.

Aici nu suntem singuri , căci cu toți
Noi am format un colectiv de frați
Și să nu credeți că noi suntem morți ,
Ci doar de viață noi suntem uitați...

Căci tineri am murit în #colectiv
Și-n #colectiv am renăscut din nou
Și-n suflete rămâne un motiv
Să se audă-n ani ca un ecou.

Cu inima rănită de durere
Și suferință după suferință , 
Dreptate și dreptate noi am cere
Ce s-a ’ntâmplat , e oare cu putință ?

Am vrea să știm , ce s-a ’ntâmplat cu noi
De viața s-a sfârșit atât de iute ,
Și nu putem , ca să mai fim cu voi
Măcar minute , sau secunde sute...

Când mama plânge , inima-i se frânge ,
Un tată când oftează , ne-ntristează ,
O soră sau un frate nu le-ajunge
O viață și-ncă-o viață de urmează.

Prieteni dragi , de nu v-am spus prea multe 
Că vă iubim nu-ncape îndoială ,
Și-am vrea ca să vorbim , minute ... sute 
Dar viața e nedreaptă și amară.

Am început atât de multe lucruri 
Și multe au rămas neterminate ,
Nu am știut că timpul e prea scurt 
Și focul că de ele ne desparte.

De-acum suntem doar Îngeri printre nori
Ce vom privi un foc cum s-a aprins 
În #colectiv , când tineri visători
Cu viața lor infernul au cuprins.

Of , viață , nu mai spui nici un cuvânt ,
Căci de-ai putea ca să repari ceva ,
Mult te-aș ruga să poți întoarce timpul
Secunde pe cei dragi să-i pot vedea.

Căci ai lăsat o mamă-ndurerată
Ce plânge-ntruna și mereu oftează ,
Care-n zadar copilul și-l așteaptă
Și-ntr-un final adoarme și-l visează.

Să spunem astăzi multe am avea ,
Și multe am mai vrea să povestim ,
Doar glasul vostru ar putea conta ,
Căci noi de-aici de sus îl auzim !

Stai , mamă , lacrima ca să ți-o șterg ,
Să șterg din suflet clipa cea mai grea ,
Nu condamna că eu am vrut să merg
În clubu-n care moartea m-aștepta...

Un colectiv de Îngeri am creat ,
Nu plânge , mamă , și nu fi-ntristată ,
Pentru că Domnu-n ceruri ne-a chemat
Să fim aceia care-n vis se-arată.

Ce-ar fi acum de spus la despărțire ,
Că nici măcar un rămas bun n-a fost ,
Ci totul va fi doar o amintire
Purtată-n suflet pentru nemurire !...

Ghiță Aurelian Dary
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Realizări în anul 2015

Scrisoarea domnului Primar 
Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel privind realizările pe anul 2015

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. Cărbunești, 
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. 
Doresc ca prin datele prezentate sa ofere comunității o imagine clara de ansamblu a modului cum reușim sa gestionam resursele locale in vederea 
îndeplinirii obiectivelor propuse la începutul anului.
Proiectele finalizate in anul 2015 au la baza documentații si acțiuni începute in anii anteriori, dar si munca susținuta si eficienta a funcționarilor din 
cadrul Primăriei Târgu Cărbunești.
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.
In spiritul transparentei si al respectului pe care îl datorez cetățenilor si orașului Târgu Cărbunești , voi încerca sa sintetizez principalele realizări pe 
care le-am desfășurat in anul 2015.

Obiective propuse pentru anul 2016
1. Continuarea lucrărilor la proiectului “Reabilitare străzi şi amenajare parcări zona blocuri”
2. Finalizarea lucrărilor de  închidere a gropii de gunoi a orașului
3. Demararea lucrărilor la Proiectul„Reabilitare, modernizare, extindere si dotare așezământ cultural din orașul Târgu Cărbunești, jud. Gorj “
4. Alimentare cu apa si canalizare a zonei de sud a orașului
5. Extindere iluminat public str. Mitropolit Nestor Vornicescu
6. Extindere rețele de joasa tensiune str. Gării
7. Continuarea lucrărilor la Sistematizarea pe verticală a blocurilor ANL,  de    lângă stadion, etapa a III-a.
8. Reparații subsol la clădirea Primăriei Tg. Cărbunești.
9. Obtinerea de finantari in vederea finalizarii reabilitării bazei sportive a stadionului.
10. Extindere sistem video de supraveghere stradală în zona Pieții, zona Stadionului și Str. Tudor Arghezi.

1.. Am efectuat lucrări de 
modernizare, cu finanțare 
prin P.N.D.L., a Drumului 
comunal Copăcioasa-
Pojogeni, in valoare de 
1.740.000 lei din bugetul 
de stat plus 50.000 lei din 
bugetul local;

2..Pe 6 ianuarie, de Bob-
oteaza, administrația lo-
cala a sfințit puntea de la 
Stefanesti, eveniment la 
care au participat zeci de 
persoane. 

3..Am construit o Capela 
mortuara situata în incinta 
Bisericii Târgu Cărbunești. 
Investiția cu o valoare de 
35.000 de lei

4..Au fost finalizate 
lucrările de reabilitare (as-
faltare, evacuare ape plu-
viale, )la str. Petroliștilor . 
Suma  lucrărilor a fost de 
310.000 lei din buget local

5..Am demarat, lucrări de 
refacere a carosabilului 
afectat de condițiile me-
teorologice la drumurile 
de pe raza orașului, dar si 
în satele aparținătoare în 
valoare de 240.000 lei din 
buget local;

6..Au fost finalizate lucrări 
de reabilitare acoperiș 
sediul administrativ 
primăria  insuma de 
aproximativ 260.000 lei cu 
Tva din bugetul local;

7..In satul Stefanesti am 
construit o fântâna aflată 
in apropierea bisericii din 
sat. Suma sustinuta din 
5.600 lei din bugetul local;

8.. Dotare cu mobilier și 
înlocuire centrală termică 
la Creșa de Copii Tg 
Cărbunești în sumă de 
11.300 lei buget local;

9..A fost construită o 
toaletă publică,  amplasată 
în zona parcului din fața 
primăriei. Costurile afer-
ente investiției în sumă de 
106.430 lei din bugetul lo-
cal;

10..Am efectuat lucrari de 
întretinere strazi oras, Str. 
Garii si Str. Teilor, pe o su-
prafata de 3549,53 mp, in 
suma de 221.730 lei

11.Reparații fațadă și 
pereți la Muzel Crucilor, 
lucrări a căror cost s-a ridi-
cat la suma de 13.800 lei 
din bugetul local; 

12..Am efectuat 
reparații, înlocuire și 
montare de mobilier 
stradal.

13..Alimentare apa sat 
Puiești si sat Rugi, si 
extinderea rețea apa 
Cojani, 400m, valoare 
totală de aproximativ 
74.000 lei finanțat din 
bugetul local;

14..Înlocuire tâmplărie 
PVC și montare sistem de 
supraveghere video la Co-
legiul Național “Tudor Ar-
ghezi” în sumă de 10.000 
lei  din bugetul local;

15..Am început  lucrările 
de reabilitare str. Pădurea 
Mamului. Lucrări ce au co-
stat 250.000 lei 

16.. Reparații trotuare și 
rigole evacuare ape pluvia-
le în piața orașului 30.000 
lei din bugetul local;

17..In cadrul Galei Premi-
ilor de Excelentă în 
Administrație,Primăria 
Târgu Cărbunești, imar a 
obținut “Premiul pentru 
cele mai importante proi-
ecte destinate dezvoltării 
serviciilor publice”,;

18..Înlocuire cazan centrală 
Școala Generală “George 
Uscătescu”, 30.000 lei din 
buget local;

18.. Am demarat lucrările 
de închidere a gropii de 
gunoi a orașului. In acest 
an au fost cheltuiți 110.000 
lei;

19.. Ne aflam in stadiu de lic-
itare proiectare și execuție 
la Proiectul„Reabilitare, 
modernizare, extindere si 
dotare așezământ cultural 
din orașul Târgu Cărbunești 
“, proiect finanțat prin CNI 
in valoare de 4.500.000 lei.


