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Inaugurare Parc Panouri Fotovoltaice
Cel mai mare parc fotovoltaic din România a fost inaugurat la sfârşitul lunii 
iunie la Târgu Cărbuneşti, la aproximativ două săptamâni de la includerea 
lui în sistemul naţional de distribuţie a energiei. 
Investiţia s-a ridicat la suma de 46 milioane de euro şi a fost asigurată de un 
om de afaceri gorjean, Virgil Kappes, stabilit de mai mult timp în Germa-
nia, impreuna cu mai mulţi parteneri nemţi şi unguri. Puterea de producţie 
a acestui parc de panouri solare se ridică la 20 de Megawaţi şi este  cel mai 
mare parc din ţară care foloseşte razele solare pentru producerea de energie 
electrică. Potrivit constructorilor, consumul de energie electrică al oraşului 
Târgu Cărbuneşti pe un an va fi asigurată de această Centrală Fotovoltaică 
în doar 3-4 zile.
 Avantajele acestei investiţii pentru administraţia locală, sunt reprezentate 

de concesiunea terenului, înfiinţarea câtorva zeci de locuri de muncă, im-
pozite pe salarii, clădire şi teren, sume de bani care se varsă la bugetul local. 
Cu alte cuvinte această investiţie contribuie la creşterea cu 5% a bugetului 
Primariei Târgu Cărbuneşti.
Şi cel mai important aspect este acela că un teren care nu avea valoare a de-
venit acum o sursă de venit la bugetul local.
Lucrările la acest parc începute în luna octombrie, au fost finalizate cu puţină 
întârziere, datorate condiţiilor metorologice, faţă de termenul precizat iniţial. 
Timp de mai bine de o jumătate de an, aproximativ 100 de locuitori din 
Târgu Cărbuneşti au lucrat la amenajarea acestui parc fotovoltaic. Nu trebuie 

uitat şi în tot acest timp, felicitat efortul Primăriei Tg. Cărbuneşti de sprijinire 
a realizării acestei investiţii şi munca depusă pentru a nu se pierde această 
investiţie.  
Astfel că pe data de 28 iunie 2013 a avut loc inaugurarea oficială a aces-
tei investiţii la care au luat parte oficialităţi atât locale, judeţene cât şi de 
la nivel naţional. Astfel că pe lângă preşedintele Consiliului Judeţean, Ion 
Calinoiu, prefectul Claudiu Teodorescu şi deputatul Mihai Weber, la inaugu-
rarea parcului fotovoltaic a fost prezentă şi Lucia Varga, ministrul Apelor şi 
Pădurilor. Lucia Varga a felicitat pe edilul orasului Târgu Cărbuneşti pentru 
curajul de a sprijini o investiţie verde, dat fiind faptul că multi primari nu 
au deschidere pentru astfel de investiţii, şi l-a asigurat de faptul că primăriei 
Târgu Cărbuneşti ii vor fi alocate fonduri pentru investitii de apararea im-
potriva inundatiilor. 

Sistematizare pe verticală blocuri ANL
Începând de la sfârşitul acestei luni iulie, au început şi lucrările la proiectul propus de administraţia locală pentru acest an, şi anume :”Sistematizare pe 
verticală blocuri ANL”. Iată că după ce la începutul acetui an, administraţia locală a dat în folosinţă cele 80 de apartamente ANL, finalizate la sfârşitul 
anului trecut, tinerilor de pe raza oraşului nostru sau celor care lucrează în Târgu Cărbuneşti, a venit rândul amenajării locului din jurul acetor blocuri. 
Lucrarile de investitii ale acestui proiect „Sistematizare pe verticala blocuri A.N.L. ” se vor realiza in trei etape, datorită implicaţiilor financiare foarte 
mari ce vin exclusiv din bugetul local, dupa cum urmeaza:
Etapa I:
-sistematizarea pe verticala zona de est a amplasamentului (acces auto si pietonal pe partea de est pentru zona blocurilor de locuinte si a stadionului).
Etapa II:
-sistematizarea pe verticala zona de vest a amplasamentului (acces auto si pietonal pe partea de vest pentru propietatile particulare si zona de parcari)
Etapa III:
-realizarea unui parc cu alei pietonale, fantana arteziana si ceas ,in zona de nord şi amenajarea tuturor spatiilor verzi: zona blocului de locuinte, zona 
parcului.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iunie 2013
HOTĂRÂRE

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi 
cheltuieli 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 spe-
cialitate al biroului contabilitate, buget;
      - Ordinul 1954/2005 al Ministeru-
lui Finanţelor Publice pentru aprobarea  
clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 
publice;
      - OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea 
normelor metodologice privind organizarea 
şi conducerea contabilităţii instituţiilor pub-
lice;
      - Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii 
cu modificările şi completările ulterioare ;
      - Legea nr.  5/2013- privind legea bugetu-
lui de stat pe anul 2013;
      - Legea nr. 273 / 2006 –privind finanţele 
publice locale cu completările şi  modificările 
ulterioare;                                                                                          
      - referatele nr.10.847/12.06.2013 şi 
nr.7.856/15.04.2013 întocmite de cons.sup. 
Ciontescu Constanta - biroul ADPP ;
      - adresa nr. 240/11.06.2013, emisa de 
Centrul Judeţean pentru Conservarea si Pro-
movarea Culturii Tradiţionale, Gorj, înregis-
trata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 10.765 
/ 11.06.2013;
      - referat nr. 10.953/13.06.2013, întoc-
mit de Dobrota Vasile, sef serviciu Cultura 
–Sport;  
      - adresa Spitalului Orăşenesc de Urgenţă 
nr. 4078/20.062013 înregistrată la nr. 
11.416/21.06.2013;    
      - contul de execuţie la data de 15.06.2013 
;
        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 bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe capi-
tole bugetare, intre titluri, articole si alineate, 
total influenta fiind 0 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. (formular cod 14).
    Art.3.- Se aproba rectificarea si modifi-
carea bugetului de venituri si cheltuieli al 
activitatilor finanţate  din venituri proprii si 
subvenţii cu suma de + 2,00 mii lei,  conform 
anexei nr. 3. (formular cod 11/02).    
    Art.4.- Anexele nr. 1,2,3 fac parte integrantă 
din prezentul proiect de hotărâre

    Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, 
toate birourile si serviciile de specialitate 
din cadrul instituţiei şi ordonatorii terţiari de 
credite (Şcoala Generala nr. 1 „George Us-
catescu”, Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, 
Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  
si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea 
la îndeplinire a prezentei hotărâri .

HOTĂRÂRE
privind  participarea oraşului Tg.Cărbuneşti 
la înfiinţarea Grupului de Acţiune Locală 

(GAL) „Prietenia”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP;
- procesul-verbal din 29.05.2013 în-
registrat la Primăria Tg-Cărbuneşti cu 
nr.11312/19.06.2013;
- prevederile axei 4 LEADER din Programu-
lui Naţional de Dezvoltare Rurală;
- prevederile art. 36, alin 2, lit. c) şi lit. e), 
coroborat cu alin. 7, lit. a),  din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulte-
rioare;
- prevederile O.G. nr. 26/2000, cu priv-
ire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi 
completările ulterioare.
       În temeiul  art. 45  din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale,  republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE

    Art.1.-  Se aprobă participarea oraşului 
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj la înfiinţarea 
Grupului de Acţiune Locală (G.A.L.) „Pri-
etenia”, în calitate de asociat, membru fon-
dator.
   Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi 
toate serviciile, birourile şi compartimentele 
din cadrul aparatului de specialitate al pri-
marului vor asigura ducerea  la  îndeplinire a  
prezentei hotărâri. 

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării oraşului 
Tg.Cărbuneşti la  majorarea capitalului so-

cial al  S.C. APAREGIO GORJ S.A. 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 
Având  în vedere :
• proiectul de hotărâre rapoartele de 
avizare ale comisiilor de specialitate
•Expunerea de motive;Raportul de speciali.
• Adresa nr. 8251/19.04.2013 
(3234/17.04.2013 din partea SC APARE-
GIO  GORJ SA ;   

• Actul constitutiv  al SC APAREGIO  
GORJ SA şi calitatea de acţionar pe care 
oraşul Tg.Cărbuneşti o exercită prin Consil-
iul Local în cadrul SC APAREGIO GORJ 
SA;
• Prevederile art.36 alin.(2) lit.b şi d, 
alin.(4) lit.a, e, f  şi alin.(6),  lit.a, pct.14 din  
Legea nr. 215/2001 a administraţiei pub-
lice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 51/2006 a ser-
viciilor comunitare de utilităţi publice şi ale 
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de ali-
mentare cu apă şi de canalizare; 
• Prevederile Legii nr. 273/2006 a 
finanţelor publice locale, actualizată; 

În temeiul  art. 45  din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale,  republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE

    Art.1.– (1) Se aprobă majorarea capi-
talului social al S.C. APAREGIO GORJ 
S.A.,  oraşul Tg.Cărbuneşti participând la 
majorare cu un capital subscris în sumă de 
144.100,00 lei, reprezentând un număr de 
57.640 de acţiuni, cu o valoare nominală de 
2,5 lei fiecare. 
                   (2) După majorare oraşul 
Tg.Cărbuneşti va deţine un număr de 60.016 
acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fie-
care, în valoare de 150.040,00 lei, urmând a 
avea o cotă de participare proporţională cu 
numărul de acţiuni.
    Art.2.– Se aprobă solicitarea oraşului 
Turceni de a deveni acţionar al APARE-
GIO GORJ S.A, cu un aport de capital de 
5940,00 lei, reprezentând un număr de 2376 
acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fie-
care, suma respectivă constituind majorare 
de capital  în concordanţă de art. 10.10 din 
Actul constitutiv.
    Art.3.– Se aprobă înfiinţarea unui se-
diu secundar, ca punct de lucru,  în oraşul 
Turceni, la o adresă care va fi comunicată 
ulterior de unitatea administrativ teritorială.   
Sc Aparegio SA   
    Art.4.– Se împuterniceşte domnul Mo-
torga Florin-Gabriel reprezentantul oraşului 
Tg.Cărbuneşti în Adunarea Generală a 
Acţionarilor a  S.C. „APAREGIO GORJ” 
S.A.  pentru a aproba alături de ceilalţi 
reprezentanţi ai UAT-urilor asociate, cele 
hotărâte mai sus.
           Art.5.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti 
si compartimentele de resort din cadrul 
Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea 
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI – MIERCURI                       830 – 1200    PRIMIRI ACTE
                                                        1230 – 1600   ELIBERĂRI ACTE    
          JOI                                 830 – 1200   PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE          
                                                        1200-1800      PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE
       VINERI                                    830 – 1200  PRIMIRI ACTE
                                                        1230 – 1400  ELIBERĂRI ACTE            

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :
 EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI,  SCHIM-
BAREA 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.

46 de ani de la trecerea în nefiinţă a poetului Tudor Arghezi
În acest an pe 14 iulie , s-au împlinit 46 de ani de la trecerea în nefiinţă a marelui 
poet Tudor Arghezi.
Cu toate că nu a văzut lumina zilei la Târgu Cărbuneşti, născut fiind „într-o împreju-
rare de pripăşire oltenească, gorjeană la Bucureşti”, Arghezi n-a încetat a se mândri 
cu obârşia sa de pe acest tărâm cvasilegendar.
Slăbiciunea lui Arghezi pentru Oltenia se regăseşte în nenumărate scrieri. Poetul 
mărturisea că-i preferă pe olteni şi gorjeni înaintea tuturor „bunilor români”. Pildele 
concludente din familia părintească au fost socotite de poet, „tinereţe fără bătrâneţe, 
ca un bun gorjenesc...”.
„Gorjanul.......are- nu ştiu ce are- ceva aşa ca un lipici al lui, o noimă de aristocraţie....”. 
Gorjul este „pământul celui mai sărac judeţ”, dar cu oamenii cei mai zdraveni şi mai 
ascuţiţi la minte, gorjenii sunt oameni stăpâni pe ei şi cumpătaţi, au stilul lor în 
vorbă şi în port, inteligenţa lor de baştină. „Aş pune rămăşag, că nu-i în tot judeţul 
nici un prost”, scria Arghezi cu mândrie.
Poetul s-a socotit întotdeauna a fi de spiţă oltenească şi a fost legat de olteni şi de 
Oltenia- cum spune Mitzura Arghezi- prin tot ce a scris şi a simţit şi era mândru 
de rădăcinile sale gorjeneşti. Afinitaţiile pentru această zonă şi oamenii ei, pe care 
îi vede într-un mod original şi la care se referă în cuvinte de-o mare semnificaţie, 

rezultă şi dintr-o tăbliţă asezată pe frontispiciul numărului unu din noua serie a revistei Ramuri (15 
august 1964), intitulată „Bine te-am găsit Cărbuneşti”, dovadă că poetul aducea, spiritului cultural al 
Olteniei, salutul fierbinte al unui Gorjean bucureştenizat, dar cu mândria originii paterne în sânge.
Tudor Arghezi face un avans longevităţii, amintind că e nepotul unui Tudor Cojocaru, ajuns la rari-
sima vârstă de 113 ani. Înternarea sa în lagărul de la Tg.Jiu, în 1943, ca o consecinţă a pamfletului 
”Baroane” l-a apropiat suplimentar de mediul de care se simţea ataşat până într-atât încât a dispus ca 
pe piatra de pe mormântul său şi al soţiei, de la Mărţişor să apară menţiunea „cu origini în Gorj”.
Dupa veritabila metodă matematică a dublei implicaţii, ctitoria literară argheziană pentru Oltenia 
reprezintă doar o parte a argumentului necesar unui edificiu civilizat în rândul marilor monumente 
culturale ale lumii.
„Tudor Arghezi şi spiritul Olteniei” este expresia perfectă a concretizării ambivalenţei teoremice. 
Zidirea argheziană pentru Oltenia este ilustrată testamentar: „Am luat cenuşa morţilor din  vatră/ Şi 
am făcut-o D-zeu de piatră.” Ctitoria Olteană întru-Arghezi este perpetuă cu fiecare: Florea Firan, 
Zenovie Cârlugea, Gheorghe Grigurcu şi mulţi alţii, cu fiecare ediţie de Festival dedicat marelui au-
tor, cu fiecare piesă menită să îmbogăţească patrimoniul Muzeului Tudor Arghezi, prin fiecare gest, 
Oltenia se înnobliează prin dăruire de sine.
Da, există un spirit al Olteniei, viu şi temerar, la fel ca opera argheziană. Şi spirit, şi operă, se 
completează şi se susţin reciproc, oferind caracteristica unei vitalităţi de excepţie.

Muzeograf, 
Eugenia Firescu
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Anunţ

Reabilitare strada Minerilor
Iată că după cum probabil aţi observat, la sfârşitul lunii iunie au început 
lucrările de reabilitare (asfaltare, evacuare ape pluviale, parcaje, trotuare) str. 
Minerilor – conform proiectului “Reabilitare  străzi şi amenajare parcări zona 
blocuri”. 
Un proiect destul de complex, finanţat din bugetul local, care va schimba com-
plet 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 reabilitarea 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 pre-
fabricate, borduri ce vor fi montate la acelaşi nivel cu suprafaţa îmbrăcămintei 
trotuarului, iar panta transversală va dirija apele spre spaţiile verzi sau spre 
gurile de scurgere proiectate. Cu prilejul reabilitării acestei străzi, s-a reproi-

ectat şi configuraţia profilurilor transversale, cu o parte carosabilă cu lăţime 
constantă, cu posibilitatea de amenajare a locurilor de parcare- zona “Bloc 
nr.6“ precum şi trotuare cu lăţime constantă.
În acelaşi timp vor fi realizate şi trotuare noi din beton ciment încadrate la 
fel, de borduri prefabricate. Totodată vor avea loc şi lucrări conexe(ridicări 
la cotă răsuflători gaze, cămine de vizitare, guri de scurgere pentru canali-
zare pluvială, spargeri şi dezafectări betoane).
Lucrările la această porţiune de drum, cu o lungime de 4,50-5,50 metri de 
parte carosabilă, cu o valoare de 146.490 lei fără TVA,vor fi demarate pe o 
perioadă de 30 de zile, rezultatul obţinut va fi asemănător cu strada Bradu-
lui, reabilitată anul trecut. 

Pierdut carnet de şomaj pe numele Gulie Florina Mihaela, localitate Ţânţăreni, chitanţa cu nr. 13310 din 10.07.2013

Reîceperea lucrărilor de pictură la Biserica "Antim Ivireanul"

La începutul lunii iulie s-au reluat lucrările la pictura interioară a Bisericii “Antim Ivireanul“ din curtea primăriei. Lucrările s-au desfăşurat în funcţie 
de fondurile disponibile pentru înălţarea unei noi biserici pentru credincioşi din Târgu Cărbuneşti şi nu numai.
În curând lucrările de pictură interioară se vor finaliza, urmând ca, sperăm tot anul acesta să înceapă şi pictura pereţilor exteriori ai acestui nou lăcaş de 
cult.


