
Anul VIII  nr. 89, Iulie 2012 

Validarea mandatului de primar şi a consilierilor locali 
Mihai Mazilu, primarul reales al oraşului Târgu Cărbuneşti, şi noii consilieri locali au fost învestiţi în funcţie în cadrul unei şedinţe festive care a avut 
loc pe 27 iunie. Tot cu acest prilej a fost desemnat şi viceprimarul oraşului, în persoana domnului Iuliu Călina. Acesta a reprezentat singura propunere de 

viceprimar a consilierilor locali care a fost votată cu un număr de 12 voturi pentru 
şi 1 vot împotrivă din totalul de 13  consilieri în funcţie. 
La propunerea reprezentantului prefectului, şedinţa a fost deschisă de decanul de 
vârstă al Consiliului Local, Ivăniş Grigore, şi de către cei mai tineri consilieri: 
Birău Dănuţ şi Novac Aurora. În prima fază a întrunirii a fost constituită comisia 
de validare formată din cinci consilieri: Cocheci Constantin, Birău Dănuţ, Mo-
torga Florin, Vârdarie Dumitru şi Popescu Nicolae. Această comisie va funcţiona 
pe întreaga perioadă a mandatului. 
Prima sarcină a noii comisii de validare, din cadrul Consiliului Local, a fost aceea 
de invalidare a mandatului de consilier local a domnului primar Mihai Mazilu, 
urmată fiind de validarea noilor consilieri locali, validare hotărâtă cu cu un număr 
de 12 voturi pentru, din totalul de 13 consilieri declaraţi aleşi prezenţi. Astfel noul 
Consiliu Local al oraşului Târgu Cărbuneşti va funcţiona în următoarea structură: 
Birău Dănuţ, Boţoteanu Marian, Călina Iuliu, Cocheci Constantin, Coman Ga-
briela, Fugaru Ion, Ivăniş Grigore, Luntraru Alexandru, Motorga Florin, Neamţu 
Tatiana, Novac Aurora, Popescu Nicolae şi Vârdarie Dumitru. Doar 13 din cei 
15 consileri locali au fost validaţi, numele celorlaţi 2 consilieri va fi cunoscut în 

următoarele şedinţe.
A urmat apoi depunerea jurământului, atât de primarului oraşului cât şi de cei 13 
consileri validaţi, şedinţa încheindu-se cu organizarea, pe întreaga durată a man-
datului Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, a 3 comisii de specialitate, 
după cum urmează:
I. Comisia de specialitate pentru  activităţi economico-financiare, amenajarea teri-
toriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi tur-
ism
II. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi  social 
– culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.
III. Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor 
Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti 
în şedinţa de constituire  din data de 27 iunie 2012 cu un număr  de 13  voturi  
pentru  din totalul de 13 consilieri în  funcţie.   

Începerea lucrărilor de reabilitare Strada Bradului 
Iată că aşa cum a fost anunţat, la începutul lunii iulie au început lucrările de reabilitare (asfaltare, evacuare ape pluviale, parcaje, trotuare) str. Bradului 
– conform proiectului “Reabilitare  străzi şi amenajare parcări zona blocuri”. 
Un proiect destul de complex, finanţat din bugetul local, care va schimba complet aspectul zonei, proiect în cadrul căruia se va reabilita etapizat toată zona 
blocuri (str. Minerilor, Pandurilor, Petrolistilor, Pădurea Mamului) . Aceast proiect constă mai exact în reablitarea carosabilului existent cu beton asfaltic 
încadrat cu borduri din beton ciment prefabricate. Vor fi reabilitate parcajele existente cu beton asfaltic şi vor fi create alte noi locuri de parcare. 
Trotuarele existente realizate din beton ciment vor fi încadrate cu borduri prefabricate, borduri ce vor fi montate la acelaşi nivel cu suprafaţa îmbrăcămintei 

trotuarului, iar panta transversală 
va dirija apele spre spaţiile verzi 
sau spre guriile de scurgere proi-
ectate. În acelaţi timp vor fi real-
izate şi trotuare noi din beton ci-
ment încadrate la fel, de borduri 
prefabricate. 
Autorităţiile locale speră ca 
lucrările începute la strada Br-
adului să fie finalizate în cel mai 
scurt timp, pentru a ne face o 
idee despre cum va arăta zona 
blocurilor.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iunie 2012

HOTĂRÂRE
privind alegerea comisiei de validare a mandatelor 

de consilieri în 
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti , 
       Având în vedere:
              - prevederile art. 31  alin. (2) din   Legea  
nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are ;
              - prevederile art. 4 din Regulamentul-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare;
       În temeiul  art. 31 alin.(2) din Legea 
nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are

H O T Ă R Ă Ş T E :
Articol unic: Se alege, pe întreaga durată a man-
datului Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 
comisia de validare a mandatelor consilierilor, în 
următoarea componenţă:
1.  COCHECI CONSTANTIN - preşedinte
2.  BIRĂU DĂNUŢ - secretar  
3.  MOTORGA FLORIN- GABRIEL- membru 
4.  VÂRDARIE DUMITRU - membru
5.  POPESCU NICOLAE –membru  
                Această hotărâre a fost adoptată  de Con-
siliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa 
de constituire  din data de 27 iunie 2012  cu un 
număr de 13  voturi pentru din totalul de 13  con-
silieri declaraţi aleşi prezenţi.   

HOTĂRÂRE
privind  invalidarea  şi  validarea mandatelor 

consilierilor declaraţi aleşi în 
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti , 
      Având în vedere:
              - prevederile art. 31  alin. (5) din   Legea  
nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are ;
              - prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale  
aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 673/2002;
              - procesul – verbal prezentat de comisia de 
validare;
       În temeiul art.31 alin.(5) din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :
          Art.1.- Se invalidează  mandatele consilier-
ilor declaraţi aleşi  în Consiliului Local al oraşului 
Tg.Cărbuneşti, după cum urmează:   
1. MAZILU MIHAI  VIOREL(USL-PNL) 12- vo-
turi pentru, 0-impotriva, 0-abtineri
      Art.2.- Se validează  mandatele consilierilor 
în Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 
declaraţi aleşi, după cum urmează:
1. BIRĂU DĂNUŢ -USL(PSD) 12 voturi pentru 
2.BOŢOTEANU VALENTIN-MARIAN 
-USL(PSD) 12 voturi pentru
3.CĂLINA IULIU -USL(PSD) 12 voturi pentru
4.COCHECI CONSTANTIN-USL(PSD) 12 
voturi pentru
5.COMAN  GABRIELA-LOREDANA-PP-DD 12 
voturi pentru 6.FUGARU ION-PDL 12 voturi 
pentru
7.IVĂNIŞ GRIGORE-USL(PNL) 12 voturi 
pentru

8.LUNTRARU ALEXANDRU -USL(PC) 12 
voturi pentru
9.MOTORGA FLORIN-GABRIEL-USL(PNL) 12 
voturi pentru
10.NEAMŢU TATIANA-USL(PNL) 12 voturi 
pentru
11.NOVAC AURORA-VICTORIA-USL(PSD) 12 
voturi pentru
12.POPESCU NICOLAE-USL(PNL) 12 voturi 
pentru
13.VÂRDARIE DUMITRU-PP-DD    12voturi 
pentru.

HOTĂRÂRE
privind  DECLARAREA  Consiliul Local al 

oraşului Tg.Cărbuneşti ca  LEGAL CONSTITUIT 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti , 
       Având în vedere:
              - prevederile art.34 alin. (2) din   Legea  
nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are ;
              - prevederile art. 8  alin.(6) din Regulamen-
tul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
              - depunerea jurământului  de către un 
număr de 13 consilieri validaţi;
       În temeiul  art. 34 alin.(2) din Legea 
nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are

H O T Ă R Ă Ş T E :
Articol unic: Se declară legal constituit  Consili-
ului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, în următoarea 
componenţă:
1. BIRĂU DĂNUŢ -USL(PSD)
2.BOŢOTEANU VALENTIN-MARIAN 
-USL(PSD)
3.CĂLINA IULIU -USL(PSD)
4.COCHECI CONSTANTIN-USL(PSD)  5.CO-
MAN  GABRIELA-LOREDANA-PP-DD 
6.FUGARU ION-PDL
7.IVĂNIŞ GRIGORE-USL(PNL)
8.LUNTRARU ALEXANDRU -USL(PC)
9.MOTORGA FLORIN-GABRIEL-USL(PNL) 
10.NEAMŢU TATIANA-USL(PNL)
11.NOVAC AURORA-VICTORIA-USL(PSD)
12.POPESCU NICOLAE-USL(PNL)
13.VÂRDARIE DUMITRU-PP-DD 

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti , 
       Având în vedere:              - prevederile art. 
35  alin. (1) din   Legea  nr. 215/2001 –legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ;
              - prevederile art. 9 alin.(3) din Regulamen-
tul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
       În temeiul  art.35 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :
Articol unic: Domnul BIRĂU DĂNUŢ se alege în 
funcţia de preşedinte de şedinţă  pentru lunile iunie, 
iulie şi august 2012.

HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului  oraşului 

Tg.Cărbuneşti 
Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti

      Având în vedere:
              - prevederile art. 57  alin. (3) din   Legea  
nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are ;
              - prevederile art. 11, art.12, art. 13  din 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 
a consiliilor locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
673/2002;
               - rezultatul exercitării dreptului de vot al 
consilierilor privind alegerea viceprimarului;
        În temeiul art.57 alin.(3)  din Legea 
nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are

H O T Ă R Ă Ş T E :
               Articol unic:  Domnul CĂLINA IU-
LIU se  alege în funcţia de viceprimar al oraşului 
Tg.Cărbuneşti.
      Această hotărâre a fost adoptată  de Consili-
ului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de 
constituire  din data de  27 iunie 2012 cu un număr 
de 12  voturi   pentru şi 1(unu)  vot  împotrivă   din 
totalul de 13  consilieri în funcţie.   

HOTĂRÂRE
privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 

domenii  de activitate 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti , având în 
vedere:
              - prevederile art. 54 din   Legea  nr. 
215/2001 –legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are ;
              - prevederile art. 15 - 18 din Regulamentul-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
       În temeiul  art.45 alin.(1) şi art.54  din Legea 
nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are,             

H O T Ă R Ă Ş T E 
               Articol unic: Se organizează, pe întreaga 
durată a mandatului Consiliului Local al oraşului           
Tg.Cărbuneşti, un număr de 3  comisii de speciali-
tate, după cum urmează:

 I. Comisia de specialitate pentru  activităţi econom-
ico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediu-
lui şi turism   :
1.  POPESCU NICOLAE
2. NOVAC AURORA VICTORIA 
3. CĂLINA IULIU
4. COMAN GABRIELA LOREDANA                   
II. Comisia de specialitate pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, activităţi  social – culturale, 
culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport    :
1.  COCHECI CONSTANTIN                               
2.  BIRĂU DĂNUŢ
3.  NEAMŢU TATIANA 
4.  IVĂNIŞ GRIGORE  
III. Comisia de specialitate pentru administraţie 
publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor :
1. MOTORGA FLORIN-GABRIEL 
2. BOŢOTEANU VALENTIN MARIAN 
3. LUNTRARU ALEXANDRU 
4. VÂRDARIE DUMITRU 
5. FUGARU ION                  
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S.P.C.L.E.P. Târgu Cărbuneşti vă informează

Programul de lucru cu publicul în perioada 23.07.2012-29.07.2012, va fi următorul:
LUNI – VINERI                        800 – 1800    
SÂMBĂTĂ                                800 – 1600         
DUMINICĂ                               800– 2200           

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE 
CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI,  SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI
 DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, 
se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare 
civilă.

În contextul desfaşurării referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui 
României din data de 29 iulie 2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia 
Informare şi Relaţii Publice, organizează o campanie de informare şi conştientizare a 
cetăţenilor români cu drept de vot  
Obiectivele acestei campanii sunt informarea cetăţenilor asupra sancţiunilor legale 
prevăzute pentru încălcarea legislaţiei electorale şi conştientizarea acestora pentru asigu-
rarea unui proces electoral legal.
Campania se adresează în general tuturor cetăţenilor români cu drept de vot, şi în special 
tinerilor care împlinesc 18 ani, celor care votează pentru prima dată, populaţiei cu drept 
de vot din mediul rural, membrilor formaţiunilor politice sau voluntari ai acestora, tutu-
ror celor implicaţi în derularea campaniei electorale. 
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale:
    Art. 109 - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în tim-
pul campaniei electorale, precum şi în scopul determinării alegătorului să voteze sau să 
nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat pentru funcţia de primar, 
consilier sau de preşedinte al consiliului judeţean, precum si primirea acestora de către 
alegători constituie infracţiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
    (2) Pedeapsa prevăzută la alin. (1) se aplică si persoanei care votează fără a avea drept 
de vot ori alegătorului care votează de mai multe ori în ziua alegerilor.
    (3) Tentativa se pedepseşte

„MITA ŞI VOTUL ILEGAL ÎNSEAMNĂ ÎNCHISOARE!”

Date fiind zilele caniculare înregistrate în decursul lunii iulie, atât la nivelul judeţului nostru 
cât şi în toată ţara, primăria Târgu Cărbuneşti a decis să vină în ajutorul cărbuneştenilor şi nu 
numai, amplasând în faţa primăriei, timp de câteva zile în intervalul orar 8,00-16,00, un loc 
umbrit unde trecătorii au primit apă rece şi asistenţă medicală gratuită, oferite de asistenţii 
medicali din cadrul primăriei.
Iniţiativa a fost apreciată de trecătorii toropiţi de căldură, care s-au bucurat de un pahar de 
apă rece, si eficientă pentru câteva persoane care, datorită expunerii prelungite la soare, au 
necesitat îngrijire medicală.
Pentru evitarea altor probleme datorate perioadei de căldură excesiva, autorităţiile locale vă 
recomandă consumul zilnic de lichide (între 1,5 - 2 litri de lichide), fără a aştepta să apară 
senzaţia de sete, şi evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare.

Apă rece pe timp de caniculă

C.S. Gilortul Tg. Cărbuneşti a promovat în Liga a-IV-a
C.S Gilortul Tg-Cărbuneşti şi-a asigurat promovarea în Liga a-IV-a la sfarsitul anului competitional 2011-2012.
Echipa a avut o evoluţie de excepţie pe durata Campionatului Ligii a –V-a, ediţia 2011-2012 , unde a realizat 24 de victorii,  2 jocuri s-au încheiat la 
egalitate şi a avut 2 infrangeri, totalizând 74 de puncte şi un golaveraj de invidiat  132 goluri marcate şi doar 22 primite, ocupând locul I la o distanţă 
de 12 puncte de ocupanta locului II -Ralbex Turcinesti o fosta Divizionara C. Dupa acest campionat destul de obositor, echipa de fotbal C.S Gilortul 
a participat in play-off alaturi de alte 5 echipe , deoarece conform regulamentului AJF Gorj primele trei echipe din fiecare serie (est+vest) s-au duelat 
intre ele pentru ocuparea primelor doua locuri care duceau in Liga a-IV-a, una dintre cele doua echipe s-a numit C.S Gilortul Tg-Carbunesti iar a doua 
echipa promovata s-a numit Jiul Rovinari II. Cele doua echipe s-au clasat pe primele doua locuri , echipa noastra a ocupat locul I la o distanta de 7 
puncte de locul al -II-lea , cu 8 victorii,un egal si o infrangere, totalizand 25 de puncte si un golaveraj de 48-9.                                 Continuare în pag 4
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Concursurile profesionale ale SVSU şi SPSU

Asfaltare strada Tudor Arghezi

În data de 14 iunie 2012, a avut loc faza judeţeană pentru Concursul Profesional al Ser-
vicilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă în localitatea Moi. La această competiţie 
au participat patru echipaje de servicii voluntare din judeţul Gorj, iar Echipa SVSU 
al oraşului Târgu Cărbuneşti a câştigat locul I, calificându-se mai departe la etapa 
interjudeţeană. 
Staţiunea Băile Herculane a fost gazda în intervalul 4-6 iulie, la etapa interjudeţeană a 
Concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, 
organizată de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic“ al Judeţului 
Caraş-Severin. La această competiţie au participat echipajele câştigătoare ale etapelor 
judeţene din Dolj, Gorj, 
Hunedoara, Mehedinţi, 
Olt, Vâlcea şi judeţul 
gazdă. În total, au par-
ticipat 14 echipaje de 
pompieri civili, şapte 
ale serviciilor volun-

tare pentru situaţii de urgenţă de la localităţi şi şapte servicii private.
Echipele câştigătoare ale acelei etape participă la faza naţională a competiţiei. Printre 
obiectivele concursului s-au numărat dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor speci-
fice necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie, evaluarea nivelului de pregătire 
a capacităţii de intervenţie a serviciilor voluntare şi privată, popularizarea în rândul 
cetăţenilor a unor aspecte din activitatea desfăşurată de aceste servicii, precum şi 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea colaborării între serviciile amintite. Concursul a constat 
în trei probe: “Ştafetă 4x100m“; “Pistă de îndemânare şi viteză“ şi “Dispozitivul de 
intervenţie“. Judeţul Gorj a fost reprezentat de către echipa cărbuneşteană din cadrul 
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, iar din cadrul serviciilor private de către 
SPSU Turceni. Din păcate niciuna din echipele gorjene nu au reuşit să se califice mai departe, singurul rezultat notabil a fost locul 3 la una din cele trei 
probe obţinut de SVSU Cărbuneşti. .

După cum aţi observat, un alt 
punct important din obiectivele 
administraţiei publice locale a fost 
atins, şi anume asfaltarea străzii 
Tudor Arghezi. 
Din păcate, aşa cum şi 
dumneavoastă ştiţi, strada Tu-
dor Arghezi nu corespundea 
exigenţelor pentru desfăşurarea in 
condiţii de siguranţă şi confort a 
circulaţiei rutiere şi nici a  celor de 
mediu (genera praf, favoriza pro-
ducerea zgomotului, vibraţiilor şi 
a poluării cu noxe emanate de au-
tovehicule datorită accelerărilor şi 

franărilor repetate şi frecvente, favoriza poluarea apelor de suprafaţă). Astfel era unul dintre obiectivele primordiale de rezolvat pe lista administraţiei 
locale. Lucrarea, finanţată în totalitate din bugetul local, a durat aproape o zi, timp în care circulaţia pe porţiunea de drum respectivă a fost întreruptă, şi 
a constat în aşternerea unui strat de uzura de cca 4cm grosime.

C.S. Gilortul Tg. Cărbuneşti a promovat în Liga a-IV-a
Acest drum a fost pornit încă din vara anului 2011 echipa de fotbal fiind inscrisa in Liga a-V-a , datorita faptului ca am fost dezafiliati ca urmare a 
asocierii cu Ralbex Turcinesti cu doi ani in urma. Tot atunci echipa de fotbal a fost înscrisă intr-o noua competitie  sub  conducerea Primăriei  Tg-
Cărbuneşti, d-l  primar ing.jr.MAZILU MIHAI VIOREL- preşedinte , viceprimar CALINA IULIU , LUNTRARU CRISTIAN- Delegat, BORCAN 
ALIN- contabil sef, COCHECI CONSTANTIN-consilier local, DANUT BIROU –consilier local–membru în Consiliul de Administraţie , club ce şi-a 
propus crearea unei echipe competitive in urmatorii 4 ani. Lotul echipei de fotbal Gilortul care a promovat în Liga a-IV-a, în anul competiţional 2011-
2012:
Antrenori: RADULESCU ION SI UDRESCU PETRE
Portari: UNGUREANU ALIN, RONCEA DAN, ŞI IZDRUGA CONSTANTIN
Fundaşi: GEAMANTAN MIHAI,LUCEAN ROBERT,BUCUR ION, ANDRONACHE RADU, GHINEA CATALIN, ANDRONACHE ALEXAN-
DRU, FILIP FLORIN
Mijlocaşi: ZGONDEA CLAUDIU, MARGHIDAN RADU, DUDAU CIPRIAN, RUSU RAZVAN, FUGARU DRAGOS,DUTAN ANDREI, GHI-
NEA CLAUDIU
Atacanti: MELITA MIRCEA ,TAIFAS DORIN, LICU ALIN, GENGIU BOGDAN, POPESCU IUSTIN, ASPREA CORNEL
Multumim acestor sportiv,antrenori, omeni din conducerea clubului,sponsori,consilieri locali,  care s-au implicat in realizarea obiectivului privind pro-
movarea in Liga a-IV-a a echipei de fotbal C.S Gilortul Tg-Carbunesti.
Venim in continuare cu rugamintea sa fiti alaturi de aceata echipa de fotbal dar si de sport in general , pentru a putea pe viitor sa construim  din nou o 
frumoasa echipa care sa joace in esaloanele superioare.


