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Clipe de bucurie pentru persoanele cu probleme din Târgu Cărbunești
La inițiativa domnului primar, si cu acordul prealabil al conducerii Centrului 
de Plasament Târgu Cărbunești, câțiva copii din cadrul acestei instituții s-au 
bucurat de câteva ore de distracție la un ștrand din localitate.
Mai precis 30 de copii a căror soarta nu a fost prea generoasa cu ei, lipsiți 
fiind de căldura părinteasca, s-au bucurat aproximativ 3 ore de plaja si o 
baie in cadrul piscinei amenajate, supravegheați fiind de cadrele medicale 
si însoțitorii acestora din cadrul centrului de plasament.
Aceștia au fost serviți cu suc si pepene, de către edilul orașului, care a dorit 
prin aceasta invitație adresata micuților sa le ofere un pic de bucurie, aces-
tor mici si nevinovați copii.
Aceeași “rețeta” a fost aplicata in ziua următoare si unui grup de adolescenți 

din cadrul Centrului pilot de readaptare, formare si integrare socio-profe-
sionala a persoanelor cu handicap Targu-Cărbunești.
Aproximativ 30 de adolescenți însoțiți de directorul Centrului pilot si 
sub stricta supraveghere a cadrelor medicale si a personalului din cadrul 
instituției, au uitat pentru câteva ore de toate problemele si s-au bucurat 
de apa numai buna pentru baie si de sucul rece.
 Sfioși la început, dar plini de entuziasm, rând pe rând au intrat in apa, 
cu greu reușind la final sa se lase convinși sa renunțe la aceasta oaza de 
răcoare. Cu lacrimi in ochi, au mulțumit tuturor pentru aceste clipe de bu-
curie. Iată, cu bani putini dar cu multa implicare sufleteasca se pot oferi 
clipe fericite si acelora care au de suferit.

Locuitorii  mai multor sate care aparţin de oraşul Târgu Cărbuneşti vor 
avea apă potabilă, datorită unor investiţii demarate de către administrația 
locala. Astfel, ca si in anii trecuți s-a continuat cu extinderea alimentarii 
cu apa, sat Cojani, 450 ml de conducte, investiție finalizata din bugetul 
local.  Totodată s-au început lucrările de alimentare la reţeaua de alimen-
tare cu apă in satele Puiesti si Rugi. Aşadar,localnicii din aceste doua sate 
vor putea beneficia de apă potabilă în gospodării,în curând, când se va 
finaliza alimentarea cu apă. O astfel de investiție era necesara întrucât in 
aceste doua sate nu exista nici o sursa de apa care sa acopere necesarul 
celor câteva zeci de familii din zona.
Oamenii aşteaptă demult această investiţie si acum sunt mulțumiți că 
în sfârşit vor avea apă. Investiţia este suportată din bugetul Local al 
Primăriei Târgu Cărbuneşti.

Alimentare cu apă Cojani, Puiești și Rugi Construcție Toaletă Publică

Încă de la începutul lunii au fost demarate lucrările de construire a unei 
toalete publice, care este amplasata in zona parcului din fata primăriei 
Târgu Cărbunești. Lipsa unei toalete publice civilizate şi moderne a de-
terminat administrația locala sa înceapă aceasta investiție.
Aceasta va putea fi utila atat persoanelor aflate in parcul din fata 
primăriei si nu numai, dar si credincioșilor ce vin la Biserica Sf Antim 
Ivireanul. Toaleta publica va fi prevăzuta cu acces pentru persoanele cu 
dizabilități, si cu încăperi  separate pe sexe. 
Construcția va beneficia de instalații noi conform normativelor in vi-
goare pe specialitati(apa, canal, încălzire, ventilație,electrice), echipa-
mente si dotări funcționale.
Costurile aferente investiției vor fi susținute din bugetul local, urmând 
ca aceasta sa fie data in folosința de îndată ce lucrările vor fi finalizate.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iunie 2015

HOTĂRÂRE
privind asocierea oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj  cu  unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 
Gorj şi judeţul Dolj  în vederea constituirii  Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Terra Roma-
na” şi  aprobarea Actului constitutiv şi  Statutului 

acestei asociaţii 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în 
vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- prevederile art. 11, alin.(1), art. 12, alin. (1) art. 36 
alin. (2), lit. e, şi alin. (7), lit. c) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală,  republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulte-
rioare, ale OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională 
în România, ale  HG 855/2008 privind pentru apro-
barea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru 
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
- Planul Naţional de Dezvoltare 2014-2020, Planul 
Operaţional Regional (Regiunea 4 Sud-Vest Olte-
nia), Planul Integrat de Dezvoltare Urbana, Planul 
de Dezvoltare Durabila a Judeţului precum si cele-
lalte strategii si planuri elaborate la nivel european, 
central, regional si local, pentru a facilita cooper-
area intre unităţile administrativ-teritoriale mem-
bre pentru exercitarea in comun a competentelor 
ce le revin prin lege, cu respectarea principiilor 
dezvoltării durabile si pentru a realiza o cooperare 
transfrontaliera benefică; 

HOTĂRĂŞTE
  Art.1.- Se aprobă asocierea oraşului Tg.Cărbuneşti, 
prin Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, cu unităţi admin-
istrativ-teritoriale din judeţul Gorj şi din judeţul Dolj, 
în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Terra Romana”, persoană juridică de drept român, 
înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea 
nr. 215/2001, republicată. 
  Art.2. - Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Terra Romana” şi  Stat-
utul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
„Terra Romana” conform anexelor nr. 1 şi nr.2, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Art.3.- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
(ADI) „Terra Romana” va avea sediul în România, 
comuna Brădeşti, strada Dr. Brădişteanu, nr. 183, 
judeţul Dolj şi un patrimoniu iniţial de 1.000 lei.
  Art.4.- Reprezentarea oraşului Tg.Cărbuneşti în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Terra Romana” se asigură de către 
primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, domnul Mazilu 
Mihai Viorel sau de către împuternicitul acestuia, 
numai pe baza unui mandat de reprezentare, apro-
bat prin dispoziţie.
  Art.5.- Se împuterniceşte primarul oraşului 
Tg.Cărbuneşti, domnul Mazilu Mihai Viorel cetăţean 
român, născut la data de 21.08.1962, în oraşul 
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj cu domiciliul în oraşul 
Tg.Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 118, judeţul 
Gorj, posesor al CI seria GZ nr. 378834, eliberată 
la data de 10.06.2010 de SPCLEP Tg.Cărbuneşti să 
semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al 
oraşului Tg.Cărbuneşti,  Actul Constitutiv şi Statu-
tul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Terra 
Romana”.
  Art.6.- Primarul oraşului  şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei  Tg.Cărbuneşti vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind numirea unui reprezentant al  Consiliului 
Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Orăşenesc de Urgenţă 

Tg.Cărbuneşti ca membru supleant  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti , având  în 
vedere :
-   adresa nr. 3453/02.06.2015 a Spitalului Orăşenesc 
de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la nr. 
10.532/04.06.2015;  
-  prevederile Legii 95/2006 privind reforma în do-
meniul sănătăţii cu completările şi modificările ul-
terioare;
-   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;

HOTĂRĂŞTE
   Articol unic - Se desemnează domnul Ianăş Dumi-
tru - consilier local,  reprezentantul Consiliului Lo-
cal al oraşului Tg.Cărbuneşti ca membru supleant 
în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc 
de Urgenţă  Tg.Cărbuneşti.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de 
venituri şi cheltuieli  al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 

anul 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 al Serviciului 
buget,contabilitate, resurse umane din cadrul 
instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Pub-
lice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor  pri-
vind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea  normelor 
metodologice  privind organizarea  şi conducerea  
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 
2015;
- Legea nr.273/2006  - privind finanţele  publice lo-
cale  cu completările  şi modificările  ulterioare;
- adresa nr.90.236/08.06.2015 emisă de 
Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, 
înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 10.923 
din 10.06.2015;
-adrese, rapoarte, referate  şi alte documente pri-
mite de la compartimentele de resort din cadrul 
Primăriei şi de la ordonatorii terţiari de credite 
menţionate în raportul de specialitate al serviciului  
contabilitate; 
- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la data 
de 10.06.2015; 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se  aprobă rectificarea Bugetului local de 
venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului anul 
Tg.Cărbuneşti, cu suma de + 65,46 mii lei şi modi-
ficarea bugetului local de venituri si cheltuieli, re-
spectiv modificări de alocaţii bugetare în cadrul 
capitolelor bugetare, de la un program la altul,  
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular 
cod 11/01). 
   Art.2- Se  aprobă rectificarea activităţilor finanţate 

din fonduri externe nerambursabile pe anul 2015 
cu suma de + 3,96  mii lei, conform anexei nr. 2. 
    Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de 
investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform 
anexei nr. 3 (formular cod 14).
    Art.4.- Se  aprobă modificarea Bugetului  de veni-
turi si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 
2015, respectiv modificări de alocaţii bugetare în 
cadrul capitolelor bugetare, de la un program la al-
tul, conform anexei nr. 4 (formular cod 11/02). 
    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 
instituţiei  şi ordonatorii terţiari  de credite vor asig-
ura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind transmiterea în administrarea Colegiului 
Naţional „Tudor Arghezi”  Tg.Cărbuneşti a imobilelor 
terenuri si clădiri, proprietate publica a U.A.T. Oraş 

Tg.Cărbuneşti 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:       
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
      - expunerea de motive; 
      - raportul de specialitate al întocmit  de d-na 
Radulea Daniela  consilier in   cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Oraşului Tg.Cărbuneşti;  
      - prevederile art. 3 alin.4 din Legea nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publica, cu modificările 
şi completările ulterioare;
      - prevederile art.861 alin.3 din Legea nr.287/2009 
privind Codul Civil, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
      - prevederile art.112 alin.1 din Legea nr.1/2011 
privind educaţia naţionala, cu modificările si 
completările ulterioare;
      - prevederile punctului 1 din Anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului nr.1031/14.12.1999 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind înreg-
istrarea în  contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului si al unităţilor adminis-
trativ - teritoriale;
       - prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizionala in administraţia publica;
       - prevederile art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.a) 
si art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 priv-
ind administraţia publica locala, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.-Se aproba transmiterea  imobilelor - 
terenuri şi clădiri, proprietate publica a Oraşului 
Tg.Cărbuneşti  în care îşi desfăşoară activitatea uni-
tatea de învăţământ Colegiul Naţional „Tudor Ar-
ghezi”  Tg.Cărbuneşti în administrarea  Colegiului 
Naţional „Tudor Arghezi”  Tg.Cărbuneşti, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta
    Art.2.- Predarea – primirea bunurilor din proprie-
tatea publica se va face pe baza de protocol, înche-
iat în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei
    Art.3.- Se împuterniceşte dl. primar ing. jr. Mazilu 
Mihai Viorel  în vederea semnării protocolului de 
predare-primire a bunurilor proprietate publica, în 
calitate de reprezentant al Oraşului Tg.Cărbuneşti.
    Art.4.- Titularul dreptului de administrare va exer-
cita posesia, folosinţa si dispoziţia asupra bunurilor 
preluate în condiţiile legii şi in limitele precizate de 
protocolul de predare-primire.
    Art.5.- Primarul oraşului  şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei  Tg.Cărbuneşti vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Gazeta de Cărbuneşti, Iulie 2015 -3

Tudor Arghezi

După cum probabil ați observat a fost realizata delimitarea si numerotarea parcărilor pe străzile care au suferit lucrări de reabilitare si amenajare 
de parcări, respectiv cele din zona blocuri (str. Minerilor, str. Pandurilor, str. Bradului, str. Petroliștilor) precum si cele din zona ANL de lângă stadion.
Astfel pentru parcările amenajate din zona blocuri si ANL stadion, prin HCL nr.63 din22 iunie 2015, s-a instituit taxa de utilizare în cuantum de 60 lei/
an, începând cu data de 01.07.2015. 
Repartizarea locurilor de parcare s-a făcut în baza unui proces-verbal de predare-primire, în urma unei solicitări scrise, depuse de către deţinătorii de 
autovehicule la Primăria Tg. Cărbunești. Pentru deţinătorii a doua sau mai multe autovehicule se va face iniţial pentru un singur loc fiecărui deţinător 
de autovehicule, urmând ca pentru celelalte autovehicule,  repartizarea să se facă în funcţie de locurile ramase disponibile. In cazul în care un loc de 
parcare este solicitat de mai mulţi deţinători de autovehicule, repartizarea se va face în funcţie de ordinea depunerii solicitării. 
Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia, sa achite taxa anuală de parcare la casieria Primăriei oraşului Tg. Cărbunești. 
Din momentul achitării contravalorii taxei de parcare, utilizatorii au dreptul sa folosească parcarea publică amenajata până la data de 31 decembrie 
a fiecărui an. 
În cazul in care utilizatorul doreşte sa îşi păstreze acelaşi loc de parcare şi în anul următor, este obligat sa solicite în scris acest lucru până la data de 
31 decembrie a anului în curs si sa plătească taxa de utilizare parcare până la data de 15 ianuarie a anului în care urmează sa utilizeze parcarea.
Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia sa păstreze ordinea si curăţenia la locul de parcare si sa elibereze necondiţionat locul de parcare in 
situaţia efectuării unor lucrări edilitare, care necesita ocuparea temporara a spaţiului de parcare . 
Se interzice executarea lucrărilor de reparaţii si întreţinere a autoturismului pe locurile de parcare.
Conform HCL mai sus menționat, constituie contravenţie, următoarele fapte :
- Neasigurarea curăţeniei in locurile de parcare de către utilizatori;
 - Executarea de lucrări de reparaţii si întreţinere a autovehiculului in locurile de parcare;
 - Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei Oraşului Tg. Cărbunești sau a unităţilor care executa lucrări edilitare in zona;
- Utilizarea locurilor de parcare fără achitarea taxei de 60 lei/an.
Faptele prevăzute mai sus se sancţionează cu amenda contravenţionala de la 120 lei la 300 lei, iar pentru distrugerea platformei de parcare, la cuan-
tumul amenzii se adaugă si despăgubirile pentru pagubele produse.
 Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se face de către personalul Politiei Locale a oraşului Tg. Cărbunești;
In cazul in care contravenienţii nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia autoturismul iar identificarea posesorului acestuia se va 
face prin solicitare scrisa către Serviciul de înmatriculări al judeţului unde este înmatriculat autoturismul;
Amenzile aplicate se vor achita la casieria Primăriei oraşului Tg. Cărbunești.
Evidenta locurilor de parcare si a utilizatorilor parcărilor este ţinută de Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului 
Tg. Cărbunești.

Poliția locală vă atenționează

Pe 14 iulie 2015, s-au împlinit 48 de ani de la trecerea in neființa a  lui Tudor Arghezi. Poet, prozator şi gazetar cu o carieră literară întinsă şi foarte 
bogată, unul dintre autorii de prim rang ai perioadei interbelice. Biografia scriitorului, plină de cotituri, a rămas până astăzi controversată în multe 
detalii. S-a născut la 23 mai 1880 la Bucureşti, într-o familie originară din Targu Cărbuneşti – judeţul Gorj. Numele său adevărat a fost Ion N. Theodor-
escu; pseudonimul Arghezi este explicat de scriitor ca fiind în legătură cu Argesis, vechiul nume 
al râului Argeş. Copilăria nu i-a lăsat scriitorului decât amintiri dureroase, acesta mărturisind: 
“Este cea mai amară vârstă a vieţii. N-aş mai voi să fiu o dată copil”.
În perioada de şcoală, câteva chipuri i-au încălzit sufletul. Pe blândul învăţător Abramescu şi pe 
profesorul de română Gîrbea îi va evoca, peste ani, cu dragoste şi recunoştinţă. Între 1891-1896 
a urmat cursurile Liceului “Sfântul Sava”, perioadă în care se împrieteneşte cu viitorii scriitori 
Gala Galaction şi N. D. Cocea. “… această prietenie a alcătuit pentru noi o insulă, o concretizare 
de aspiraţii comune … pentru toată viaţa. Insula noastră nu a cunoscut invidia şi orgoliul”. În 
1896, la 16 ani se produce şi debutul său literar, sub îndrumarea lui Alexandru Macedonski, în 
revista “Liga Ortodoxă”. Poetul se semnează cu numele său real, Ion Theo. Nu-şi încheie studiile, 
începe să lucreze în fabrică.
Începând cu 1900 şi până în 1904, poetul este călugăr la Mănăstirea Cernica. Acolo, în liniştea 
chiliei va învăţa, pe îndelete, taina mânuirii cuvintelor. În 1905 pleacă într-o călătorie prin 
străinătate, la Paris apoi prin Elveţia, la Mănăstirea Cordelierilor, unde este rugat insistent să 
devină catolic. Plictisit de insistenţe, se mută la Geneva, unde scrie poezii, asistă la cursuri-
le universităţii şi lucrează într-un atelier de inele şi capace de ceasornice din aur pentru a-şi 
câştiga existenţa. Totodată, în cursul anului 1909 vizitează Italia.
În 1912 revine în România. Până în 1916, când România intră în primul război mondial, publică versuri, pamflete şi articole polemice la “Facla”, “Viaţa 
Românească”, “Teatru”, “Rampa”. În 1918, în timpul realizării Marii Uniri, împreună cu alţi 11 ziarişti şi scriitori este închis în penitenciarul Văcăreşti, 
acuzat de trădare pentru că se pronunţase în favoarea neutralităţii României în primul război mondial.
Prima sa carte de poezie, “Cuvinte potrivite” apare, cu întârziere, în 1927. Poetul avea 47 de ani. Sub direcţia sa, în anul următor, apare ziarul “Bilete 
de papagal”. Debutul în proză se produce în 1929, odată cu apariţia cărţii “Icoane de lemn”.
În 1931 apare volumul de versuri “Flori de mucigai”, legat ca de altfel şi “Poarta neagră” de anii de detenţie. Tot acum, pentru copii, publică volumul în 
proză “Cartea cu jucării”, inaugurând o direcţie secundară în creaţia sa, ce va continua mai apoi cu volumele: “Cântec de adormit Mitzura”, “Buruieni”, 
“Mărţişoare”, “Prisaca”, “Zdreanţă”, etc.
În 1934 apare romanul “Ochii maicii domnului” în care este evocată dragostea maternă şi devotamentul filial. Urmează în 1935 “Versuri de seară”, 
romanul “Cimitirul Buna-Vestire” – 1936, volumul de versuri “Hore” – 1939, romanul “Lina” – 1942.
Sub genericul “Bilete de papagal” publică pamflete usturătoare pentru care este cercetat de poliţie (1943). La 30 septembrie 1943 apare excepţionalul 
pamflet “Baroane” în care este atacat ambasadorul german la Bucureşti, Manfred von Killinger. Ziarul este imediat confiscat iar autorul închis la 
Bucureşti şi ulterior în lagărul de la Târgu Jiu.
Odată cu instaurarea regimului comunist, în 1944, iese din lagăr. Este reabilitat, distins cu titluri şi premii, ales membru al Academiei Române şi 
sărbătorit ca poet naţional la 80 şi 85 de ani. În 1965, Universitatea din Viena îi decernează premiul “Gottfried von Herder”, iar Academia Sârbă de 
Ştiinţe îl alege membru al secţiei de literatură. Publică: “1907 – peisaje”, “Cântare omului”, “Stihuri pestriţe”, “Poeme noi”, “Cu bastonul prin Bucureşti”.
În 1967, pe 14 iulie, se stinge din viaţă, fiind înmormântat, alături de soţia sa Paraschiva, în grădina casei din strada Mărţişor. Casa a devenit astăzi 
muzeu.
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Începute in noiembrie 2013, lucrările la proiectul de modernizare a Centrului de plasament de la Târgu Cărbuneşti se afla pe ultima suta de metri.
Deși inițial lucrările au fost preconizate a fi încheiate intr-o perioadă de un an şi jumătate, acest termen a fost prelungit pentru sfârșitul acestui an.
Investiţia ar fi trebuit să se încheie pe data de 10 aprilie, motivele întârzierii au fost generate de achiziţia obiectelor care ţin de dotări, cum ar fi mo-
bilierul.   În Centrul de plasament de la Târgu Cărbuneşti sunt internaţi 60 de copii cu vârste cuprinse între trei şi 15 ani. 
Pe durata acestor lucrări, copiii au fost cazati in Căminul Cantină al Colegiului Naţional “Tudor Arghezi“ , cu sprijinul autoritarilor locale care au real-
izat, in toamna anului 2013, lucrări de reparaţii la acest cămin, in suma de 100.000 lei din bugetul local. Importanţa acestei investiţii era una foarte 
mare, deoarece atât angajaţii cât  şi copiii din Casa de Copii Târgu Cărbuneşti, urmau a fi mutaţi în Târgu Jiu, dacă nu se găsea  un spaţiu adecvat pen-
tru mutare în oraşul nostru. Pentru realizarea acestor reparaţii, administrația locala a alocat la aceea vreme, din bugetul local, suma de 100.000 lei.
Astfel ca in curând copiii defavorizaţi se vor bucura de o casă ca şi nouă. Proiectul in valoare de aproximativ 3 milioane de lei este finanţat în proporţie 
de 80% din fonduri europene şi naţionale şi 20% din cofinanţare locală.

Începând cu anul 2014, colecțiile Bibliotecii orășenești au fost îmbogățite 
cu carte din diverse domenii, numărul volumelor fiind unul semnifica-
tiv fata de anii trecuți, datorita ofertelor de la edituri, cu un discount 
generos de pana la 40%, ceea ce a creat posibilitatea ca biblioteca sa 
achiziționeze multe titluri, ce satisfac cerințele si gustul pentru lectura al 
beneficiarilor bibliotecii.
Anul 2015 a debutat cu aceleași oferte, fapt ce a determinat deja o 
achiziție de 591 de volume. Toate aceste cărți sunt foarte solicitate de 
beneficiarii bibliotecii, aceștia fiind de toate vârstele, categoriile sociale 
si profesionale.
Ceea ce este demn de remarcat si trebuie menționat, ca adolescenții, 
elevi ai Colegiului National “Tudor Arghezi” si nu numai aceștia, si-au în-
dreptat foarte mult atenția spre lecturarea cărților de gândire pozitiva, 
recomandându-si unul altuia cărțile citite si in același timp, solicitându-
ne noua, bibliotecarilor, titluri noi aflate de ei de pe internet sau chiar din 
lecturarea volumelor împrumutate de la biblioteca.
Am încercat deja, sa răspundem acestor cerințe ale tinerilor, atât la carte 
de gândire, dar si la titluri din beletristica. Este foarte bine, ca tinerii sa 
citească carte de gândire pozitiva cu un suport puternic psihologic si 
emoțional, mai ales in aceste timpuri de nesiguranța sociala si profesion-

ala, tinerii sunt dezorientați si fără locuri de munca.
Numărului de 591 de volume achiziționate deja li se adăuga încă un număr de aproximativ 160 de volume, ce urmează a fi prelucrate si înregistrate 
in evidentele bibliotecii si apoi puse in circulație, pentru ca cititorii sa se bucure de lecturarea lor.
Speram ca in fiecare an sa reușim achiziționarea unui număr cat mai mare de volume, care sa circule la un număr cat mai mare de cititori, pentru ca 
pana la urma cartea a fost, este si va rămâne cel mai bun prieten , pentru cei care ii acorda atenția cuvenita.
Recomandam carbunestenilor titluri precum:
- Gortenr, C.W. – Caterina de Medici- Regina nopții sângeroase
- Plaidy, J.- Lucretia Borgia
- james, E.L.- Cinzeci de umbre ale lui Grey
- Maxwell, J.- Meditatii
- Ziglar, Zig- Pe culmile succesului
- Dale,Carnegie-Secretele succesului
- Trei poduri peste lume- Principele Radu al Romaniei
Mai mulți autori se regăsesc cu multe titluri: Nora Roberts, Mary Jo Putney, Amanda Quick, Laurens Stephanie,  Ahern Cecilia, Mead Richelle, L.J. 
Smith, Shepard Sara s.m.a.
Cititorii bibliotecii pot recomanda prietenilor, rudelor, vecinilor titluri cu care s-au delectat pentru ca si aceștia sa se bucure de ceea ce oferta acestea.

Biblioteca oraseneasca

Noutăți pentru cărbuneșteni

Asistență medicală pe timp de caniculă 
Date fiind zilele caniculare înregistrate în decursul lunii iulie, atât la nivelul judeţului nost-
ru cât şi în toată ţara, primăria Târgu Cărbuneşti a decis să vină în ajutorul cărbuneştenilor 
şi nu numai,  amplasând în faţa primăriei, în toate zilele când temperatura depăşeşte 37 
grade Celsius, 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, autorităţile 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.


