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Administrația Publică vă informează
Luna aceasta administrația publică locală a finalizat lucrările de “Reparație rețea 
iluminat public strada Mitropolit Nestor Vornicescu Tg. Cărbunești“ (înlocuire 
cablu și stâlpi) pe o lungime de aproximativ 450 ml. 
Mai precis, drumul ce duce la Mânăstirea Cămărășească, a fost iluminat din 
bugetul local. Investiția s-a ridicat la suma de aproximativ 60,000 lei cu TVA.
Totodată se continua lucrările  la închiderea gropii de gunoi a orașului, un proi-
ect important pentru oraș dar și pentru cetățeni. 
Lucrările începute în toamna anului trecut, se află în momentul de fată în curs 
de finalizare. Investiția susținută exclusiv din bugetul local, se ridică la suma de 
aproximativ 600.000 de lei. 
Administrația locală va demara și lucrările de întreţinere străzi oraș, pentru opti-
mizarea traficului, pe Str. Gării și Str. Teilor, lucrări începute și nefinalizate in iarna 
anului trecut. 

Și în acest an școlar, Școala Gimnazială nr.1, ”George Uscătescu” Târgu Cărbunești 
a participat în data de 19 martie 2016, cu un număr de 13 elevi la Olimpiada de 
Matematică, faza județeană, desfășurată la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” 
din Târgu Jiu. Elevii pregătiți de profesor Șendroiu Florin au obținut rezultate fo-
arte bune și în acest an, clasându-se pe primele locuri.
1. Petic Răzvan Gabriel-clasa a VII-a a obținut Premiul I și s-a calificat la faza 
națională, unde va reprezenta județul Gorj. Faza națională se va desfășura la Târgu 
Mureș în săptămâna ”Școala Altfel”;
2. Tănase-Nicolescu Teodor-clasa a V-a –Mențiune;
3. Călugărița Ariana-clasa a V-a –Mențiune;
4. Covercă Alice-clasa a V-a –Mențiune;
5. Birău Andrei-clasa a V-a –Mențiune;
6. Marica Andreea-clasa a V-a –Mențiune;
7. Alexandru Denis-clasa a VII-a –Mențiune;
Tot în această lună pe data de 05 martie 2016 s-a desfășurat și olimpiada de Biolo-
gie unde elevul Postelnicu Mihai de la clasa a VII-a pregătit de doamna profesoară 
Israil Simona, a obținut premiul I și s-a calificat la faza națională ce se va desfășura 
la Hunedoara.
Felicitări atât elevilor, părinților acestora, dar si profesorilor care i-au pregătit.

Biblioteca orășenească,
Roxana Calotescu

Premii pentru elevii Cărbuneșteni

Extindere sistem supraveghere video Colegiul National ”Tudor Arghezi”
Elevii și profesorii de la Colegiul Național “Tudor Arghezi” sunt atent supravegheați 
de camere video. Nici persoanele străine care intra in instituția de învățământ nu trec 
neobservate.
Investiția de montare a acestui sistem de supraveghere video, susținută exclusiv din 
bugetul local, a fost începută încă de anul trecut când au fost montate un număr de 10 
camere precum si echipamentul de înregistrare video, valoarea totala a investiției fiind 
in suma de 10.000 lei, cu tva, iar luna aceasta la actualul sistem au mai fost adăugate 
alte 6 camere astfel încât sa poate acoperii toate zonele din cadrul incintei colegi-
ului. Totodată a fost instalat, parțial si un sistem de alarma la efracție. Suma cheltui-
ta, luna aceasta, din bugetul local pentru suplimentarea sistemului video si sistemul 
antiefracție a fost de 3.800 lei cu tva.
Camerele video aduc un plus de siguranța pentru copiii dar și pentru personalul di-
dactic și auxiliar. Acestea sporesc autocontrolul și in plus, este mai ușoara și munca 
profesorului de serviciu pentru că poate observa tot ce se petrece in școală.
La fiecare etaj și în fiecare clădire sunt montate astfel de camere. Nici intrările si ieșirile 
elevilor nu au scăpat de supraveghere. Si curtea liceului este atent monitorizata. 
Scopul camerelor video este si de descurajarea a agresiunii din exterior. 

Cupa Gilortul la karate, ediția a VI-a
Primăria Târgu Cărbunești vă invită pe data de 16.04.2016, începând cu ora 9.00, la Sala de sport a Colegiului Naţional “Tudor Arghezi” din Oraşul 
Târgu Cărbuneşti a unde se v-a desfășura cea de-a VI a ediţie „Cupa Gilortul” a Campionatului Naţional al Federaţiei de Karate Nipon Budo România. 
La concursul ce se desfăşura pe categorii de vârstă şi centură vor participa sportivi de diferite vârste din toată România.
Va așteptam cu drag!
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Februarie 2016

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Parteneriatului   

între organizația Fra tiggerkopp- Norge, denumită 
beneficiar si Primăria Tg. Cărbunești, denumită 

partener al proiectului

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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 ;
 Având în vedere:
-  expunerea de motive; 
- raportul de specialitate întocmit de birou ADPP;
- scrisoarea de intenție nr. 2365/04.02.2016 privind 
acordul de lunga durata intre Consiliul Local Tg. 
Cărbunești si Organizația Fra tiggerkopp-Norge, 
Norvegia; 
- prevederile legii 215/2001 privind administraţia 
publica locala, republicată cu modificările si 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-  Se aprobă   Parteneriatului   între organizația 
Fra tiggerkopp- Norge, denumită beneficiar si 
Primăria Tg. Cărbunești, denumită partener al proi-
ectului,  prevăzut in anexă, care face parte inte-
granta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. 
Cărbunești sa semneze parteneriatul cu Organizația 
F.T.N. - Fra tiggerkopp- Norge  pentru orașul Tg. 
Cărbunești
Art.3.- Primarul si compartimentele de resort din 
cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind acordarea de facilităţi  fiscale  in conformi-
tate cu Legea 227/2015 - art. 456 alin.(2) lit.k și art 
464 alin.(2) lit. j şi cu H.G. nr. 1/2016 cu modificările 

si completările ulterioare

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 compartimentului im-
pozite şi taxe locale;
 - prevederile Legii  nr. 227/2015 privind Codul fis-
cal cu completările si modificările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 1/2016  privind normele de 
aplicare a Codului fiscal;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Pentru anul fiscal 2016 se aprobă scu-
tirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru 
clădirea folosită ca domiciliu  și scutirea de la plata 
impozitului/taxei pe terenurile aflate în proprie-
tatea persoanelor  ale căror venituri lunare constau 
în exclusivitate din  ajutor social.  
    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.   

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acţiune pri-
vind serviciile sociale acordate la nivelul oraşului 

Tg.Cărbuneşti - 2016

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 compartimentului 
Asistenţă Socială; 
-Prevederile  art. 112 alin.(3) lit. b) din Legea 
asistenţei sociale nr. 292/2011;
- Prevederile art. 36 alin. 6, lit. a) pct. 2 din Le-
gea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are;

HOTĂRĂŞTE
 Art.1.-  Se aprobă „Planul  anual de acţiune priv-
ind serviciile sociale acordate la nivelul oraşului 
Tg.Cărbuneşti – 2016”, prevăzut în anexă, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
   Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
       privind Programul de măsuri pentru gospodărirea 
şi înfrumuseţarea  oraşului Tg.Cărbuneşti, anul 2016   

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 Gospodărie 
Urbană;
 - raportul de specialitate al compartimentului 
Asistenţă Socială; 
- Ordonanţa nr. 21/30.01.2002, privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea 
515 /2002;
 - prevederile OG 43/1997 R privind regimul drumu-
rilor, aprobată prin legea nr. 82/1998 cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 313/2009 privind modificarea 
şi completarea legii nr. 24/2007 privind reglemen-
tarea şi administrarea spaţiilor verzi; 
- prevederile  OUG 195/2005 privind Protecţia Me-
diului, aprobata cu modificări si completări prin Le-
gea 265/2006; 
 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 2016, prevăzut în anexa 
nr. 1.  
Art.2.- Se declară luna Martie 2016   „Luna Curăţeniei”.  
Art.3.- Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de in-
teres local ce se vor executa de beneficiarii de aju-
tor social, potrivit legii nr. 416/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare pe anul 2016, prevăzut în 
anexa nr. 2. 
Art.4.- Anexele  nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de spe-
cialitate din cadrul instituţiei vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţurilor/tarifelor pentru servi-
ciile de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Tg. 

Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 - adresa nr. 23/08.02.2016 (2663/09.02.2016)  a  
ADIA Gorj; 
- adresa nr. 1079/15.02.2016 (3187/15.02.2016)  a  
SC APAREGIO  GORJ SA;
- Hotărârea nr. 1/05.02.2016  a Adunării Generale a 
ADIA Gorj ; 
-  prevederile Codului Fiscal - Legea 227/2015  priv-
ind reducerea TVA începând cu 01.01.2016;  
- avizul Preşedintelui ANRSC Bucureşti nr.332276 
din 30.12.2015;   
- prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile co-
munitare de utilităţi publice ;
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi canalizare;
- prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale;
 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 prețurile și tarifele la serviciile 
publice de alimentare cu apă și canalizare după 
cum urmează: 
   1. Prețul pentru populație începând cu 01.01.2016 
la apă potabilă produsă, transportată şi distribuită  
în oraşul  Tg. Cărbunești este de 2,64 lei/mc,  inclu-
siv  TVA.
  2. Prețul pentru rest utilizatori  începând cu 
01.01.2016 la apă potabilă produsă, transportată şi 
distribuită  în oraşul  Tg. Cărbunești este de 2,42 lei/
mc,  fără  TVA.
   3. Tariful pentru populație începând cu 01.01.2016 
la canalizare  în oraşul  Tg. Cărbunești este de 3,10 
lei/mc,  inclusiv  TVA.
 3. Tariful pentru rest utilizatori  începând cu 
01.01.2016 la canalizare  în oraşul  Tg. Cărbunești 
este de 2,58 lei/mc,  fără  TVA.
   Art.2.- Şeful CED Tg.Cărbuneşti şi compartimen-
tul  de specialitate din cadrul SC Aparegio SA- CED 
Tg.Cărbuneşti vor asigura  ducerea la îndeplinire a 
prezentei  hotărâri.

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea ”Regulamentul serviciului de ali-

mentare cu apă și de canalizare 
în orașul Tg. Cărbunești”  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;             
- adresa nr. 23/08.02.2016 (2663/09.02.2016)  a  
ADIA Gorj; 
 - Hotărârea nr. 2/05.02.2016  a Adunării Generale a 
ADIA Gorj ; 
  - prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile co-
munitare de utilităţi publice ;
 - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi canalizare;- prevederile legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile Statutului Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ”ADIA” Gorj; 

HOTĂRĂŞTE     
Art.1.- Se aprobă ”Regulamentul serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare în orașul 
Tg.Cărbunești”,  prevăzut în anexă, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul, compartimentele de resort din 
cadrul primăriei, șeful CED Tg. Cărbunești şi com-
partimentul  de specialitate din cadrul SC Apare-
gio SA- CED Tg. Cărbunești vor asigura  ducerea la 
îndeplinire a prezentei  hotărâri.
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Luna Curățeniei

Primăria oraşului Tg. Cărbunești a executat un  program de curăţenie şi de înfrumuseţare a oraşului în  perioada 01.03.2016 – 31.03.2016 cu acțiuni 
specifice lunii curățeniei, acțiuni care vor fi derulate și pe tot parcursul anului 2016 cu  SC   Salubris Gilort  SRL Tg. Cărbunești, personalul beneficiar al 
Legii 416/2001 ( venitul minim garantat), precum si cu sprijinul cetăţenilor  oraşului, asociaţiilor de proprietari - locatari,  instituţii publice  şi agenţii 
economici 
Acest program a constat în: salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a locurilor publice, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor   rezultate, 
decolmatarea şanţurilor şi rigolelor, igienizarea cursurilor de apa Gilort, Blahnița  a pâraielor permanente si nepermanente, reparații străzi, drumuri 
comunale, întreținere rețele iluminat public, reparații fântâni publice, lucrări de întreținere spatii verzi si de amenajare de noi spatii verzi.
În toată această perioadă administrația publică locală a derulat  acţiuni în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare unde s-a urmărit : 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 mena-
jere în locuri nepermise.   Totodată au fost derulate acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici cu privire la colectarea selectivă a 
deşeurilor  și acţiuni  având ca scop depistarea agenţilor economici şi  a cetăţenilor  care nu respectă legislaţia de mediu  în  vigoare şi somare după 
caz , pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos. 
În acest sens aducem la cunoștința cetățenilor cât și agenților economici și a celorlalte persoane juridice, obligațiile care le revin în materie de 
protecția mediului înconjurător.
 Instituţiilor publice ,  agenţilor economici şi ale 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 acces;
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.

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 sta-
bilite 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) păstrarea curățeniei pe arterele de circulație; 
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) curățirea si întreținerea șanțurilor, rigolelor si podețelor aferente proprietății.  

Buna Vestire, începutul Mântuirii
~ 25 Martie ~

Buna vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este unul dintre cele mai mari evenimente din istoria lumii, pe care îl prăznuim acum nu doar cu 
bucurie și cu dragoste, si și cu frică plină de cutremur, fiindcă este ”începătura”, adică începutul mântuirii noastre.
Să vedem semnificația cuvintelor: ”Duhul Sfânt Se va pogorî pe Tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul Care Se va naște 
din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema(Luca 1,35).”
Nimeni, niciodată de la facerea lumii și până la sfârșitul ei nu s-a născut și nu se va mai naște ca Dumnezeu-omul Isus Hristos. Nimeni, niciodată, nu s-a 
născut fără sămânță bărbătească. Nimeni nu s-a născut și nu se va mai naște prin pogorârea Sfântului Duh. În nimeni, niciodată, nu s-a sălășluit Duhul 
lui Dumnezeu cu o asemenea plinătate desăvârșită cum s-a sălășluit în Preasfânta fecioară Maria. Pe nimeni nu l-a umbrit puterea Celui Preaînalt și 
aceasta n-a sfințit nici un pântece de mamă cu atâta deplinătate şi putere cum a sfinţit pântecele Preasfintei Fecioare.
Duhul și sufletul omenesc își au începutul în Duhul lui Dumnezeu, fiindcă în primul capitol al Sfintei Scripturi se spune că Dumnezeu l-a făcut pe omul 
cel dintâi, Adam, din țărâna pământului și a suflat în fața lui suflare de viață. Cu duhul lui Dumnezeu poate avea împărtășire duhul omenesc care de la 
El își are obârșia, la fel cum în natură au împărtăşire toate cele înrudite între ele. Despre putinţa strânsei împărtăşiri cu Dumnezeu ştim din cuvintele 
rostite de însuşi Domnul nostru Iisus Hristos: ”Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el, şi locaş la el vom 
face.”(Ioan 14, 23). Şi apostolul Pavel îi întreabă, ai zice cu mirare, pe creştinii din Corint: ”Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că 
Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (I Cor. 3, 16).
Din Vieţile Sfinţilor se ştie în ce împărtăşire îndeaproape cu Dumnezeu îşi petreceau aceştia sfânta lor viaţă, fiind locaşuri ale Duhului Dumnezeiesc 
– dar nici această adâncă împărtăşire cu Dumnezeu nu poate fi pusă alături de starea harică cea mai presus de îngeri şi de arhangheli în care s-a aflat 
Preasfânta Fecioară Maria după ce Duhul Sfânt S-a pogorât asupra ei.
Să zăbovim un moment asupra cuvintelor Arhanghelului Gavril, care pătrund în orice inimă curată ”Bucură-te, ceea ce esti plină de har, Marie, Dom-
nul este cu Tine!” Poate fi pentru noi vreo bucurie mai înaltă și mai curată decât înțelegerea și chiar simțirea faptului că Dumnezeu este cu noi, că El 
ne-a îndrăgit pentru împlinirea poruncilor Lui, că El va veni la noi cu Tatăl Său Cel fără de început şi îşi va face sălaş în noi?
Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos să ne învrednicească pe noi toţi, cu rugăciunile Preasfintei şi Preacuratei Fecioare Maria, de această 
preaînaltă fericire şi bucurie!

Preot, Chiriac Dumitru Cristian,
Paraclisul Sfântul Pantelimon, Spital Târgu Cărbunești
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Gilortul Târgu Cărbunești

Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a 
notifica această intenție serviciului public de asistență socială la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara.
Notificarea va conține, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutore-
lui, după caz. Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă.
Instanța va dispune delegarea temporara a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un 
an, către persoana desemnata.
Dispozițiile sunt aplicabile și tutorelui, precum și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Serviciul Public de Asistență Socială  Târgu Cărbunesti va atenționează

În plin sezon al returului competiţional 2015-2016, din Liga a IV-a, echipa noastră de fotbal se află  pe prima treaptă a clasamentului, la 7 puncte 
distanță față de următoarea clasată. 
Echipa a acumulat un total de 54 de puncte, şi un golaveraj bun: 79 de goluri marcate şi doar 11 primite. 
Din cele 19 jocuri disputate până în momentul de față, 18 au fost câştigate de echipa noastră, iar 1 meci s-a încheiat cu înfrângere. 
Lotul echipei de fotbal Gilortul pentru returul sezonului competiţional 2015-2016 : 
Portari: Dragomir Narcis, Constantinescu Dragos, Hozac Andrei; 
Fundaşi: Fugaru Dragos, Bucur Ion, Preotescu Radu,Circiumaru Adrian; 
Mijlocaşi: Almajanu Dumitru, Stoica Alexandru, Munteanu Marian, Davitoiu 
ionut, Dumitru Luca Daniel, Gavrilescu Cosmin, Mirescu Florin. 
Atacanţi: Nicoale Cristian, Iacob Cristian, Tarhat Adrian, Priescu Cristian, Bălă 
Alin Viorel 
Antrenor: Mihai Dinu.
Programul competițional este următorul:
ETAPA a XXI-a -27.03.2016, Gilortul Tg Carbunesti- Petrofac Ticleni;
ETAPA a XXII-a -03.04.2016, Unirea Cruset- Gilortul Tg Carbunesti;
ETAPA a XXIII-a-09.04.2016, Gilortul Tg Carbunesti- Viitorul Negomir; 
ETAPA a XXIV-a - 13.04.2016, Avantul Barbatesti- Gilortul Tg Carbunesti; 
ETAPA a XXV-a 16.04.2016, Gilortul Tg Carbunesti-Stiinta Turceni;
ETAPA a XXVI-a - 24.04.2016, Vulturii II Farcasesti-Gilortul Tg Carbunesti; 
ETAPA a XXVII-a – 29.04.2016, Gilortul Tg Carbunesti-AS Stejari;
ETAPA a XXVIII-a – 04.05.2016, Stiinta Godinesti-Gilortul Tg Carbunesti;
ETAPA a XXIX-a - 07.05.2016, Gilortul Tg Carbunesti-Parangul Bumbesti-Jiu;
ETAPA a XXX-a - 15.05.2016,  Stiinta Hurezani-Gilortul Tg Carbunesti; 
ETAPA a XXXI-a - 18.05.2016, Gilortul Tg Carbunesti- Petrolul Bustuchin; 
ETAPA a XXXII-a - 22.05.2016, Energetica Tismana -Gilortul Tg Carbunesti; 
ETAPA a XXXIII-a - 28.05.2016, Gilortul Tg Carbunesti- International Balesti; 
ETAPA a XXXIV-a - 04.06.2016- Nu joaca;
Venim în continuare cu rugămintea sa fiţi alături de această echipă de fotbal 
dar şi de sport în general.

Ziua Mondială de Luptă împotriva tuberculozei
În fiecare an pe data de 24 martie, se celebrează Ziua Mondială de Luptă îm-
potriva Tuberculozei, zi în care omenirea îşi îndreaptă atenţia asupra miilor de 
oameni din întreaga lume, cărora tuberculoza le-a marcat viaţa: pacienţi, medi-
ci, cercetători, asistenţi medicali sau simple persoane care şi-au unit eforturile 
pentru a lupta împotriva acestei boli. 
Această zi este destinată a atrage atenția publică asupra faptului că tubercu-
loza 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 de-
scoperit bacilul TBC , fiind un prim pas în diagnosticarea şi vindecarea tuber-
culozei .
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 lângă asistenţa medicală , 
sunt necesare măsuri de informare a populaţiei, promovarea unui stil de viaţă 
sănătos şi combaterea factorilor de risc .
In Târgu Cărbunești , anul acesta angajații DSP din cadrul primăriei Tg 
Cărbunești, asistent medical comunitar Dobrovie Robert si asistent medical comunitar Chesnoiu Casiana, precum si angajații Serviciului  Public de 
Asistență Socială cadrul primăriei Tg Cărbunești, prin persoana asistent medical principal Popescu Elvis, au derulat activități de informare despre 
lupta împotriva tuberculozei, la Școala Generala ”George Uscătescu” din Târgu Cărbunești. 
Această acțiune a fost posibilă cu sprijinul organizației Norway Grants , organizație ce a finanțat peste 61 de programe in 13 tari din Uniunea Euro-
peana, printre care si Romania. La această acțiune au participat elevii ai claselor a VII-a și a VIII-a, cărora li s-au prezentat modalitățile de prevenție a 
bolii, factorii de risc etc. Totodată, a fost organizată o tombola cu premii pentru elevii participanți.
Acțiunea a fost primita foarte bine, elevii fiind încantați, de informațiile primite dar mai ales de premiile obținute in urma tombolei.


