
Anul VIII  nr. 93, Noiembrie 2012 

ANL
Lucrările privind obiectivul de investiţii “Locuinţe pentru tineri” destinate închirierii S+P+3E 80 apartamente, în oraş pe str. Mitropolit Nestor Vor-
nicescu, nr. 2, au fost finalizate şi racordate la toate utilităţile, cu excepţia curentului electric, care se va finaliza în curând. Cu alte cuvinte în cel mai 
scurt timp, cele 80 de partamente vor fi gata să primească noii chiriaşi. 
Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti cu numărul 129/20.11.2008 au fost aprobate criteriile de acces la locuinţă şi criteriile de 

ierarhizare stabilite prin punctaj 
prevăzute în anexele hotărârii 
mai sus menţionate. 
Repartizarea locuinţelor pentru 
tineri destinate închirierii, con-
struite şi date în exploatare, prin 
programele derulate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe se face 
după criterii stabilite şi adoptate 
de autorităţile administraţiei 
publice locale, cu avizul Minis-
terului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pe baza unor criterii-
cadru de acces la locuinţe şi re-
spectiv de prioritate în repartiza-

rea locuinţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului.
CAPITOLUL A : CRITERII DE ACCES LA LOCUINŢĂ
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 ani la data depunerii cererii 
şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu 
deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii 
administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în oraşul Tg. Cărbuneşti.
Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute 
în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea,restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu 
locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare 
sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se inţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu 
dependinţele, dotările şi utilităţile comune.
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în oraşul Tg. Cărbuneşti.
4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce 
urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri.
Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj
1. Situaţia locativă actuală:                                                                                                            2. Starea civilă actuală:
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat            10 pct                                                             2.1. Starea civilă:
1.2. Tolerat în spaţiu                                                  7 pct                                                                 a). căsătorit                                                     10 pct
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat in spatiu): -mp/locatar                                        b). necăsătorit                                                   8 pct
a).mai mare de 15mp şi până la 18mp inclusiv         5 pct                                                                2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
b).mai mare de 12mp şi până la 15mp inclusiv         7 pct                                                                  • 1 copil                                                            2 pct
c).8 mp şi până la 12mp inclusiv                               9 pct                                                                  • 2 copii                                                            3 pct
d).mai mică de 8mp                                                   10 pct                                                                • 3 copii                                                            4 pct
                                                                                                                                                             • 4 copii                                                            5 pct
3. Starea de sănătate actuală:                                                                                                           • > 4 copii             5pct+ 1 punct pentru fiecare copil
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei
ori aflat în întreţinere necesită, conform legii un                                                                             4. Vechimea cererii solicitantului:
însoţitor sau o cameră în plus.                                     2 pct                                                              4.1. până la 1 an                                                  1 pct
                                                                                                                                                           4.2. între 1şi 2 ani                                               3 pct
5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională:                                                                         4.3. între 2 şi 3 ani                                             6 pct
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională               5pct                                                                4.4. între 3 şi 4 ani                                             9 pct
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau                                                                 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani                       4 pct
cu specializare la locul de muncă                                8 pct
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau                                                                     6. Situaţii locative sau sociale deosebite:
cu specializare la locul de muncă                              10 pct                                                               6.1. tinerii proveniţi din casele de ocrotire socială
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale                                                            şi care au împlinit 18 ani                           15 pct
de spec. şi/sau prin studii sup. de scurtă durată         13 pct                                                               6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii     10 pct
5.5. cu studii superioare                                             15 pct                                                               6.3. tineri evacuaţi din casele naţionalizate     5 pct
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Octombrie 2012

 HOTĂRÂRE
privind  validarea mandatului de consilier local al domnu-

lui CIOPLEA ION  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
           Având  în vedere :
       - adresele nr. 17.099/25.10.2012  (2091/25.10.2012) 
şi  nr. 15139/28.09.2012 (2064/27.09.2012) din partea 
ORGANIZAŢIEI  JUDEŢENE GORJ a PDL;
       - prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare;
       - prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
       - prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
       - procesul verbal întocmit de comisia de validare a 
consiliului local; 
         În temeiul art.31 alin.(5 )şi  art.45 din Legea 
nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

    Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri 
se validează mandatul de consilier local al domnului 
CIOPLEA ION,  candidat pe lista Partidului Democrat 
Liberal la alegerile locale din iunie 2012.
    Art.2.- Domnul  Cioplea Ion  va fi membru în comi-
sia de specialitate a consiliului local pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, activităţi  social – culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport    
.
    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Pre-
fectului judeţului Gorj, primarului oraşului, şi persoanelor 
interesate.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului contribuţiei părinţilor 

la alocaţia de hrană pe copil/zi la Creşa de Copii 
Tg.Cărbuneşti 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
           Având  în vedere :
            - proiectul de hotărâre; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate;
- expunerea de motive; 
      - referatul nr. 15460/03.10.2012 al doamnei Luntraru 
Codruţa– coordonator la Creşa de Copii Tg.Cărbuneşti ; 
            - Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice 
Locale cu modificările ulterioare; 
         - Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de 
stat pe anul 2012;
            - procesul-verbal nr. 15451/2012 încheiat în 
data de 2.10.2012 între Creşa de Copii Tg.Cărbuneşti 
reprezentată prin asistent medical coordonator Luntraru 
Codruţa şi Comitetul de părinţi ;
           - H.G. nr. 421 din 16.04.2008 privind stabili-
rea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă 
socială; 
         În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ,

H O T Ă R Ă Ş T E :
      Art.1.- Începând cu data de 01.11.2012 se aprobă 
cuantumul contribuţiei părinţilor la alocaţia de hrană pe 
copil/zi la Creşa de Copii Tg.Cărbuneşti  în sumă de 7 lei. 
       Art.2.- Sumele încasate lunar din contribuţia 
părinţilor se depun la casieria instituţiei, constituind sursă 
de venituri pentru bugetul  de venituri şi cheltuieli, cod 
21.33.02.10 şi se vor utiliza pentru achiziţionarea de 
alimente.       
       Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
specialitate din cadrul instituţiei şi  Creşa de Copii  
Tg.Cărbuneşti vor asigura  ducerea la îndeplinire a pr-
ezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE  
privind  concesionarea terenului in suprafaţă de 7,94 mp, 
situat in str. Minerilor, bl. B 22,  oraş Tg.Cărbuneşti, jud. 

Gorj doamnei Surupăceanu Ioana

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 Adminis-
trarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ; 
           - Solicitarea nr. 16116/ 15 oct. 2012 din partea d-
nei Surupaceanu Ioana, privind concesionarea  terenului 
in suprafaţa de 7,94 mp, situat in Str. Minerilor bl.B 22;
          - prevederile  Legii  215/2001- privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;
  - prevederile Legii 213/1998, privind bunurile propri-
etate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
          - prevederile Legii 50/1991, privind autoriza-
rea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
      În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE
         Art.1.-Se aprobă Studiul de Oportunitate privind 
concesionarea terenului in suprafaţa de 7,94 mp,  situat 
in str. Minerilor, bl B 22, oraş Tg.Cărbuneşti, aferent bal-
conului realizat ca extindere la apartamentul nr. 1, parter, 
doamnei Surupăceanu Ioana.
   Art.2.-  Se aprobă concesionarea terenului in suprafaţa 
de 7,94 mp situat in str. Minerilor, bl B22, oraş 
Tg.Cărbuneşti, aferent balconului realizat ca extindere la 
apartamentul nr.1, parter, doamnei Surupăceanu Ioana pe 
durata existentei construcţiei, preţul fiind de 0,5 lei/mp/
an.
           Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE  
privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al oraşului Târgu 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 Adminis-
trarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
          - prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 
215/2001- modificată, privind administraţia publică 
locală ;
          - prevederile Legii 213/1998, privind bunurile 
proprietate publică;
       În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE
         Art. 1.- Se completează Hotărârea Consiliului Local 
Târgu Cărbuneşti nr. 55/02.09.1999 conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art. 2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile

 noiembrie, decembrie 2012  şi ianuarie 2013

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti , 
Având în vedere:              
- prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  nr. 215/2001 
–legea administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ;

          - prevederile art. 9 alin.(3) din Regulamentul-cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale  aprobat 
de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 673/2002;
              - propunerile formulate în şedinţa consiliului 
local din data de 30.10.2012;
       În temeiul  art.35 alin.(1) şi art.45  din Legea 
nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :
Articol unic: Domnul COCHECI CONSTANTIN  se 
alege în funcţia de preşedinte de şedinţă  pentru lunile 
noiembrie, decembrie 2012  şi ianuarie 2013.

HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012

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 contabilitate 
resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor 
Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 
privind finanţele publice;
 OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normel-
or metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de 
stat pe anul 2012;
- decizia nr. 668/12.09.2012- privind majorarea 
nivelului maxim de cheltuieli de personal pe anul 2012 ;
- referat nr. 15.997 / 11.10.2012 şi  nr. 
16.689/22.10.2012, întocmite de Ciontescu Constanta 
din cadrul compartimentului Administrarea Domeniului 
Public si Privat;
- referat nr. 16.249 / 16.10.2012, întocmit de 
Floarea Octavian, şofer in cadrul instituţiei;
- referat nr. 15.956 / 11.10.2012, întocmit de 
Diaconu Codruta Luminita, coordonator al SPCLEP ;
- adresa nr. 628 /18.10.2012(16.534 / 
18.10.2012), emisa de Colegiul Naţional Tudor Arghezi;
- adresa nr. 230 / 18.10.2012 (16.491 / 
18.10.2012) emisa de Şcoala Generala „George Uscates-
cu”;
- referat nr. 16.593/ 19.10.2012, întocmit de Lun-
traru Codruta, coordonator la Creşa de Copii ;
- referat nr. 12.838/16.08.2012 şi 
nr.15.550/16.08.2012, întocmite de Corici Sorin, sef 
birou ADPP;
- referatele nr. 15.571/11.10.2012 şi nr. 
15.801/11.10.2012, întocmite de Calugaru Mihaela, 
inspector Gospodărie Urbana;
- adresa nr.5.880/22.10.2012 
(16.821/23.10.2012), emisa de Spitalul Orăşenesc de 
Urgenta Tg.Cărbuneşti;
- contul de execuţie la data de 15.10.2012 ;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-  Se aprobă rectificarea  bugetului local de veni-
turi şi cheltuieli  pe anul 2012, pe capitole bugetare, cu 
suma de + 6,00 mii lei şi modificarea aceluiaşi buget prin 
virări de credite bugetare, conform anexei nr. 1 (formular 
cod 11 şi formular cod 11/01).
Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se re-
aliza în anul 2012, conform anx nr. 2 (formular cod 14).
    Art. 3. – Se aprobă modificarea bugetului de venituri 
si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii 
si subvenţii  pe anul 2012, pe capitole bugetare, conform 
anexei nr.3 (formular cod 11/02).
    Art. 4. - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
    Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate bir-
ourile şi serviciile de specialitate din cadrul instituţiei 
şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 
„George Uscatescu”, Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, 
Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC 
Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la îndeplinire a pr-
ezentei hotărâri.     
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S.P.C.L.E.P. Târgu Cărbuneşti vă informează
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA : EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE 
CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI,  SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI
 DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, 
se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare 
civilă.

Campania FOC

Echipa locală de fotbal C.S Gilortul Tg-Cărbuneşti are o evoluţie de excepţie pe durata turului Campionatului Ligii a –IV-a, ediţia 2012-2013 , unde a 
realizat până în acest moment 11 victorii şi a avut 2 înfrângeri, totalizând 33 de puncte şi un golaveraj de invidiat  44 goluri marcate şi doar 8 primite, 
ocupând locul I .
Echipa noastră are în componenţă următorii jucători:
Portari: MUNTEANU CONSTANTIN, MURARU MADALIN, LAPADAT DORIN STEFAN.
Fundaşi: GEAMANTAN MIHAI,LUCEAN ROBERT,BUCUR ION, ANDRONACHE RADU, ANDRONACHE ALEXANDRU, DRAGOI 
NICOLAE FLORIN, LINGURICI ADRIAN FLORENTIN.
Mijlocaşi: MARGHIDAN RADU, DUDAU CIPRIAN, RUSU RAZVAN, FUGARU DRAGOS, COJAN CATALIN, BURLACU EMIL, SANDA 
MARIAN DANIEL.
Atacanti: MELITA MIRCEA ,TAIFAS DORIN, TARHAT CONSTANTIN ADRIAN, ALMAJANU DUMITRU DARIUS.
Antrenor: RADULESCU ION
Multumim acestor sportivi,antrenori, oameni din conducerea clubului,sponsori,consilieri locali,  care s-au implicat inbunul mers al acestui club.
Venim în continuare cu rugămintea să fiţi alături de această echipă de fotbal dar şi de sport în general , pentru a putea pe viitor să construim  din nou o 
frumoasă echipa care să joace în eşaloanele superioare.

Gilortul Târgu Cărbuneşti 

F.O.C. – Flăcările Omoară Copii este o campanie de educare publică a Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă, cu sprijinul E-On România. La finele ei, speranţa cea mai mare este că numărul de in-
cendii la locuinţe şi a victimelor din rândul copiilor vor fi reduse.
Cele mai importante aspecte de reţinut sunt cunoaşterea cauzelor de incendiu şi a modurilor lor de preve-
nire, importanţa educaţiei anti-incendiu în familie şi necesitatea supravegherii copiilor. 
PENTRU SIGURANŢA COPIILOR:
-Nu permiteţi copiilor să folosească aragazul şi nu îi lăsaţi să se joace în bucătării.
-Nu trimiteţi copii să cumpere/schimbe butelii de aragaz; 
-Eliminaţi orice posibilitate de acces al copiilor la componentele instalaţiilor electrice, precum prize, tablouri 
electrice etc;
-Supravegheaţi permanent copiii atunci când utilizează jocuri / jucării care sunt alimentate direct de la reţea. 
Este preferabil să cumpăraţi numai jucării electrice alimentate cu baterii sau de la un transformator cu ten-
siunea de 12 V;
-Supravegheaţi permanent aparatele electrice sub tensiune şi nu le lăsaţi la îndemâna copiilor;
-Nu permiteţi copiilor să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) 
şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor obiecte conductoare care pot fi introduse în priză;
-Nu lăsaţi în funcţiune, nesupravegheată, instalaţia electrică pentru bradul de Crăciun;
-Verificaţi periodic jucăriile electrice care sunt în utilizarea copiilor.
PENTRU SIGURANŢA ÎNTREGII FAMILII:
 -Pentru remedierea defecţiunilor la instalaţii şi aparate electrice şi pentru verificarea periodică a instalaţiilor 
electrice apelaţi numai la personal autorizat;
-Nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice prin racordarea mai multor consumatori mari (radiatoare, plite electrice, aeroterme, boilere, aparate de aer 
condiţionat şi altele asemenea) din aceeaşi priză, în acelaşi timp;
-Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude şi nu trageţi de cablu pentru debranşarea lor.
-Nu umpleţi, în niciun caz, butelia de la staţiile de distribuţie GPL la autovehicule – tip SKID, pentru că puteţi deveni, dumneavoastră şi familia 
dumneavoastră, victime ale unei explozii. Încărcaţi/schimbaţi buteliile doar de la operatori autorizaţi.
-Nu păstraţi butelii pline în subsoluri; Nu utilizaţi butelii şi aparate de ardere cu gaze în încăperile destinate odihnei;
-Nu amplasaţi buteliile lângă surse de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare;
-Nu utilizaţi butelii fără regulatoare de presiune sau cu regulatoare defecte;
-Nu utilizaţi garnituri de etanşare, la elementele de racord, improvizate sau cu defecte de material. Fixaţi furtunul de alimentare cu gaze, la cele două 
capete ale sale, cu coliere metalice;
-La schimbarea buteliei şi ori de câte ori se fac manipulări la racorduri se va verifica etanşeitatea instalaţiei cu emulsie de apă şi săpun;
-Nu verificaţi etanşeitatea instalaţiei de gaze cu mijloace cu flacără, aceasta putând duce la accidentări grave;
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Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat stradal în oraşul Târgu Cărbuneşti

În contextul desfăşurării alegerilor parlamentare din România (în ziua de 9 decembrie 2012), 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Informare şi Relaţii Publice, organizează 
o campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor români cu drept de vot. Obiectivele 
acestei campanii sunt informarea cetăţenilor asupra sancţiunilor legale prevăzute pentru 
încălcarea legislaţiei şi conştientizarea acestora pentru asigurarea unui proces electoral legal.
Campania se adresează în general tuturor cetăţenilor români cu drept de vot, şi în special 
tinerilor care împlinesc 18 ani, celor care votează pentru prima dată, populaţiei cu drept de 
vot din mediul rural, membrilor formaţiunilor politice sau voluntari ai acestora, tuturor celor 
implicaţi în derularea campaniei electorale.
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale:
Art. 109 - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul cam-
paniei electorale, precum şi în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o 
anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat pentru funcţia de primar, consilier sau de 
preşedinte al consiliului judeţean, precum si primirea acestora de către alegători constituie 
infracţiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Pedeapsa prevăzută la alin. (1) se aplică si persoanei care votează fără a avea drept de vot 
ori alegătorului care votează de mai multe ori în ziua alegerilor.
(3) Tentativa se pedepseşte.

„MITA ŞI VOTUL ILEGAL ÎNSEAMNĂ ÎNCHISOARE!”

Continuare pag1
În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de 
situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate 
numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod 
iminent gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient,
departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în 
considerare data efectivă a înregistrării cererii(zi/lună/anul) având prioritate în acest 
caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se 
poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul 
mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (stare civilă+ stare 
de sănătate actuală). De precizat că din cele 18 şantiere ANL  aflate în construcţie pe 
teritoriul ţătii, numai 5 dintre acestea s-au încadrat în termenele stabilite în vederea 
finalizării printre care se numără şi cel din oraşul nostru.

Lucrările pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public atât în orasul Tg. Cărbuneşti cât şi în satele apartinătoare care constau in de-
montarea corpurilor existente şi montarea celor noi-aproximativ 640 bucati, începute în toamna acestui an, mai precis în luna septembrie, sunt aproape 
finalizate. Reabilitarea  este necesară întru-cât rezolvă problemele sistemului de iluminat public atât în oras cât şi în satele aparţinătoare, deoarece acesta 
este invechit, foloseste corpuri de iluminat clasice care au un consum mare de energie electrică, un nivel de luminozitate mic, cât şi costuri mari de 

întreţinere. Valoarea totală a investiţiei este de 1.245.236,06 lei cu TVA şi plata se va 
face în rate lunare egale în termen de 5 ani. Obiectivul general este creşterea calităţii 
vieţii, prin implementarea unui sistem de iluminat public extins, modernizat, eficient 
din punct de vedere energetic şi economic, care va avea efecte benefice însemnate pe 
termen mediu şi lung asupra cetăţenilor prin creşterea rolului social şi economic al 
oraşului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Creşterea calităţii vieţii, prin implementarea unui sistem de iluminat public stradal;
- Realizarea de importante economii de energie şi bani, prin reabilitarea sistemului de 
iluminat public degradat, consumator de energie şi ineficient;
- Îmbunătăţirea serviciilor publice în sensul punerii la dispoziţia populaţiei a unui 
iluminat public la standarde europene;
- Îmbunătăţirea mediului antreprenorial la nivel de valoare adăugată a proiectului 
produsă prin estetizarea spaţiului urban şi oferirea unui aspect modern;
- Scaderea fenomenului infracţional;
Corpurile de iluminat noi montate sunt dotate cu leduri garantate intre 50.000 si 60.000 
de ore de functionare fara interventii. 

Anunţ
Pierdut carnet şomaj pe numele Giurea Elena Daniela, localitate Căpreni , chitanţa nr. 20470; din 12-11-2012.
Pierdut carnet şomaj pe numele Surdu Ioana, localitate Turburea , chitanţa nr. 20593; din 13-11-2012
Pierdut carnet şomaj pe numele Ioniţă Gheorghiţa Vasile, localitate Târgu Cărbuneşti , chitanţa nr. 20799; din 15-11-2012

Primăria Târgu Cărbuneşti vă invită să participaţi la evenimentele organizate cu ocazia Zilei 
Naţionale a României. Începând cu ora 12 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.


