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Plombare Strada Pieții

Comemorare Constantin Brâncuși

Anul acesta, ocazia împlinirii a 57 de ani de la moartea lui Constan-
tin Brâncuşi, a adunat alături brâncuşologi de prestigiu, reprezentanţi 
ai clerului, iubitori ai sculptorului de pe diferite meleaguri, în oraşul Tg. 
Cărbuneşti, la Mănăstire Cămărăşeasca
Profesorul Ion Mocioi a fost iniţiatorul acestei acţiuni. La eveniment au luat 
parte pe lângă autoritățile locale şi : Președintele Consiliului Județean, Ion 
Călinoiu; viceprimarul municipiului Iulia Vână, precum şi cunoscutul inter-
pret de muzică populară Lupu Rednic. 
 Constantin Brâncuşi a văzut pentru prima oară lumina zilei la data de 19 
februarie 1876, la Hobiţa, şi a trecut în nefiinţă la 16 martie 1957, la Paris. 
Acesta a fost înhumat în Cimitirul Montparnasse.
“Reprezentant al miscarii artistice moderne, Constantin Brancusi este 
considerat de multi ca fiind cel mai important sculptor al secolului al XX-

lea. Sculpturile sale se remarca prin eleganta formei si utilizarea sensibila 
a materialelor, combinand simplitatea artei populare romanesti cu rafina-
mentul avantgardei pariziene.
Brancusi a dat veacului nostru constiinta formei pure, a asigurat trecerea 
de la reprezentarea figurativa a realitatii, la exprimarea esentei lucrurilor 
si a reinnoit in mod revolutionar limbajul plastic, imbogatindu-l cu o di-
mensiune spirituala. Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea 
cat si importanta acordata luminii si spatiului sunt trasaturile caracteris-
tice ale creatiei lui Brancusi. Studiile referitoare la opera lui Brancusi im-
partasesc, fara exceptie, o concluzie formulata in termeni lipsiti de echi-
voc: arta brancusiana constituie una din sursele ideilor esentiale pe care 
se cladeste civilizatia vizuala a secolului al XX-lea. 
Brancusi a scos in evidenta lumii occidentale dimensiunea sacra a reali-
tatii. Din 1963 pana astazi, au aparut in toate partile lumii peste 50 de carti 
si monografii si mii de articole si studii despre Constantin Brancusi, determinand in mod decisiv locul lui ca artist genial.

Din păcate, aşa cum şi dumneavoastră ştiţi, strada Pieţii nu corespunde 
exigenţelor pentru desfăşurarea circulaţiei rutiere, datorită gropilor care 
au apărut în urma sezonului de iarnă şi a vremii ploioase din ultima 
vreme.
Partea carosabliă prezintă o serie de defecțiuni, gropi, fisuri, crăpături, 
burdușiri suprafețe slefuite, făgașe și cu planeitate neadecvată 
desfășurării unei circulații rutiere în condiții de siguranță și confort.
În acest sens Administraţia Locală, a dispus reparația provizorie a aces-
tei străzi, ca o măsură temporară, pentru circulaţia autovehiculelor în 
condiţii de siguranţă.Totodată, în funcție de fonduri disponibile, vor suf-
eri, de asemenea, lucrări de reparații  și strazile: Gilortului, Teilor și Gării.
Totodată, ca în fiecare an în această perioadă a lunii Martie, declarată 
oficial, ”Luna Curățeniei”, au intrat și vor continua lucrări de reparații dru-
muri comunale, sătești și străzi nemodernizate. 
Pentru moment a suferit lucrări de reparații drumul ce face legătura între 
Curteana-Crețeși.
În viitorul apropiat, în funcție de resursele financiare disponibile, vor in-
tra în reparații si celelalte drumuri nemodernizate:
Cărbunești Sat catune, Duțești, Tupșa, Puiești, Zarafi, Gâtani, Rogojeni, Cojani, Pojogeni cătune, Comănești, Cerăt, Cuci, Rugi, Măceșu, drumurile de 
legătură între sate și strada Merilor, Crizantemelor și Gării.
Lucrările vor consta în desfundare șanțuri, reprofilare drum aducere de material(pietriș, balast) și compactarea acestuia.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Februarie 2014

HOTĂRÂRE
privind Programul de măsuri pentru gospodărirea 
şi înfrumuseţarea oraşului Tg.Cărbuneşti, anul 2014    

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 Gospodărie 
Urbană;
          - Ordonanţa nr. 21/30.01.2002, privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată 
prin Legea 515 /2002;
           - prevederile OG 43/1997 R privind regimul 
drumurilor, aprobată prin legea nr. 82/1998 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           - prevederile Legii nr. 313/2009 privind modifi-
carea şi completarea legii nr. 24/2007 privind regle-
mentarea şi administrarea spaţiilor verzi; 
           - prevederile  OUG 195/2005 privind Protecţia 
Mediului, aprobata cu modificări si completări prin 
Legea 265/2006;  
           - adresa nr. 2839/18.02.2014 a Consiliului 
Judeţean Gorj; 
       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 Programul de măsuri pen-
tru gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşului             
Tg.Cărbuneşti pentru anul 2014, prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
    Art.2.- Se declară luna Martie „Luna Curăţeniei”.  
    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele 
de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor pentru utilizarea standuri-
lor comerciale din sectorul Produse Industriale” din 

Piaţa agro-alimentară 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 
al biroului urbanism şi amenajarea teritoriului;   
       - Referatul nr. 2929/19.02.2014 întocmit de  ad-
ministrator Vlăduţescu Ovidiu;
       - Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice 
Locale cu modificările ulterioare; 
       - Cererile  persoanelor fizice si juridice nr. 
2519/13.02.2014, 2764/17.02.2014 depuse la reg-
istratura instituţiei prin care solicită diminuarea 
taxelor pentru utilizarea standurilor din sectorul 
„Produse Industriale” din  Piaţa agroalimentara a 
oraşului Tg.Cărbuneşti;
       - Legea  nr. 571/2003 privind codul fiscal cu 
completările si modificările ulterioare;
       - Legea nr. 213/1998 privind bunurile propri-
etate publică;
În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-  (1) Începând cu data de 01.03.2014 pentru 
utilizarea standurilor comerciale realizate în Sec-
torul „Produse Industriale” din Piaţa agro-alimenta                    

a oraşului,  se stabilesc următoarele taxe: 
A. - pentru lunile martie – decembrie : 400 lei/lună/
stand;    
B. - pentru lunile ianuarie şi februarie: 300 lei/lună/
stand         
                    (2) Taxele se actualizează anual cu indicele 
de inflaţie. 
    Art.2.- Pentru comercianţii care utilizează două 
standuri,  taxele de utilizare pentru al doilea stand 
sunt următoarele:   
A. - pentru lunile martie – decembrie : 300 lei/lună/
stand;    
         B.  - pentru lunile ianuarie şi februarie: 200 lei/
lună/stand         
    Art.3.-  Taxele prevăzute la art. 1 şi art. 2 se 
actualizează anual cu indicele de inflaţie.
    Art.4.-    Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei şi Administraţia Pieţii vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Clubului Sportiv „Gilortul” Tg.Cărbuneşti, pe anul 

2014

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
      -  Propunerea de buget înaintata de către Clubul 
Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti;
      - Prevederile art.19 alin.1 lit. “b” din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actu-
alizata;
      - Prevederile art.36, alin.4, lit.”a”, art.45, alin.2, 
lit. “a” si art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr.215/2001- 
legea administraţiei publice locale , republicata si 
actualizata;
      - Prevederile art. 66 alin.(4) litera b din Legea 
nr.69/2000 republicata –legea sportului;
     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 Bugetul de venituri si cheltuieli 
al Clubului Sportiv „Gilortul” Tg.Cărbuneşti pe anul 
2014, prevăzut în anexă, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
    Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, comparti-
mentul de specialitate şi  conducerea C.S „Gilortul” 
Tg.Cărbuneşti  vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  scoaterea la licitaţie publica în vederea 
închirierii a spaţiului în suprafaţă de 158,43 mp- 
„Restaurant Piaţă”, situat în Piaţa Agroalimentară 
a oraşului Tg.Cărbuneşti pentru desfăşurarea de 

activităţi comerciale 

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 Adm.Dom.
Public şi Privat; 

       - Solicitarea nr. 2417/11.02.2014 din partea fir-
mei SC ZAZE COM SRL; 
       - Solicitarea nr. 2655/14.02.2014 din partea fir-
mei SC ORYON RED IMOB SRL; 
       - Legea 215/2001- privind administraţia public 
ă locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica;
       - Codul Civil;
    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 caietul de sarcini şi scoaterea la 
licitaţie publică in vederea închirierii a spaţiului în 
suprafaţă de 158,43 mp - „Restaurant Piaţă”, situat 
în Piaţa Agroalimentară a oraşului Tg.Cărbuneşti 
pentru desfăşurarea de activităţi comerciale. 
   Art.2.- Spaţiul poate fi închiriat şi parţial în funcţie 
de solicitări, conform releveu clădire.   
   Art.3.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul min-
im de pornire la licitaţie fiind de 11,81 lei/mp/luna, 
conform raportului de evaluarea întocmit de SC 
Conseval SRL  şi va fi indexat anual cu indicele de 
inflaţie.
   Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobare sumelor de la bugetul local al 
primăriei oraşului Târgu Cărbuneşti, necesare pen-
tru derularea si realizarea proiectului „Modern-
izare şi asfaltare străzi  şi drumuri în oraşul Târgu 

Cărbuneşti, judeţul Gorj”

  
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 Biroului Adm.Dom.
Public şi Privat; 
       - Hotărârea de consiliu  local nr. 19/2014 prin 
care s-au aprobat Indicatorii tehnico-economici 
din proiectul „Modernizare şi asfaltare străzi  şi dru-
muri în oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj”;
       -  prevederile Legii nr. 215/2001- privind 
administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi prevederil-
or OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locala, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-   Se aprobă suma de 544.859 lei cu T.V.A, 
adică 121.977 euro,  reprezentând cofinanţare de 
la bugetul local al oraşului Târgu Cărbuneşti pen-
tru derularea si realizarea  proiectului „Modern-
izare şi asfaltare străzi  şi drumuri în oraşul Târgu 
Cărbuneşti, judeţul Gorj”compus din str. Pieţii, 
DC 59 Macesu-Floresteni şi DC 18 Cojani, după 
obţinerea aprobării fondurilor guvernamentale 
pentru obiectivul de investiţii mai sus menţionat.
Suma reprezintă un procent de 3,37% din valoarea 
proiectului sus menţionat.
    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.
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În fiecare an pe data de 24 martie , se celebrează Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei, zi în care omenirea îşi îndreaptă atenţia asupra 
miilor de oameni din întreaga lume, cărora tuberculoza le-a marcat viaţa: pacienţi, medici, cercetători, asistenţi medicali sau simple persoane care 
şi-au unit eforturile pentru a lupta impotriva acestei boli. Această zi este destinată a atrage 
atentia publică asupra faptului că tuberculoza continuă să fie o problemă de sănătate, care 
produce moartea a milioane de oameni anual. Ziua de 24 martie,marchează momentul 
când, în anul 1882, Robert Koch a informat oficial comunitatea ştiinţifică internaţională că 
a descoperit bacilul TBC , fiind un prim pas în diagnosticarea şi vindecarea tuberculozei .
Suntem generaţia care poate elimina tuberculoza–este sloganul sub care se va derula Cam-
pania din acest an , conform campaniei mondiale , desfăşurate de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii.
Mergem în fiecare zi la serviciu prin mijloacele de transport comun şi nu bănuim duşmanul 
ce se poate ascunde într-o tuse banală. Oricine se poate îmbolnăvi de tuberculoză, o boală 
care nu mai este de mult asociată sărăciei şi mizeriei
Boala poate fi controlată , prin eforturile conjugate ale sistemului medical , autorităţilor şi 
comunităţilor . În acest sens, pe lăngă asistenţa medicală , sunt necesare măsuri de infor-
mare a populaţiei, promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combatera factorilor de risc .
Pentru a marca această zi se vor organiza acţiuni de informare, educare şi comunicarea 
populaţiei din mediul rural, prin intermediul asistenţilor comunitari , afişare de postere în 
instituţii publice ,farmacii , ambulatorii de specialitate , cabinete de medicină de familie din 
mediul urban şi rural , transmiterea de materiale informative ale campaniei pe suport elec-
tronic partenerilor de campanie , activităţi de informare , educare , comunicare a populaţiei 
prin acţiuni stradale de distribuire de materiale informative de către personalul comparti-
mentului , distribuire de materiale informative. 

Mediator Sanitar,
Cazacu Elena Luiza

Campanie "Stop TB"

Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti și-a propus să execute un program de curăţenie şi de înfrumuseţare a oraşului in perioada 01.03.2014 – 31.03.2014 
cu actiuni specifice lunii curăţeniei, cât şi pe tot parcursul anului 2014. Totodată a adus în atenția cetățenilor și agenților economici obligațiile care 
le revin.
La finalul acestei perioade poliția locală Tărgu Cărbunești va derula actiuni în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmări : modul 
de întreţinere şi curăţire a şanţurilor , rigolelor , ridicarea materialelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă , întreţinerea spaţiilor verzi , a 
împrejmuirilor ,a faţadelor clădirilor , continuarea lucrărilor de construcţii începute şi neterminate , depozitarea deşeurilor şi gunoaielor menajere 
în locuri nepermise.
Agenții Economici, cetățenii care nu au respectat aceste obligații vor fi sancționați conform normelor în vigoare.
Încă o dată aducem la cunoștință obligațiile ce le revin atât institutiilor publice, agenților economici, cât și cetățenilor:
I. Instituţiilor publice , agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligaţii :
a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări 
specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi 
desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de ac-
ces;
d) să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi
deratizare;
e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;
f ) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de 
consiliile locale;
g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
II .Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor 
stabilite de consiliile locale;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe 
care le folosesc;
g) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie
f ) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
k) curatirea si intretinerea santurilor , rigolelor si podetelor aferente proprietatii.

Luna Curățeniei



Gazeta de Cărbuneşti, Martie 2014- 4

Spectacol 8 Martie
Pe 6 Martie, Primăria Tg.Cărbunești, în colaborare cu Centrul Cultural “Tudor 
Arghezi“ și Palatul Copiilor Tg. Jiu, a organizat un spectacol cu ocazia Zilei 
Internaționale a Femeii.La fel ca în multe alte țări ale lumii, ziua de 8 martie 
este vazută și la noi ca un început de primăvară, dar mai ales ca ziua mamei.
Pentru sărbătorirea acestei frumoase zile pe scena  Sălii de Spectacole a Cen-
trului Cultural “Tudor Arghezi“, Tg.Cărbunești, au urcat soliști cât și soliste atât 
de muzică populară cât și de muzică usoară.  Printre cele care ne-au încântat 
în acea zi deosebită putem enumera pe:  Antonia Stoian- Finalista la Next 

Star, Yasmine Polacek, Luiza Ciudin, Roxana Stângă, Cârstoiu Stefania, 
Borcan Mihaela, Jessica Lăzărescu, Luana Popescu, Turbatu Maria, și nu în 
ultimul rând Elena Beatrice Hasna, câstigătoarea concursului de Populari-
tate la Next Star.
La finalul spectacolului toate doamnele și domnișoarele prezente au prim-
it cate o floare din partea administrației locale.

Echipa a avut o evoluţie de excepţie pe durata returului Campionatului Ligii a –IV-a, ediţia 2013-2014 , unde a realizat, până acum, în total 14 victorii,  
2 jocuri s-au încheiat la egalitate şi a avut nici o infrângere, 
totalizând 44 de puncte şi un golaveraj foarte bun 65 goluri 
marcate şi doar 9 primite, ocupând locul I .

Lotul echipei de fotbal Gilortul, se prezintă astfel, în returul 
competiţional 2013-2014:
Portari: Muraru Madalin, Munteanu Constantin si Cimpoi-
eru Alin
Fundaşi: Lucean Ion Robert, Gioaga Bogdan Gabriel, Scurtu 
Bogdan Alexandru, Brandibur Emil Sorin,Predi Daniel;
Mijlocaşi: Stefan Dumitru Alexandru, Fugaru Dragos, Chi-
riac Paul Bogdan, Dragotoiu Catalin Ion, Sanda Marian Dan-
iel, Marghidan Radu Mihai, Găman Mario, Marin Ion;
Atacanţi: Tarhat Constantin Adrian,Almajan Dumitru Dari-
us, Tiron Robert Dumitru, Pătrășcoiu Șerban.
Antrenor: GAMAN SERGIU

Venim în continuare cu rugămintea sa fiţi alături de această 
echipă de fotbal dar şi de sport în general, pentru a putea, 
pe viitor să construim din nou o frumoasă echipă care să 
joace în eşaloanele superioare.

C.S. Gilortul Tg. Cărbuneşti 

Achiziție mașină Poliție Locală

De curând Poliția Locală Târgu Cărbunești are în dotare un nou auto-
vehicul, marca Dacia Logan. Această investiție era impetuos necesară 
, întru-cât vechiul autoturism pe care Poliţia Locală îl avea  în dotare, 
marca Cielo, era fabricat în 1996, şi se afla într-o stare avansată de 
degradare, iar costurile cu reparaţia acesteia fiind ineficiente.
Astfel din banii obținuți din chiriile, marketului amenajat în fosta 
centrala termica de pe strada Brazilor precum și de la chiriaşii ANL, a 
fost aciziționat acest autovehicul care să permită poliției locale să-și 
desfășoare activitatea în condiții decente și de siguranță.


