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Amenajare pe verticală zona blocuri ANL
Lucrările începute încă de la sfârşitul lunii iulie la etapa I a proiectului ”Sistematizare pe verticală blocuri ANL”, au fost finalizate .
Inaugurarea acestei noi investiţii va avea loc duminică 1 Decembrie, cu prilejul sărbătoririi Zile Naţionale a României.

Aici trebuie reamintit că lucrarile de investitii ale acestui proiect „Sistematizare 
pe verticala blocuri A.N.L. ” se vor realiza in trei etape, datorită implicaţiilor 
financiare foarte mari ce vin exclusiv din bugetul local, dupa cum urmeaza:
Etapa I:
-sistematizarea pe verticala zona de est a amplasamentului (acces auto si piet-
onal pe partea de est pentru zona blocurilor de locuinte si a stadionului).
Etapa II: -sistematizarea pe verticala zona de vest a amplasamentului (acces 
auto si pietonal pe partea de vest pentru propietatile particulare si zona de 
parcari)
Etapa III: -realizarea unui parc cu alei pietonale, fantana arteziana si ceas ,in 
zona de nord şi amenajarea tuturor spatiilor verzi: zona blocului de locuinte, 
zona parcului. În această primă etapă, a cărei valoare s-a ridicat la suma de 
500.000 lei susţinută din bugetul local, administraţia publică a făcut eforturi 
bugetare importante în a amenaja zona din jurul acestor noi locuinţe date 

recent în folosinţă  în ton cu cerinţele deceniului în care ne aflăm, cu scopul 
de a creea un ambient civilizat în favoarea tinerelor familii care au intrat în 
posesia locuinţelor ANL la înnceputul acestui an şi nu numai a acestora. 
Trebuie precizat că de această amenajare se vor putea bucura şi susţinătorii 
echipei locale de fotbal, astfel încât accesul în cadrul stadionului precum şi 
parcarea autovehiculelor venite la meciurile disputate pe stadionul local se 
va face într-un mod civilizat
Lucrari efectuate pentru sistematizarea pe verticala Etapa I:
-accesul auto din strada Nestor Vornicescu pe latura de est a amplasamentu-
lui (1007,70mp) cu o latime de 5,50ml.
-doua accese auto la stadion latime de 3,50ml.
-parcarile pentru un numar de 43 autoturisme si 2 microbuze
-aleile pietonale de acces la blocul de locuinte , respectiv accesul pietonal la 
tronsoanele (scarile) A, C, D. 
-iluminatul public, iluminatul aleilor de acces la tronsoanele blocului.
-instalaţia de preluare a apelor pluviale
Deja rezultatul final al acestei primei etape din cadrul proiectului este unul modern şi aspectuos, urmând ca întrega zonă din jurul acestor noi locuinţe 
creeate să respecte acest tipar. 

Primăria Târgu Cărbuneşti vă invită să participaţi la evenimentele organizate cu ocazia 
Zilei Naţionale a României. Începând cu ora 1100 va avea loc Ceremonia militară la 
Monumentul Eroilor, urmată de ceremonia de atribuire conform Hotărârii Consiliului 
Local, a denumirii "Pictor Florin Isuf" a Clubului Copiilor din Tg. Cărbuneşti. După 
aceste evenimente, vor fi servite, după obicei, porţii de fasole cu ciolan, în zona blocurilor 
ANL, de lângă stadion, urmată de inaugurarea investiţiei de "Amenajare pe verticala 
blocuri ANL". Începând cu ora 1600 va avea loc ceremonia de atribuire conform HCL, 
a denumirii "Vasilica Udroiu" a Sălii Căminului Cultural din Stefăneşti.

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!
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Octombrie 2013

HOTĂRÂRE
pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea  Cen-
trului Cultural „Tudor Arghezi” din Orasul Tg. Car-
bunesti prin Programului prioritar naţional pentru 

asezaminte culturale.

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
            - proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate;
            - Expunerea de  motive la  proiectul  de  
hotărâre;
 - Raportul de specialitate nr.17507 / 
11.10.2013;
 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu 
modificările şi completările ulterioare
 - Ordinul MDRT nr. 1151/11.03.2011 - 
privind aprobarea Ghidului operaţional pentru re-
alizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii culturale şi dotarea aşezăminte lor cul-
turale din mediul mic urban din cadrul Programului 
prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru 
aşezăminte  culturale în localităţile unde nu există 
asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, 
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezăminte lor culturale de drept public 
din mediul rural şi mic urban;
    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 reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” din Ora-
sul Tg. Carbunesti în cadrul Programului prioritar 
naţional pentru aşezăminte culturale.
     Art.2.- Se aprobă realizarea investiţiei care 
face parte din „Strategia de dezvoltare locală a 
Oraşului Tg.Carbunesti”, aprobată de Consiliul Lo-
cal prin HCL nr. 67/29.09.2005 completata cu HCL 
67/29.07.2006.
    Art.3.- Se aprobă planul de activitate a Centrului 
Cultural „Tudor Arghezi”  pe următorii 3 ani, con-
form Anexei la prezenta hotărâre.
    Art.4.- Se aprobă păstrarea destinaţiei clădirii 
pe o perioadă de minim 15 ani de la finalizarea 
investiţiei.
    Art.5.- Se aprobă  finanţarea din resurse proprii sau 
atrase de 35% din valoarea totală a proiectului.
    Art.6.- Se aprobă suportarea cheltuielilor de 
mentenanţă şi gestionare a investiţiilor pe o perioadă 
de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost 
finalizată.
    Art.7.-  Primarul oraşului si compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a acestei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind repartiţia apartamentului nr. 1 sc.1 din blocul 
ANL situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11 

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 Serviciului Urbanism 
Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană;
- Lista solicitanţilor care au acces la locuinţe pen-
tru tineri destinate închirierii aprobată prin HCL nr. 
44/25.04.2013; 

- Procesul verbal nr.18.412/24.10.2013 al comisiei 
de analiză a dosarelor pentru obţinerea unei locuinţe 
ANL.  
- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, re-
publicata, cu modificările si completările ulterioare 
si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Legii privind locuinţele . 
- prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , republicata , cu 
modificările si completările ulterioare  ;
- prevederilor Hotărârea de Guvern 962/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea 
in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru  Locuinţe , re-
publicata , cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- (1) Începând cu data de 01.11.2013 se 
aprobă repartiţia apartamentului nr. 1 sc.1, et.P din 
blocul ANL situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 
11, oraş Tg.Cărbuneşti domnului CIUPA SILVIU. 
     Art.2.-  În baza repartiţiei aprobate de Consiliul 
Local primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compar-
timentul de specialitate  vor  încheia contractul de 
închiriere. 

HOTĂRÂRE
privind  scoaterea la licitaţie publica in vederea 
închirierii a imobilului „Fosta centrala termica CT2” 

situat pe Str. Bradului, oraş 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 Adm.Dom.Public şi Privat; 
       - Scrisoarea de intenţie nr. 18136 din 21.10.2013 
din partea SC MARIGRAB COM Turceni;
       - Legea 215/2001- privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica;

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă Raportul de Evaluare  întocmit 
de S.C  EVALCONSULT GROUP S.R.L privind 
închirierea imobilului „Fosta centrala termica CT2” 
situat în strada Bradului, oraş Tg.Cărbuneşti, în 
suprafaţa de 288,00 mp,  în vederea realizării unei 
pieţe agroalimentare.   
   Art.2.-  Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la 
licitaţie publică a imobilului „Fosta centrala termica 
CT2”, situat în strada. Bradului, oraş Tg.Cărbuneşti, 
în suprafaţă de 288,00 mp în vederea închirierii şi 
realizării unei pieţe agroalimentare. 
   Art.3.- Durata închirierii este de 10 ani, preţul min-
im de pornire la licitaţie fiind de 8,40 lei/mp/luna si 
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  scoaterea la licitaţie publica în vederea 
vânzării a terenului în suprafaţă de  419 mp situat 
în satul Ştefăneşti, aferent imobilului Magazinului 
sătesc Ştefăneşti  ( clădire grajd ), oraş Tg.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; 
       - Solicitarea nr. 18206 din 23.10.2013 a d-nei 
Udroiu Elena Loredana;
       - Raport de evaluare, intocmit de S.C CON-
SEVAL SRL-expert evaluator Ing. Giura Iulian ;
        -Legea 215/2001- privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
 - Legea 213/1998 bunurile proprietate publica;
       - Codul Civil;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă scoaterea la licitaţie publica în 
vederea vânzării a terenului în suprafaţă de       419 
mp situat în satul Ştefăneşti, teren aferent imobilu-
lui Magazin sătesc Ştefăneşti (clădire grajd), oraş 
Tg.Cărbuneşti, judeţul  Gorj.
   Art.2.- Preţul de pornire la licitaţie în vederea 
vânzării terenului în suprafaţa de 419 mp situat in 
satul Ştefăneşti, teren aferent imobilului Magazin 
sătesc Ştefăneşti (clădire grajd ) oraş Tg.Cărbuneşti, 
judeţul Gorj, este de 4.740 lei.
     Art.3.- Se aprobă caietul de sarcini privind vân-
zarea prin licitaţie publica a terenului în suprafaţa de 
419 mp situat in satul Ştefăneşti, teren aferent imobi-
lului Magazin sătesc Ştefăneşti (clădire grajd ) oraş 
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj. 
     Art.4.- Contractul de vânzare-cumpărare se va 
încheia în forma autentica la Biroul Notarului Public, 
taxele aferente urmând a fi suportate de cumpărător. 
     Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii „PICTOR FLORIN 

ISUF” Clubului Copiilor  Tg.Cărbuneşti  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
           Având  în vedere :
          - expunerea de motive;   
          - raportul de specialitate ;
 - datele despre viaţa şi activitatea pictorului Florin 
Isuf; 
 - raportul de avizare al comisiei  de specialitate pen-
tru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-
culturale, culte,muncă şi protecţie socială, protecţie 
copii, tineret şi sport ; 
          - Avizul nr. 4/18.10.2013  emis de Comisia de 
atribuire de denumiri a judeţului Gorj; 
          - avizul Palatului Copiilor Tg.Jiu  nr. 
901/25.09.2013 înregistrat la Consiliul Local 
Tg.Cărbuneşti la nr. 16.760/26.09.2013; 
    - prevederile OG nr. 63 din 29 august 2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu  
modificările şi completările ulterioare;
          - prevederile Procedurii de atribuirea denu-
mirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional 
de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul 
MECTS nr. 6.564 din 13 decembrie 2011;
          - prevederile Legii nr. 215/2001, privind 
administraţia publica locala , republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare;   

HOTĂRĂŞTE
          Art.1.- Se aprobă atribuirea denumirii „PICTOR 
FLORIN ISUF” Clubului Copiilor  Tg.Cărbuneşti .          
           Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 
şi conducerea  Şcolii Gimnaziale nr. 1 „George 
Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Administraţia publică vă anunţă

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI – MIERCURI                       830 – 1200    PRIMIRI ACTE
                                                        1230 – 1600   ELIBERĂRI ACTE    
          JOI                                 830 – 1200   PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE          
                                                        1230-1800      PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE
       VINERI                                    830 – 1200  PRIMIRI ACTE
                                                        1230 – 1400  ELIBERĂRI ACTE            

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :
 EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI,  SCHIM-
BAREA 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.

S.P.C.L.E.P. 

După cum aţi putut observa, în această lună, pe raza oraşului au fost montate 50 de coşuri noi 
de gunoi, precum şi aproximativ 20 de băncuţe. Modelul acestor noi coşuri este unul destul de 
modern, fiind realizate din lemn si metal, menţinându-se astfel asemănarea cu băncile şi coşurile 
de gunoi montate anul trecut. Acestea au fost montate în locul celor deteriorate, totodată supli-
mentând acolo unde era necesar. 

În această lună oraşul Târgu Cărbuneşti a avut parte de vizita unui grup de 12 
norvegieni, veniţi aici pentru a participa la nunta unui coleg de muncă locu-
itor al oraşului nostru, plecat la muncă in străinătate.
Cu această ocazie edilul i-a invitat pe aceştia la un tur al oraşului în cadrul 
căruia s-au pun în discuţie atât problemele cât şi atuurile pe care le are 
Cărbuneştiul. Au vizitat Muzeul „Tudor Arghezi”, biblioteca, centrul pilot 
pentru persoanele cu dizabilităţi uşoare, noua investiţie din zona blocurilor 
ANL. Aceştia au rămas impresionaţi de realizările acestui mic oraş şi au 

promis că vor face tot ceea ce este cu putinţă pentru a sprijini activitatea 
desfăşurată în cadrul Centrului Pilot şi activitatea întreprinsă de către edilul 
nostru.
În urma discuţiilor purtate de autorităţile locale cu norvegienii, aceştia 
din urmă le-au transmis că vor face lobby pentru înfrăţirea oraşului Târgu 
Cărbuneşti cu oraşul Tønsberg, Norvegia. 

Vizită din Norvegia
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Asfaltare strada Minerilor Tronson II
După finalizarea în vara acestui an a primului tronson al străzii Minerilor, 
la sfârşitul acestei luni administraţia publică locală a finalizat şi lucrările de 
reabilitare la tronsonul II al acestei străzi (asfaltare, evacuare ape pluviale, 
parcaje, trotuare)  – conform proiectului “Reabilitare străzi şi amenajare 
parcări zona blocuri”.
Un proiect destul de complex, finanţat din bugetul local, care va schimba 
complet aspectul zonei, proiect în cadrul căruia se va reabilita etapizat toată 
zona blocuri (str. Minerilor, Pandurilor,Petrolistilor, Pădurea Mamului) .
Acest proiect a constat mai exact în reabilitarea carosabilului existent cu 
beton asfaltic încadrat cu borduri din beton ciment prefabricate. Au fost 
reabilitate parcajele existente cu beton asfaltic şi create alte noi locuri de 
parcare. Trotuarele existente realizate din beton ciment au fost încadrate
cu borduri prefabricate, borduri ce au fost montate la acelaşi nivel cu 
suprafaţa îmbrăcămintei trotuarului, iar panta transversală va dirija apele 
spre spaţiile verzi sau spre gurile de scurgere proiectate. Totodată s-au re-
alizat şi căile de acces în blocuri din beton ciment încadrate de borduri 
prefabricate. În acelaşi timp au fost realizate şi trotuare noi.
Totodată au avut loc şi lucrări conexe(ridicări la cotă răsuflători gaze, 
cămine de vizitare, guri de scurgere pentru canalizare pluvială, spargeri şi 

dezafectări betoane).
Lucrările la această porţiune de drum, au costat apoximativ150.000 lei , sumă susţinută exclusiv din bugetul local.

1 Decembrie este Ziua Naţională a României, adoptată prin lege după inlăturarea 
regimului comunist. Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918, Adunarea 
Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegaţi şi sprijinită de peste 
100.000 de români veniţi din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o 
Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg 
Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) şi Ţara Ungurească (Crişana, 
Sătmar şi Maramureş) cu România.
Ziua de 1 Decembrie 1918 incununează deci lupta românilor transilvăneni pentru 
Unitate Naţională şi marchează momentul creării României Mari, situându-se in 
continuarea precedentelor acţiuni unioniste ale fraţilor din Basarabia (27 martie 
1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918).
Poporul român a stiut atunci sa valorifice admirabil conjunctura internaţională 
favorabilă creată în urma primului război mondial şi a destrămării imperiilor Ţarist 
şi Austro-Ungar.
Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. 
Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om 
politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni 
române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii 
neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. 
Marea Unire nu a fost rezultatul participării României la război. Nici partizani Antantei, nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluţia din 
Rusia şi destrămarea monarhiei austro-ungare. Raţionamentul lor s-a înscris formulei tradiţionale a raportului de putere interstate: victoria Antantei ne 
va da Bucovina, Transilvania şi Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o biruinţă o excludea pe cealaltă, astfel că nimeni nu vedea cum 
ar fi cu putinţă ca toate aceste provincii să intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat.
Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii române de a-şi da armătura teritorial-instituţionalã care este statul 
naţional.O necesitate istoricã - naţiunea trebuie să trăiască într-un stat naţional - s-a dovedit mai puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de ego-
isme sau incompetenţă, şi, punând în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional.

1 Decembrie - Ziua Naţională a României

Aşa după cum aţi putut observa lucrările de reparaţii la fosta Centrală 
Termică 2, de pe strada Brazilor, unde în cel mai scurt timp posibil, oraşul 
Târgu Cărbuneşti va avea o nouă piaţă agroalimentară. Iată că o clădire care 
de peste 15 ani nu avea nici o utilitate, şi care mai şi strica aspectul zonei 
blocuri , va fi folosită pentru comerţul cu produse agroalimentare.
Urmează ca după finalizarea acestor lucrări comercianţii să-şi amplaseze 
produsele în vederea comercializării. Trebuie menţionat că în cadrul acestei 
pieţe agroalimentare o să funcţioneze şi o carmangerie menită să pună la 
dispoziţia cărbuneştenilor produse proaspete şi ieftine.
Pentru amenajarea acestei noi pieţe, autorităţile locale au alocat aproximativ 
două miliarde de lei vechi din bugetul local, sumă care va fi amortizată din 
chiriile aplicate comercianţilor.

Piaţă Agroalimentară


