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Ajuns la cea de-a XXXIII-a ediţie, festivalul omagiază pe cel care rămâne unul dintre cei mai mari scrii-
tori ce i-a dat literatura română de-a lungul timpului şi îşi propune să contribuie la stimularea pe criterii 
valorice a scrisului românesc contemporan, inclusiv pentru cunoaşterea şi promovarea operei argheziene, 
în ţară şi peste hotare. Tudor Arghezi este emblema modernismului românesc.
Festivalul se adresează creatorilor de literatură şi exegeţilor în arghezologie din ţară, precum şi vorbitorilor 
de limbă română din comunităţile de peste graniţe, cu preocupări în domeniu. Iniţiat în 1980 cu prilejul 
Centenarului Tudor Arghezi, de Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Gorj prin Centrul 
judeţean de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă, sub auspiciile Uniunii Scriitorior, 
respectiv a Asociaţiei Scriitorilor din Craiova, Festivalul-concurs de creaţie literară „Tudor Arghezi” a 
fost conceput şi s-a desfăşurat bianual (1980, 1982), însă, datorită marelui ecou trezit în rândul creatorilor 
dornici de afirmare, a devenit, începând cu a treia ediţie, anual (1983). Încă de la început, în cadrul Festi-
valului, pe lângă concursul propriu-zis de creaţie literară, deschis tuturor genurilor, au avut loc lansări de 
publicaţii (reviste şi cărţi), sesiuni de comunicări ştiinţifice,vernisaje de expoziţii, vizite de documentare, 
întâlniri cu personalităţi din sfera culturii şi artei, dar şi cu iubitorii de muzică şi poezie în diferite localităţi 
ale judeţului (Tg.-Jiu, Târgu-Cărbuneşti, Motru, Rovinari, Novaci).
Din 1989, Festivalul-concurs a fost organizat de Inspectoratul (Direcţia) de Cultură, Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale cu sprijinul Consiliului Judeţean Gorj şi Uni-

unii Scriitorilor, având ca parteneri: Biblioteca 
Judeţeană „Christian Tell”, Teatrul Dramatic „El-
vira Godeanu”, Şcoala Populară de Artă, Consil-
iul Local şi Primăria oraşului Târgu-Cărbuneşti şi 
Universitatea „Constantin Brâncuşi”. 
Şi în acest an programul festivalului s-a desfăşurat 
în perioada 24 -26 mai, la Târgu-Jiu şi Târgu-
Cărbuneşti, localitatea de obârşie a scriitoru-
lui, având colaborarea Uniunii Scriitorilor din 
România.
Invitaţi acestui festival au fost: Mitzura Arghezi, 
acad. Eugen Simion, acad. Mihai Cimpoi (Repub-
lica Moldova), acad. Vasile Tărâţeanu (Ucraina), 
Mihai Amaradia, Aurel Antonie, Paul Aretzu, Mir-
cea Bârsilă, Gelu Birău, Olimpia Bratu, Elena Brădişteanu, Cristian George Brebenel, Florica Bud, 
Gabriel Chifu, Zenovie Cârlugea, Zoe Deju, Marta Deleanu, Alice Dinculescu, Ioana Dinulescu, 
Nicolae Dragoş, George Drăghescu, Imola Feldberg (Africa de Sud), Iacob Florea, Adrian Frăţilă, 
Gheorghe Grigurcu, Viorel Gârbaciu, Alex Gregora, Eliza Macadan (Italia), Ştefan Melancu, Mar-
ian Negrescu, Aurel Pantea, Alexandru Păsărin, Adrian Popescu, Vasile Ponea, Mircea M. Pop 
(Germania), Ion Popescu-Brădiceni, Spiridon Popescu, Lazăr Popescu, Florin Saioc, Eric Sarner 

(Franţa), Georgiana Socaciu, Viorel Surdoiu, Valentin Talpalaru, Virgil Todeasa, Ion Trancău, Nicolae Tzone, Stephen Watts (Anglia). 
Festivalul a debutat vineri 24 mai cu dechiderea Lucrărilor Juriului Naţional şi cu lansări de reviste si carte, expoziţii de carte cu vânzare, sesiuni de 
autografe, precum şi un simpozion „Tudor Arghezi”, gazda acestor evenimente fiind 
Universitatea ,,Constantin Brâncuşi”. Spre sfârşitul zilei a avut loc un itinerar cul-
tural la Mănăstirea Crasna, sec. XVI. Ziua de sâmbătă a început cu dezvelirea stelei 
omagiale închinate lui Tudor Arghezi, eveniment la care au fost prezenţi oficialităţii 
locale şi judeţene, precum si oaspeţi din afara ţării. Suita evenimetelor a continuat 
cu lansarea Albumului „Tudor Arghezi-11 poezii” (ediţie româno-germană) şi cu 
vernisajul expoziţiei de artă plastică Imola Feldberg Popescu, Africa de Sud .
Unul din cele mai aşteptate momente ale festivalului s-a consumat duminică 26 mai 
2013 la Tg. Cărbuneşti. Ziua a început cu vizita la Muzeul Crucilor de la Măceşu, unic 
de acest fel din ţară, unde a avut loc, într-un moment de mare încărcătură emoţională 
pentru fiica marelui poet Arghezi, sfinţirea şi amplasarea crucii de pomenire închi-
nate lui Tudor Arghezi. Următorul evenimet pe ordinea de zi l-a reprezentat vizita la 
Muzeul „Tudor Arghezi” şi amplasarea portretelor laureaţilor premiilor Opera Omnia 
în sala dedicată Festivalului. Cum este în obicei, momentul cu cea mai mare încărcătură 
emoţională l-a reprezentat Gala Laureaţilor, unde Gabriel Chifu, Gheorghe Grigurcu 
şi Ion Popescu-Brădiceni ca membrii ai juriului, şi Mitzura Arghezi (fiica patronului 
spiritual al festivalului), împreună cu Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti, Mihai Vior-
el Mazilu, vicepreşedinţi Consiliului Judeţean Madalina Ciolocoi şi Ciprian Florescu, 
subprefectul de Gorj, Sorin Arjoca  şi directorul festivalului, Ion Cepoi, au înmânat 
premii laureaţilor celei de a XXXIII ediţii a Festivalului internaţional de literatură “Tudor Arghezi. 
De menţionat faptul că, pentru prima dată, la acest festival am avut oaspeţi 4 membri ai Academiei Române, ceea ce este o noutate, o premieră pentru 
festivalul nostru. 

Festivalul Internaţional de Literatură "Tudor Arghezi" Ediţia a XXXIII -a 
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Aprilie 2013

 pe criterii valorice,  de către Uniunea Scriitorilor din 
România unor scriitori români contemporani.
    Art.5.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al 
oraşului Tg.Cărbuneşti câştigătorilor Premiului  „TU-
DOR ARGHEZI “ pentru OPERA  OMNIA,  atribuit 
unor scriitori contemporani de prestigiu internaţional 
de către Consiliul Judeţean Gorj prin CJCPCT Gorj.                       

HOTĂRÂRE
privind închirierea unui spaţiu situat in incinta Spita-

lului oraşului Tg.Cărbuneşti

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 ale doamnei Danaiata Dan-
iela, consilier in cadrul Compartimentului Adminis-
trarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasu-
lui Tg.Carbunesti ;
- Solicitare nr. 8114/17.04.2013 din partea d-nei Mo-
tocu Maria, privind inchirierea spatiului , situat in in-
cinta spitalului ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica 
locală , modificata ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea pub-
lica, modificata ;

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.-  Se aproba caietul de sarcini si scoaterea la 
licitaţie publica in vederea închirierii a  spaţiului in 
suprafaţa de 12 mp situat in incinta Spitalului oraşului 
Tg.Cărbuneşti, in clădirea unde işi desfăşoară activi-
tatea Serviciul de Ambulanta Gorj.
    Art.2.-  Durata închirierii este de 5 ani,  preţul 
minim de pornire a licitaţiei fiind de                      3,80 
lei/mp/luna.
    Art.3.- Primarul şi compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplini-
rea prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind  încetarea dreptului de administrare al Scolii 
Gimnaziale „George Uscatescu” Tg.Cărbuneşti asu-

pra unor imobile

 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 ale doamnei Danaiata 
Daniela, consilier in cadrul Biroului Administrarea 
Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
- Codul Civil, art. 867-870 ;
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile pro-
prietate publica ;
- Legea 215, privind administraţia publica locala, re-
publicata;
- Adresa Scolii Gimnaziale „George Us-
catescu” Tg.Cărbuneşti cu nr. de înregistrare 
8194/18.04.2013;

HOTĂRĂŞTE
  Art.1.-  Începând cu data de 01.05.2013 încedreptul 
de administrare al Şcolii Gimnaziale ,,George Us-
catescu” asupra imobilelor aparţinând următoarelor 
instituţii :  
                                  -  Şcoala Primara Măceşu;
                                  -  Şcoala Primara Comăneşti;
                                  -  Şcoala Primara Duţeşti;  
    Art.2.-  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se 
însărcinează Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si com-
partimentele de specialitate din cadrul primăriei

 HOTĂRÂRE          
privind înfiinţarea în subordinea Centrului Cultural 
„Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti  a aşezământului 

cultural „Muzeul Crucilor”

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 domnului Dobrotă 
Vasile; 
- adresa nr. 4502 (76)/22.02.2013 din partea 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promova-
rea Culturii Tradiţionale Gorj;  
- adresa nr. 8194(757)/18.04.2013 a Şcolii 
Gimnaziale „George Uscătescu” prin care solicită 
încetarea dreptului de administrare asupra imobilelor 
aparţinând Şcolilor Primare Măceşu, Comăneşti şi 
Duţeşti;
- HCL privind încetarea dreptului de adminis-
trare al Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” asu-
pra  imobilelor aparţinând Şcolilor Primare Măceşu, 
Comăneşti şi Duţeşti;
- prevederile OUG nr. 118/2006 privind 
înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 
143/2007; 
- prevederile Legii nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
      Art.1.- Se aprobă  înfiinţarea în subordinea Cen-
trului Cultural „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti  a  
aşezământului cultural „Muzeul Crucilor”cu o secţie 
exterioară şi o secţie interioară.
      Art.2.-  Aşezământului cultural „Muzeul Cru-
cilor” se va organiza şi va funcţiona în cadrul imo-
bilelor –construcţii şi teren – aparţinând Şcolii Pri-
mare Măceşu.  
      Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei şi conducerea Centrului 
Cultural „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti  vor duce la 
îndeplinire  prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind  trecerea din domeniul public al oraşului în 
domeniul privat al acestuia, a unei construcţii  cu 
destinaţie de „Grup sanitar(WC )”, aflată în admin-
istrarea Şcolii Gimnaziale ,,George Uscatescu”,  în 

vederea scoaterii din funcţiune a  acesteia

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 biroul domeniului public   
- Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/2003, 
privind bunurile proprietatea publică,cu modificările 
şi completările ulterioare, precum si ale art.2 din 
Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru regle-
mentarea procesului de scoatere din funcţiune, casa-
re şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al unităţii administrativ teritoriale, 
aprobată prin Legea 246/2001; 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- (1) Se aprobă trecerea din domeniul public 
(poziţia 61 lit.(e) din anexa 7) al oraşului în dome-
niul privat al acestuia a construcţiei cu destinaţie de 
„Grup sanitar (WC)”, aflat în administrarea Şcolii i.

Gimnaziale ,,George Uscatescu” Tg.Cărbuneşt
                 (2)  Trecerea în domeniul privat al oraşului 
a construcţiei prevăzute la alin (1) se face în vederea 
scoaterii din funcţiune a acesteia.
                (3)  După scoaterea din funcţiune a 
construcţiei prevăzute la alin. (1), Şcoala Gimnazială 
,,George Uscatescu” şi Primăria oraşului îşi vor actu-
aliza în mod corespunzător datele din evidenţa inven-
tarului domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti, 
aprobat prin H.G. nr. 973/2002 - Anexa     nr. 7, 
poziţia 61,  lit.e.
    Art.2.-  Primarul, compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi conducerea Şcolii 
Gimnaziale ,,George Uscatescu”, vor asigura  duc-
erea  la îndeplinire a prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE        
privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de 
Literatură   “TUDOR ARGHEZI”,ediţia a- XXXIII- 

a, 24-26 mai 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre;  rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
-Regulamentul  Festivalului Internaţional de Literatură 
“TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXXIII-a - 2013;
-Protocolul încheiat între Consiliul Judeţean Gorj, 
Consiliul Local şi Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti, 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promova-
rea Culturii Tradiţionale Gorj, Biblioteca Judeţeană 
“Christian Tell ”, Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului” Tg. Jiu, cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură 
“TUDOR ARGHEZI”, ediţia a XXXIII-a, 2013;
-Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură 
“TUDOR ARGHEZI”, secţiunea ,,MOŞTENIREA 
ARGHEZI”,  ediţia a - IX-a, 24-26 mai 2013;
-prevederile OUG nr. 118/2006 privind 
înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 
143/2007;
-Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Lo-
cale cu modificările ulterioare; 
-Legea nr. 5 /2013 -  legea bugetului de stat pe anul 
2013 ;
-HCL nr.27/2013 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2013;   

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Festivalul Internaţional de Literatură ”TU-
DOR ARGHEZI” - ediţia a - XXXIII-a se desfăşoară 
în perioada 24-26 mai 2013.
    Art.2.-  Se va întocmi şi desfăşura  un program co-
mun al tuturor instituţiilor de cultură şi învăţământ de 
la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti, coordonat de Cen-
trul Cultural “Tudor Arghezi”.
    Art.3.- Conform protocolului încheiat între 
reprezentanţii instituţiilor organizatoare ale festivalu-
lui, protocol  semnat de primarul oraşului, Consiliul 
Local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobă efectuarea 
următoarelor cheltuieli: total: 4.980 lei, din care:  
                 - Premiul III pentru grupaj de poezie( Cen-
trul Cultural) = 600 lei
                 - Premii pentru elevi (Biblioteca oraş 
Tg.Cărbuneşti) în cadrul secţiunii „Moştenirea 
Arghezi”, ediţia a -IX-a,   adresată elevilor din 
Tg.Cărbuneşti  şi din împrejurimi, pentru poezie 
şieseu                     ( 3 premii x 200 lei ) = 600 lei
                 - Diurna pentru data de 26 mai 2012 (60 
pers x 13 lei) = 780 lei           - Onorarii  juriu (3 x 
1000 lei) = 3.000 lei . 
    Art.4.-  Se conferă titlul de cetăţean de onoare al
-oraşului Tg.Cărbuneşti  câştigătorilor  PREMIILOR 
NAŢIONALE DE LITERATURĂ „TUDOR AR-
GHEZI” pentru OPERA OMNIA, premii atribuite
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Cupa Gilortu Ediţia a III -a 

Sala de sport a Colegiului Naţional “Tudor Arghezi” din Oraşul Târgu Cărbuneşti a găzduit cea de-a  III a ediţie „Cupa Gilortu” a Campionatului Naţional 
al Federaţiei de Karate Nipon Budo România, organizat la iniţiativa domnului Primar 
Mihai Mazilu. 
La concursul desfăşurat pe categorii de vârstă şi centură, Judeţul Gorj a fost reprezen-
tat de către secţiile din Ţicleni, Tg. Cărbuneşti şi Bâlteni, conduse de sensei Simion 
Băluţă.
La această competiţie au participat  160 de sportivi, băieţi şi fete din: Alba Iulia, Orăştie, 
Simeria, Abrud, Câmpeni, Rosia Montana, Bistra, Cluj Napoca, Mediaş, Odorheiu Se-
cuiesc, Slatina, Tg. Jiu, Balş, Drăgăneşti Olt, Ţicleni, Bâlteni, Târgu Cărbuneşti, Satu 
Mare, Praid, Zlatna.
Pe lângă aceştia au fost prezenţi şi susţinătorii lor, dar şi simpli cetăţeni, precum
şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, dar şi prefectul judeţului Gorj, Ion-Claudiu Teo-
dorescu; vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ciprian Florescu şi Madalina Ciolocoi,; 
deputatul de Gorj Mi-
hai Weber precum si 
un oaspete de seamă 
al acestui sport, şi 

anume Secretarul General IMAF Europe, shihan Cees Van Der Wal. Competiţia a fost 
una destul de încinsă, existând şi mici “incidente“ de natură medicală specifice spor-
turilor de contact, însă tot concursul a fost supravegheati în permanenţă de asistenţi 
medicali, precum şi de un medic, care a avut grijă sa nu existe alte probleme mai 
grave.
La finalul concursului câştigătorii au fost recompensaţi cu medalii şi diplome. Print-
re căştigători echipei noastre îi putem menţiona pe: Stanciu Andreea locul I la kata 

şi locul II la 
kumite; Spe-
riatu Cosmi-
na- locul II la 
kata şi locul I 
la kumite; Ci-
mpoieru Mihaela- locul I la kata şi locul II la kumite ;Dobrescu Elena- locul I la 
kata şi locul III la kumite; Dogaru Narcis- locul I la kata şi locul III la kumite; 
Mazilu Gabriela- locul III la kata şi locul II la kumite; Bastorin Florin- locul III la 
kata şi locul II la kumite; Tulpea Ramona- locul III la kata ; Tulpea Remus - locul 
III la kata ; Ilinca Denis- locul II la kumite; Cerciu Melania - locul II la kumite; 
Raducu Georgiana- locul III la kumite şi Safta Alexandru- locul II la kata.
Toţi participanţii s-au declarat foarte mulţumiţi de modul în care a decurs con-
cursul, felicitând organizatorii pentru modul profesionist în care s-au implicat în 
organizarea competiţiei.

Au participat acad. Eugen Simion, preşedinte al Academiei Române în perioada 1998-
2006, acad. Mihai Cimpoi, din Rep. Moldova, membru al Academiei Române, dar şi 
membru al Academiei de Ştiinţe din Rep. Moldova, acad. Adam Puslojic, membru 
al Academiei Române şi al Academiei din Serbia, şi proaspătul academician Vasile 
Tărâţeanu, din Cernăuţi, Ucraina
 Laureaţii celei de a XXXIII -a ediţii a Festivalului internaţional de Literatură “Tudor 
Arghezi“ au fost recompensaţi cu premii şi diplome pentru diferitele secţiuni prezente 
în cadrul festivalului. Premiul “Tudor Arghezi” Opera Omnia pentru scriitori români  

precum şi titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului 
Târgu Cărbuneşti a fost acordat lui Adrian Pope-
scu (poezie). 
- Premii Opera Omnia pentru scriitori străini şi 
titluri de Cetăţeni de Onoare al oraşului Târgu 
Cărbuneşti: Eric Sarner (Franţa), Stephen Watts 
(Anglia) 
- Premiul Opera Omnia pentru contribuţii deose-
bite la dezvoltarea istoriei si criticii lirerare ro-
manesti şi titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Târgu Cărbuneşti a fost acordat acad. Eugen Simion .
- Premiul Opera Omnia pentru un scriitor de origine gorjenească şi titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Târgu 
Cărbuneşti a fost acordat poetului Nicolae Dragoş. Alte premii acordate in cadrul festivităţii au fost: premiul pentru 
promovarea operei argheziene prin studii de gen, artă plastică-ilustraţii, ex libris sau alte forme artistice,  premiul 
“OPERA PRIMA” (volum debut în poezie), premiul pentru volum în manuscris(Cuvinte potrivite) şi premii pentru 
grupaj poezie.
 Festivalul materializat, ca de fiecare dată în aceeaşi lună mai a naşterii autorului “Cuvintelor potrivite”, şi-a împlinit 
menirea cu succes, concluzia născându-se din aprecierile primite la final, din numărul şi calitatea lucrărilor partici-
pante la concursul de creaţie literară şi, desigur, prin prezenţa unor importanţi oameni de cultură, români şi străini. 

Festivalul Internaţional de Literatură "Tudor Arghezi" Ediţia a XXXIII -a 
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