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Vizită oficială din Norvegia
Luna aceasta administrația publică locală a fost vizitată pentru trei zile 
de o delegaţie oficială formată din norvegieni, sosită pentru a studia 
oportunitățile creării de locuri de muncă pentru populaţia de etnie romă 
si nu numai. 
Delegatia norvegiana a fost formata din 4 persoane: Leif Rasmussen- 
lider delegaţie; Anne Sundsethvik-  reprezentant al Ministerului Muncii, 
Bent Haakon Lauritzen - specialist Resurse umane şi Odd Tore Nagles-
tad- arhitect. Aceștia fac parte din organizația "Fra Tiggerkopp" care se 
concentrată pe Romii care cerșesc în strada. Fra Tiggerkoop recrutează 
persoane de etnie romă și le oferă instruire practică cu ambiția de a le 
pregăti pentru o viață independentă financiar în România. Asociația"Fra 
Tiggerkopp" a primit finanțare de la Ministerul Justiției și Securității Pub-
lice din Norvegia.

Mai precis delegația a venit să vadă posibilităţile de aici pentru a crea lo-
curi de muncă în special pentru populaţia romă, ca să nu se ducă acolo să 
cerşească, norvegienii nu au noţiunea de cerşetorie, să dai un ban degeaba 
la cineva, mai bine îi pun la muncă, să ţese, să facă ciorapi, să faci ceva. 
Iniţiativa este sprijinită de Ambasada Norvegiei la Bucureşti, de Ministerul 
de Interne şi de Ministerul Justiţiei din ţara lor. Aceștia intenționează să facă 
o fabrică de ţesătorie, de lână pentru a valorifica ceea ce noi aruncăm. Când 
au auzit că la noi se dă foc la lână şi la piei s-au închinat, la ei fiind foarte 
scumpe. În plus, vor asigura desfacerea acestor produse în Norvegia.
Norvegienii au studiat oportunităţile de afaceri, au văzut viaţa economico-
socială şi au vizitat ca parcul de panouri solare şi fabrica de cherestea, pre-
cum şi centrul pilot, leagănul de copii, Muzeul Tudor Arghezi şi o şcoală 
dezafectată de la Pojogeni.

La Mulţi Ani, România!
Cu prilejul Zilei nationale a Romaniei  Primăria Târgu Cărbuneşti doreste românilor de pretutindeni  cele 

mai călduroase felicitări şi urări de sănătate, bunăstare, prosperitate şi succes!

Primăria Târgu Cărbuneşti vă invită să participaţi la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naţionale a 
României. Începând cu ora 1200 va avea loc Ceremonia militară la Monumentul Eroilor, după care la Centrul 
Cultural "Tudor Arghezi", vor fi servite, după obicei, porţii de fasole cu ciolan. 
Seara  va avea loc aprinderea iluminatului ornamental.

1 Decembrie-Ziua Națională a României
La 1 decembrie 2015 se împlinesc 97 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului 
cu România. 1 Decembrie 1918 este încheierea unui proces istoric pe care şi-l doreau românii din întreg teri-
toriul locuit de ei şi faptul rămâne absolut simbolic. Trebuie să spunem în acelaşi timp că a existat şi un con-
text internaţional favorabil. În urma războiului, marile imperii care rupseseră părţi din teritoriul românesc 
s-au destrămat, dar au suferit transformări sociale extraordinare, în speţă e vorba de Rusia. Austro-Ungaria se 
destramă şi acest lucru a înlesnit foarte mult constituirea statelor succesorale, iar România şi-a putut întregi 
teritoriul. Sigur că a fost un proces pe care starea de spirit a românilor de pe întreg teritoriul locuit de ei l-a 
favorizat foarte mult. Adunarea de la Alba Iulia a decis ca Transilvania să fie realipită la Regatul României, în-
cheind un proces istoric care în teorie a fost un lucru extraordinar, dar greul venea abia în anii următori. De 
ce? Pentru că era vorba de omogenizarea unei vieţi sociale, economice, politice. Pentru că aceste provincii, 
Transilvania, Bucovina, Basarabia, trăiseră sub alte legiuiri, sub alte conduceri oficiale, ceea ce complica lucru-
rile destul de mult. Şi a fost înţelepciunea oamenilor politici postbelici de a găsi acele elemente de coeziune.
Sărbătoarea Unirii păstrează o vie speranţă de viitor iar acest sfânt deziderat nu ne-a rămas în grijă doar pen-
tru a-l perpetua şi transmite altor generaţii, ci să depunem eforturi – pe măsura fiecăruia – astfel încât bucuria 
şi spiritul României Întregite să reînvie odată şi pentru totdeauna.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Octombrie 2015

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei  şi  
Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului  oraşului Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj prin 
înfiinţarea a două posturi contractuale de asistenţi 

medicali comunitari 

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 compartimentului  
de specialitate ;
- Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Gorj nr. 
4.013/2015; 
- prevederile art. III alin.(1) din Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modi-
ficarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare modificata prin Legea nr. 
13/2011;
- prevederile art. 2 alin.(1) litera a) şi alin.(2) din 
OUG  nr. 162/2008 privind transferul ansamblului 
de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii Publice către autorităţile publice locale; 
- prevederile H.G. nr. 56/2009 pentru aprobar-
ea Normelor metodologice de aplicare a OUG  
nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii Publice către autorităţile publice locale,  
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 
161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, 
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, preve-
nirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 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, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă înfiinţarea a două posturi con-
tractuale de asistenţi medicali comunitari cu studii 
postliceale în cadrul Compartimentului de asistenţă 
medicală comunitară în aparatul de specialitate al 
primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj. 
    Art.2.- Se aprobă modificarea Organigramei 
aparatului de specialitate al primarului oraşului 
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj şi serviciilor subordo-
nate,  conform anexei nr. 1. 
    Art.3.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii 
al compartimentului Dispensar şcolar şi cămin, con-
form anexei nr. 2. 
    Art.4.- Se aprobă Statul de funcţii al Compartimen-
tului de asistenţă medicală comunitară din aparatul 
de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, 
judeţul Gorj, conform anexei nr. 3.
    Art.5.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
    Art.6.- Finanţarea cheltuielilor de personal pentru 
asistenţii medicali comunitari se va face din bugetul 
local, din sumele transferate de la bugetul de stat 
prin bugetului Ministerului Sănătăţii Publice, con-
form,  H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normel-
or metodologice de aplicare a OUG  nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Pub-
lice către autorităţile publice locale,  cu modificările 
şi completările ulterioare.
    Art.7.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea domnului CĂLINA  IONUŢ  
ADRIAN ca membru în Consiliul Director al 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” 

GORJ

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:       
- proiectul de hotărâre; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- HCL  nr. 26/23.03.2015 privind aprobarea 
modificării Actului constitutiv şi Statutului 
Asociaţiei de       
Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canali-
zare „ADIA” Gorj
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dez-
voltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”; 
- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind 
administraţia publică locală , republicata, cu 
modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor co-
munitare de utilităţi publice;
- faptul că domnul Cîrţînă Ion care a ocupat acesta 
funcţie, nu mai lucrează  la Primăria Tg.Cărbuneşti;   

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei 
hotărâri se desemnează dl. CĂLINA IONUŢ ADRIAN,  
posesor al CI seria GZ, nr.563624, domiciliat în oraş 
Tg.Cărbuneşti, strada Pădurea Mamului, bl.ANL 
sc.1, ap.2, judeţul Gorj ca membru în Consiliul Di-
rector al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„ADIA- GORJ”. 
    Art.2.- Primarul oraşului  Tg.Cărbuneşti şi com-
partimentele de resort din  cadrul Primăriei 
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta  
hotărâre.  

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pen-

tru anul 2016

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 compartimentului impozite şi taxe;
- prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal.
 - Legea nr. 273/2006  - privind finanţele  publice 
locale  cu completările  şi modificările  ulterioare; 
         - Legea nr.215/2001 - privind administraţia 
publică locală cu completările  şi modificările  ul-
terioare; 

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Pentru anul fiscal 2016 se stabilesc impoz-
itele si taxele locale după cum urmează:
a) cota prevăzuta la art. 457 alin 1 din Legea 
227/2015 pentru clădirile rezidenţiale si clădirile-
anexa,   aflate in proprietatea persoanelor fizice se 
stabileşte la 0,1% asupra valorii impozabile a cladi
      b) se stabilesc valorile impozabile, impozitele, 
taxele locale si amenzile pentru anul fiscal 2016 ast-
fel cum sunt redate în anexa  pag.  1-9 si pag. 17-19.
     c) cota prevăzută la art. 458, alin.(1) din Legea nr. 
227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale aflate in 
proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 1,3% 
asupra valorii care poate fi:
- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare în-
tocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani an-
teriori anului de referinţa;

- valoarea finala a lucrărilor de construcţii, în cazul 
clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţa;
- valoarea clădirilor care rezulta din actul prin 
care se transfera dreptul de proprietate, in cazul 
clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului 
de referinţa.
d) cota prevăzuta la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 
227/2015 pentru clădirile rezidenţiale aflate in 
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice 
pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri se 
stabileşte la 0,2% asupra valorii impozabile a cladi
e) cota prevăzuta la art.  460 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale aflate in 
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice 
pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri se 
stabileşte la 1,3% asupra valorii impozabile a cladi
      f ) nivelul impozitului/taxei pe teren prevăzut la 
art. 465, alin.(2) şi (7) din Legea nr. 227/2015 sunt 
redate în anexa   pag 10,11,20.
      g) nivelurile impozitului pe mijloacele de trans-
port prevăzute la art. 470, alin.(2), alin.(5), alin.
(6), alin.(7), alin.(8) din Legea nr.  227/2015  sunt 
prevăzute in anexa  pag. 12 -16.
      h) cota taxei prevăzută la art. 477 alin.(5)- taxa 
pentru serviciile de reclama si publicitate din Legea 
nr. 227/2015 se stabileşte la 3%.
      i) valoarea taxei pentru afişaj in scop de reclama 
si publicitate prevăzuta de art. 478 alin.(2) din Le-
gea nr. 277/2015 este redata în anexa  pag. 18. 
      j) cota prevăzuta la art. 481, alin.(2) din Legea 
nr. 227/2015 – impozitul pe spectacol se stabileşte 
astfel: 
 1,9% in cazul unui spectacol de teatru, de 
exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, 
concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, 
prezentarea unui film la cinematograf, un specta-
col de circ sau orice competiţie sportiva interna sau 
internaţionala;
4,9% in cazul oricărei altei manifestări artistice 
decât cele enumerate.
 k) taxele pentru eliberarea certificatelor de urban-
ism în mediul urban sunt redate in anexa   pag. 17.
Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin.(2), art. 
467 alin.(2) şi art. 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 
se stabileşte după cum urmează:
Persoane fizice:
     a) in cazul impozitului pe clădiri: 10%
     b) in cazul impozitului pe teren: 10%
     c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de 
transport: 10%
Persoane juridice:
     a) in cazul impozitului pe clădiri: 2%
     b) in cazul impozitului pe teren: 2%
     c) in cazul     impozitului asupra mijloacelor de 
transport: 2%
Art.3.- Pentru anul 2016 se menţine delimita-
rea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu 
modificările aduse prin HCL 47/26.05.2004.
Art.4.- În conformitate cu alin.(3) al art. 462, alin.
(3) al art. 467 şi alin.(3) al art. 472  impozitul anual 
pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat 
aceluiaşi buget local de către contribuabilii per-
soane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv se 
plăteşte integral până la primul termen de plată re-
spectiv 31 martie 2016.
Art.5.- Impozitul /taxa pe clădiri, terenuri şi impozi-
tul pe mijloace de transport se plăteşte anual în 
două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie, inclusiv. 
Art.6.- Anexa face parte integranta din prezenta
Art.7.-  Începând cu data de 01.01.2016 se abrogă 
HCL 58/30.09.2014.
Art.8.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.



Gazeta de Cărbuneşti,Noiembrie 2015 -3
Administrația publică vă aduce la cunoștință

Prin HCL nr. 107 din 29,10,2015 s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2016. Va aducem la cunoștință câteva dintre acestea:
IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
              Zona în cadrul localităţii Oraşul Tg-Cărbuneşti 
A Str. Trandafirilor 1, Eroilor 1, Aleea Gării, str. Bradului 7000 lei/ha
B Strada Gilortului, Tudor Arghezi, Teilor, Blahniţei, Crizantemelor, Merilor, Eroilor II, Trandafirilor II-III, Aleea Castanilor, Pieţii, Gării 5500 lei/ha
C Str. Nestor Vornicescu, Str. Calea Tg-Jiu (pod Blahniţă – pantă DN 67 B), Eroilor III 3000 lei/ha
D Str. Plopilor 1500 lei/ha
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
                Zona în cadrul localităţii Sate aparţinătoare orasului 
A Cărbuneşti Sat, Pojogeni, (Valea Rea) 1422 lei/ha
B Floreşteni, Curterana, Măceşu, Creţeşti, Cojani, Ştefăneşti, Pojogeni (Comăneşti – Pojogeni centru - Cerăt), Blahniţa de Jos  1068 lei/ha
C Cărbuneşti Sat (Zarafi - Duţeşti) 710 lei/ha
D Rogojeni, Pjogeni, (Cuci - Rugi), Cărbuneşti Sat (Tupşa , Puieşti, Gâtani)   356 lei/ha

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
 - Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban :
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 
a) Până la 150 m2 inclusiv               6 lei
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv 7 lei
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 9 lei
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 12 lei
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 14 lei
f ) Peste 1.000 m2 14+0,01 leu/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2 
- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări           8 lei pentru fiecare m2 afectat
- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile 
publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor  8lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată 
de construcţie
- Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 13 lei pentru fiecare racord
- Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de spe-
cialitate din cadrul consiliului judeţean 15 lei 
- Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 9 lei
- Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 20 lei
- Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 32 pentru fiec-
are m2 sau fracţiune de m2
- Taxa pentru eliberarea atestatului de producător  50 lei
- Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică in functie de suprafata aferenta activi-
tatilor respective Grupa 561-restaurant,563-baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932-alte activitati recreative si distractive:
 300 lei pentru o suprafata de pina la 500mp inclusiv
 4000 lei pentru o suprafata mai mare de 500mp
- Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (- lei/m2 sau fracţiune de m2 -)
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 32 lei
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 23 lei

„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare asezământ cultural  din orasul  Târgu 
Cărbunești"

Proiectul„Reabilitare, modernizare, extindere si dotare așezământ cultural din orașul  Târgu Cărbunești, jud. Gorj “, un proiect finanțat prin CNI in 
valoare de aproximativ 4.500.000 lei, din care cofinanțare din buget local in suma de 260.000 lei, a primit toate avizele și se afla in stadiu de licitare 
proiectare și executie. O investiție de o foarte mare importanta, atât ca valoare, cat si ca necesitate pentru locuitorii orașului Târgu Cărbunești, ofer-
ind  o serie de beneficii, normale si necesare pentru o comunitate de oameni. Investiția este oportuna, făcând parte din “ Programul National de 
Construcții de Interes Public sau Social –subprogramul Așezăminte Culturale”
Obiectivele specifice urmărite sunt următoarele:
•	 Asigurarea	condițiilor	de	exploatare	in	siguranța	a	clădirii	existente	pentru	centrul	cultural,	prin	expertizarea	structurii	de	rezistenta	a	acesteia	
si prevederea de masuri pentru aducerea acesteia la condiții de exploatare in siguranța, in concordanta cu normele aflate in vigoare
•	 Asigurarea	de	condiții	corespunzătoare	din	punct	de	vedere	al	confortului	pentru	spectatori,	pentru	artiști	si	personalul	de	exploatare	a	cen-
trului cultural, mărirea gradului de stabilitate termica a clădirii, aspect arhitectural corespunzător pentru încadrarea in ambientul urban al localității. 
•	 Imbunatatirea	acusticii	salii	de	spectacole
•	 Asigurarea	condițiilor	necesare	pentru	încadrarea	clădirii	in	normele	privind	PSI,	normelor	igienico-sanitare,	normelor	de	ventilație	si		clima-
tizare, normelor privind iluminatul natural si artificial, s.a.
•	 Crearea	de	condiții	pentru	imbogatirea	ofertei	logistice	din	partea	centrului	cultural,	care	in	afara	de	oferta	pentru	organizarea	de	spectacole,	
proiecții de filme, simpozioane etc oferite de sala mare din dotare, sa fie realizate prin supraetajarea construcției anexa la construcția principala, 
suprafețe noi, minim necesare, pentru organizarea unor spatii de creație(cercuri de pictura, cercuri literale, cercuri pentru arta ceramica etc), respec-
tând tradițiile culturale din zona.
•	 Modernizare	dotărilor	specifice	unui	centru	cultural	pentru	spectacole	muzicale,	de	dansuri	populare,	simpozioane,	cercuri	de	creație	etc.
Realizarea si punerea in opera a obiectelor specifice proiectului,  va conduce la îndeplinirea obiectivelor proiectului si acestea vor aduce o serie de 
beneficii pentru populație, dintre care se menționează:
- un climat social agreabil, deconectant si de echilibru social intre membrii comunității;
- oferta locala pentru tineri de petrecere a timpului liber si pentru realizarea unor dorințe si vocații artistice si culturale;
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Ziua Ștafetei-acum decid eu!

În perioada 16-20 noiembrie 2015, la Colegiul Național ”Tudor Arghezi” 
Târgu Cărbunești s-a desfășurat evenimentul ”Ziua Ștafetei – acum decid 
eu!”, în cadrul căruia elevii au avut ocazia să acţioneze autentic în meseria 
aleasă. Elevii au experimentat astfel provocările reale ale profesiilor 
alese şi nu au fost doar simpli observatori.
Meseriile alese de către elevii noștri au fost dintre cele mai diverse: report-
er de televiziune, analist politic, cadre medicale, polițiști, cadre didactice, 
avocați și judecători, hair-stylist.
Iniţiativa acestui proiect în România aparţine Fundaţiei „Terre des hom-
mes” şi a partenerilor săi, ce recunoaşte potenţialul extraordinar al copilu-
lui, dreptul său de a participa în societate şi de a-şi exprima liber opiniile 
asupra tuturor situaţiilor care îi afectează direct viaţa. 
Mulțumim pentru sprijinul acordat conducerii liceului, profesorilor și 
părinților implicați în această acțiune, precum și mentorilor de la GorjTV, 
Spitalul Târgu Jiu, Poliția Târgu Cărbunești, Judecătoria Târgu Cărbunești, 
Școala Gimnazială Târgu Cărbunești și Salonului de înfrumusețare Târgu 
Cărbunești.

inf. Sandu Simona Elena

Săptămâna legumelor și fructelor donate
la Colegiul Național "Tudor Argezi"

În perioada 16 noiembrie – 20 noiembrie 2015, s-a organizat campania 
socială de sprijinire a copiilor şi familiilor aflate în dificultate, ”Săptămâna 
legumelor şi a fructelor donate”. Această campanie s-a desfăşurat în cadrul 
Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) şi a implicat profesorii 
și elevii voluntari din școala noastră.
Scopul acestei campanii a fost acela de a sensibiliza elevii şi profesorii 
cu privire la situaţia dificilă în care se află familiile, implicit copiii, afectaţi 
de lipsa de alimente. Prin acest demers s-a intenţionat consolidarea 
abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi, într-o societate solidară, 
în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, respon-
sabilitatea.
Campania ”Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” implică strân-
gerea de legume şi fructe de către profesorii și elevii voluntari şi donarea 
lor familiilor aflate în dificultate. 
Prin această activitate extracurriculară elevii din şcoala noastră au avut 
prilejul de a dărui fructele și legumele donate familiei B.M din Târgu 
Cărbunești și elevilor de la Căminul CNTA.
Campania s-a bucurat de sprijinul conducerii CNTA Târgu Cărbunești, al 
cadrelor didactice, al elevilor din şcoală, precum și de sprijinul Primăriei 
Târgu Cărbunești.

În cadrul manifestărilor organizate la Biblioteca județeană, in noiem-
brie anul curent, si-au dat întâlnire bibliotecarii de la toate bibliotecile 
din Gorj. Una din temele manifestărilor a fost “Aventura Biblionet con-
tinua 5 ani de poveste”, tema prin care s-a transmis ideea continuării 
povestii începute in 2010- Biblionet.
Acest serviciu Biblionet- a oferit si oferă bibliotecilor posibilitatea ca pe 
lângă serviciile tradiționale oferite de către biblioteci, sa atragă locuito-
ri ai comunității, in spatiile bibliotecilor pentru diverse activități. Biblio-
teca orășeneasca “Tudor Arghezi”, s-a axat pe teme precum  “Sănătatea, 
lucru cel mai de preț”.
 La întâlnirile organizate au fost invitați cititori ai bibliotecii, precum si 
alte persoane din orașul nostru. Participantii au avut posibilitatea de a 
asculta persoane care au înțeles in cadrul seminariilor susținute in tara, 
care sunt adevăratele cauze ce duc la determinarea sănătății noastre.
Mulți dintre cei prezenți, si-au completat informațiile primite, cu alte 
informații preluate din cărți despre sănătate din biblioteca noastră.
Revenind la manifestările ce au avut loc la Biblioteca județeana, bib-
lioteca noastră s-a înscris in rândul bibliotecilor care au primit premiu 
“Biblionet, pentru activitatea desfășurata”. 
Mulțumim Bibliotecii județene pentru aprecierea serviciilor oferite de către Biblioteca orășeneasca “Tudor Arghezi”, locuitorilor din urbea 
cărbuneșteană.

Biblioteca orășeneasca “Tudor Arghezi” 

Biblionet


