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Gala Premiilor de Excelenţă în Administraţie este un eveniment anual 
dedicat în exclusivitate administraţiei publice centrale şi locale din 
România, specialiştilor, autorităţilor şi profesioniştilor din domeniu. 
Cea de-a XI-a ediţie a avut loc pe 22 octombrie 2015, la Ana Hotels în 
Poiana Braşov.
Acest eveniment, care a căpătat notorietate de-a lungul anilor, 
evidențiază eforturile care se fac pentru dezvoltarea sistemului 
administraţiei publice din România, premiază iniţiativele pozitive 
ale specialiştilor din administraţie şi proiectele importante pe care 
reprezentanţii administraţiei locale şi centrale le-au susţinut. 
La evenimentul organizat de Portalul naţional de Administraţie 
publică, împreună cu Oameni şi Companii, alături de Agenţia Naţională 
a Funcţionarilor Publici a fost invitat si edilul orasului nostru.
În cadrul Galei au fost premiaţi cei mai merituoşi reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale şi centrale, care s-au evidenţiat în acest 
an prin eforturile pentru dezvoltarea acestui sistem, iniţiative pozitive 
şi proiecte de anvergură. Au participat peste 100 de persoane, lideri 
din administraţia publică centrală şi locală, precum şi reprezentanţi ai 
mediului de afaceri.

În cadrul Galei 
au fost acordate 
următoarele premii: ”Premiul de excelență pentru cele mai bune practici de aplicare a tehnolo-
giilor moderne în administrație”, “Premiul de excelență pentru cele mai importante proiecte 
de investiții în turism”, “Premiul de excelență pentru cele mai importante proiecte de investiții 
în proiecte culturale”, “Premiul de excelență pentru cele mai importante proiecte de investiții în 
sănătate”, “Premiul de excelență pentru cele mai importante proiecte de investiții în educație”,  
“Premiul de excelență pentru cele mai importante proiecte de investiții în infrastructură”, “Premiul 
de excelență pentru cele mai importante proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale” si ”Premiul 
de excelență pentru cele mai importante proiecte destinate dezvoltării serviciilor publice”.
Din toate aceste categorii de premii acordate la nivel naţional, Primăria Târgu Cărbuneşti, în per-
soana domnului primar Ing.Jr.Mazilu Mihai a obţinut “Premiul de excelență pentru cele mai im-
portante proiecte destinate dezvoltării serviciilor publice”, pentru proiectul “Reabilitarea şi mod-
ernizarea sistemului de iluminat stradal în oraşul Târgu Cărbuneşti”.

Premiu de excelenţă pentru cele mai importante proiecte destinate 
dezvoltării serviciilor publice

GORJUL l-a dat pe TUDOR VLADIMIRESCU,  
GORJUL l-a dat pe CONSTANTIN BRANCUSI
GORJUL l-a dat pe TUDOR ARGHEZI.
La vârsta de 91 de ani, unica fiică a Marelui poet român cu origini gorjeneşti , așa 
cum el însuși afirma - Tudor Arghezi,  Doamna Domnica Teodorescu(cunoscută 
sub pseudonimul Mitzura Arghezi), nascuta in 10 decembrie 1923, a trecut la cele 
veşnice. Rădăcinile marelui poet revendicate la Tg-Cărbunești, in inima Gorjului, 
au fost continuate si susținute de fiica marelui autor, Mitzura Arghezi, prin sprijinul 
oferit Muzeului ,,Tudor Arghezi”, din Tg-Cărbunești, muzeu, putem aici recunoaște, 
care nu s-ar fi ridicat fără imensul sprijin al domniei sale.
O prezenta constanta, calda si distinsa in același timp, la Festivalul Internațional 
de Literatură ,,Tudor Arghezi”de la Tg-Cărbunești, doamna Mitzura Arghezi, a fost 
nelipsită, până aproape în ultimii ani, atât cât puterile fizice i-au permis, realizând un 
imens transfer de personalitate către locurile pe care tatăl sau le-a îndrăgit pana la 
idolatrizare.
Reprezentanți ai Primăriei  Tg-Cărbunești, au fost prezenți la marea trecere către o 
alta lume, a fiicei lui Tudor Arghezi, cea care a continuat sub o alta forma opera cul-
turala de mare vocație, a tatălui sau.
Oficialitățile locale din  Tg-Cărbunești, regreta trecerea in neființa a  Mitzurei Arghezi.

GORJUL mulțumește fiilor sai!
Biblioteca Orășenească

Mitzura Arghezi
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Septembrie 2015

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special  reprezen-
tantului  oraşului Tg.Cărbuneşti  în  cadrul 
Adunării Generale a 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;
- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare 
Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 17/10.09.2015 
înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu 
nr. 17.615/14.09.2015;  
- 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;
          În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Articol unic: Se mandatează primarul oraşului 
Tg.Cărbuneşti, domnul ing.jr. Mazilu Mihai Viorel -  
în calitate de reprezentant al oraşului Tg.Cărbuneşti  
în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dez-
voltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze 
hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a 
următorilor noi membri: oraşul Novaci, oraşul Tur-
ceni, comuna Scoarţa şi comuna Peştişani.

HOTĂRÂRE
   privind reglementarea plăţii contravalorii gazelor 
naturale consumate la Sala de Sport a oraşului 

Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:       
 - proiectul de hotărâre; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate;
       - adresa din partea Colegiului Naţional „Tu-
dor Arghezi” Tg.Cărbuneşti nr. 3183/22.09.2015,  
înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu 
nr. 17.532/22.09.2015;  
       - faptul că Sala de sport este folosită de către 
Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti 
pentru desfăşurarea orelor de sport ;  
       - prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind 
administraţia publică locală , republicata, cu 
modificările si completările ulterioare;
       - prevederile Legii nr. 273/2006 – privind  finanţele 
publice locale cu completările şi modificările ulte-
rioare; 
       - prevederile  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
completările şi modificările 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 plata contravalorii gazelor 
naturale consumate la Sala de sport a oraşului 
Tg.Cărbuneşti, după cum urmează: 
- 50% de către Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti; 
                                  - 50% de către Colegiului Naţional 
„Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti.                    

     Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 
şi conducerea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” 
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind prelungirea Contractului de comodat nr. 
17.107/26.10.2012 cu  Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - expunerea de motive;   
          - raportul de specialitate biroului Administra-
rea Domeniului Public si Privat;
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;   
          - Legea nr. 215/2001 privind administraţia pu-
blica locala , republicata, art. 124 : ,, Consiliile locale 
şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, 
pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile propri-
etate publică sau privată locală ori judeţeană, după 
caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care 
desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate 
publică ori serviciilor publice” ;
          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica  cu modificările si completările ulterioare;
          - Solicitarea cu nr. 17516/10.09.2015 din partea 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vlad-
imirescu” Gorj;
          - Codul Civil; 
    În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.- Se aprobă prelungirea Contractului de 
comodat nr. 17.107/26.10.2012  încheiat între 
oraşul Tg.Cărbuneşti şi  Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj având ca obi-
ect dreptul de folosinţă cu titlu gratuit a spaţiilor 
situate în imobilul SPCLEP,  oraş Tg.Cărbuneşti, stra-
da trandafirilor nr. 41 B,  judeţul Gorj  cu suprafaţa 
totală utilă de 101,30 mp, pentru o perioadă de 3 
ani începând cu data de 27.10.2015.  
       Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de 
resort din cadrul primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  concesionarea unui teren aparţinând 
domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti

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  de specialitate ale doamnei Radulea 
Daniela, consilier în cadrul Biroului Administrarea 
Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti;
  - Solicitarea nr. 17.546/22.09.2015 din partea dl. 
Crăciun Mihai, privind concesionarea terenului in 
suprafaţă de 2 mp, situat în str. Pandurilor;
       - Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată;
       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică;
       - Legea 50/1991, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată.

         În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicate, cu 
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă concesionarea prin încredinţare 
directă a terenului situat în str. Pandurilor,  în 
suprafaţă de 2 mp, cu destinaţie scară de acces la 
imobilul situat în str. Pandurilor, Bl. B7, Sc.1, Parter,  
Ap.1 ,  domnului Crăciun Mihai.
    Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în 
suprafaţă de 2 mp-scara acces, este de 10 ani, 
preţul fiind de 30 lei/mp/an.
    Art.3.- Primarul oraşului  şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei  Tg.Cărbuneşti vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind   rectificarea şi modificarea  Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 

anul 2015 

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 
buget,contabilitate, resurse umane din cadrul 
instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Pub-
lice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor  pri-
vind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea  normelor 
metodologice  privind organizarea  şi conducerea  
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 
2015;
- Legea nr.273/2006  - privind finanţele  publice lo-
cale  cu completările  şi modificările  ulterioare;
- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la data 
de 20.09.2015; 
- adresa nr. 7.205 din 22.09.2015 emisă de Spitalul 
orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrata la 
Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 17.549 din 22.09.2015;
- referatul nr. 17.645/23.09.2015 şi 
17.842/28.09.2015 întocmite de Corici Sorin- şeful 
biroului administrarea domeniului public şi privat;   
       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 modificarea Bugetului local 
de venituri si cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti, 
respectiv modificări de alocaţii bugetare în cadrul 
capitolelor bugetare, de la un program la altul,  
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular 
cod 11/01).
    Art.2-.Se  aprobă modificarea Bugetului  de veni-
turi si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 
anul 2015, respectiv modificări de alocaţii 
bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un 
program la altul,  conform anexei nr. 2  (formular 
cod 11/02).
    Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de 
investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform 
anexei nr. 3 (formular cod 14).
    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile şi serviciile  de specialitate din cadrul 
instituţiei  şi ordonatorii terţiari  de credite vor
 asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.
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Administrația publică vă aduce la cunoștință

Lucrările de construire a toaletei publice, care este amplasata in zona parcului din fata primăriei Târgu Cărbunești s-au finalizat. Lipsa unei toalete 
publice civilizate şi moderne a determinat administrația locala sa înceapă aceasta investiție. 
Construcția  beneficiază de instalații noi conform normativelor in vigoare pe specialitati(apa, canal, încălzire, ventilație,electrice), echipamente si 
dotări funcționale. Costurile aferente investiției au fost susținute din bugetul local.

Cetăţenii orașului își pot depune, cererile pentru acordarea ajutorului de  încălzire pentru sezonul rece 2015-2016. Ajutoarele pentru încălzirea 
locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, lemne, se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veni-
turile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi 
bunurile mobile şi imobile deţinute. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este princi-
palul sistem de încălzire utilizat.La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe 
care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de 
şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe 
legale cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 
448/2006 a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de 
stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, 
a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004, precum şi veniturile obţinute din 
activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA 
LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ PE ANUL 2015-2016

-Original şi copie acte de identitate pentru toţi membrii familiei: B.I. sau C.I. şi C.N.-la copiii sub 14 ani.
-1 factură de gaze.
-Copie contract de vânzare-cumpărare al locuinţei sau al titlului de poprietate al locuinţei, contract de închiriere al locuinţei, al proprietarului locuinţei, 
împuternicire notarială a proprietarului sau titularul contractului de închiriere.
-Copie certificat de înmatriculare la autoturismele care le au în proprietate.
-Adeverinţe de venit(venitul net), cupon pensie, cupon şomaj, cupon pensie de urmaş, cupon pensie alimentară, cupon indemnizaţii sau stimulente 
pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 1 an,2 ani, respectiv 3 ani, cupoane alocaţii de stat, cupon alocaţii de susţinere, cupon pensie de handi-
cap, cupon alocaţii de plasament,-toate veniturile să fie de pe luna septembrie 2015.
-Hotărâre de divorţ şi/sau încredinţare a minorilor definitive şi irevocabile, hotărâre de plasament.
-Adeverinţe de venituri de la TREZORERIE pt.toţi membrii familiei peste 18 ani.
-Adeverinţă cu componenţa familiei, terenurile şi categorii de animale de la REGISTRUL AGRICOL.
-Certificat fiscal de la BIROUL TAXE şi IMPOZITE din cadrul primăriei.
-Copie poliţă asigurare locuinţă.
-În cazul în care un membru al familiei, din componenţa familiei, este plecat în străinătate nu beneficiază de ajutor de încălzire.
-Venitul net pe membru de familie este de 615 lei.
-Toţi membrii familiei,din componenţa familiei sau alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, dar se gospodăresc 
împreună, trebuie să aibă obligatoriu pe buletin domiciliul la adresa unde solicită ajutor de încălzire.
-În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre 
bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru 
încălzirea locuinţei.
ATENŢIE!
În cazul în care datele şi informaţiile prezentate de către solicitanţi în cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei nu sunt complete şi nu corespund realităţii, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte 
potrivit dispoziţiilor Codului Penal şi se vor restitui şi sumele încasate necuvenit!

Compartimentul Asistență Socială vă anunță!

Asfaltare Strada Padurea Mamului
Iată că după cum probabil aţi observat, s-au finalizat parțial 
lucrările de reabilitare (asfaltare, evacuare ape pluviale, parcaje, 
trotuare) str. Padurea Mamului– 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 s-a 
reabilitat etapizat toată zona blocuri (str. Minerilor, Pandurilor, 
Petrolistilor, Pădurea Mamului) .
Acest proiect a constat mai exact în așternere covor asfaltic pe o 
lungime de 222,857 ml, la care se aduaugă racordul la DN 67B in 
suprafață de 166,00, cu o lățime medie de 7,00 ml și o grosime a 
straturilor de 3,50+6,00=9,5 cm. 
Totodată au avut loc şi lucrări conexe( guri de scurgere pentru 
canalizare pluvială, spargeri şi dezafectări betoane). 
Lucrarile la acest drum nu au fost inca finalizate, din lipsa de fon-
duri, insa cu siguranta in viitorul apropiat acesta va fi finalizat.
Lucrările la această porţiune de drum, au costat 198,871 lei fără 
TVA.
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Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești- 123 ani de existență

Ziua Armatei Române

Singurul spital orășenesc din tară care are statutul de unitate medicală de urgentă, a împlinit 123 de ani 
de la prima atestare documentara. Aniversarea a fost marcată pe 17 octombrie, în prezenta autorităților 
locale si județene dar si a altor oameni importanți de pe scena medicală. 
Manifestările au început cu o slujbă oficiată de Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolit al Olteniei, 
alături de un sobor de preoți. Toți cei prezenți în cadrul acestui eveniment au apreciat calitatea actului 

medical desfășurat în cadrul spitalului, precum si 
modul spectaculos în care a evoluat acest spital.
 91 de medici lucrează, în prezent, la Spitalul 
Orășenesc din Târgu Cărbunești fata de 18 medici, 
acum 6 ani. Un alt exemplu al evoluţiei spitalu-
lui este acela că, de la 180 de paturi, acum 6 ani, 
astăzi s-a ajuns la peste  400 de paturi. În fiecare 
secţie există rezerve de două sau trei paturi, tele-
vizor, grup sanitar, frigider. 
 Recent, unitatea a primit acreditare de la Comisia 
Națională de Acreditare. 
Echipa managerială a spitalului a mulţumit 
autorităţii publice locale, reprezentată de domnul 
primar Mihai Mazilu, că a fost alături de spital, la 

toate eforturile acestuia de a-şi atinge ţelul, contribuind financiar cu sume de la bugetul local.

Ziua de 25 Octombrie este una dintre cele mai importante sărbători naţionale, în care 
poporul român îşi omagiază armata, faptele ei de arme din trecutul mai depărtat şi mai 
apropiat, pe toţi cei care astăzi, în haină militară, sunt permanent la datorie. Această 
zi a fost aleasă pentru a marca un moment simbolic în istoria poporului român, eliber-
area de către Armata Regală Română a ultimelor localităţi din Transilvania aflate sub 
ocupaţie străină, la data de 25 octombrie 1944.
Şi de această dată în oraşul nostru a fost marcat acest eveniment. Ceremonialul a cu-
prins intonarea imnului de stat, o slujbă religioasă în memoria ostaşilor căzuţi pe fron-
turile de luptă, alocuţiuni şi depuneri de coroane şi flori la monumentul eroilor din 
centrul oraşului. Manifestarea, s-a încheiat prin Defilarea Gărzii de Onoare
La aceasta măreață sărbătoare, cu ocazia Zilei armatei romane, se cuvine ca tu-
turor eroilor neamului si veteranilor de război, care au înfruntat gloanțele si vitregia 
războiului, celor care si-au dat viața pentru libertatea, unitatea si integritatea României, 
sa le aducem un călduros si pios omagiu si sa le transmitem de peste timp gânduri de 
recunoștința veșnica din partea generațiilor de azi, a noastră, a tuturor.

Târgul Meșterilor Populari s-a desfășurat între 23 și 25 octombrie, în Piața „Mihai Viteazul”, și a fost or-
ganizat de Consiliul Județean Dolj și Muzeul Olteniei, prin Secția de Etnografie. 
Peste 150 de meşteri populari, din aproape 30 de judeţe ale țării, au adus o multitudine și o diversitate 
de obiecte cu valoare estetică și funcțională, precum și produse alimentare tradiționale. 
Obiectele populare propuse în cadrul Târgului Meşterilor Populari reflectă, în fapt, eforturile susţinute 
ale specialiştilor Muzeului Olteniei, în cunoaşterea şi valorificarea meşteşugurilor populare autentice, 
a produselor de artă românească realizate de ţesători, iconari, olari, cojocari, artizani în prelucrarea 
lemnului, pielăritului, împletitului, metalelor preţioase, creatori de costume populare, ce au oferit tu-
turor, cu ocazia Târgului, bucuria reîntâlnirii cu produsul artizanal tradiţional, aparţinând patrimoni-
ului imaterial românesc.
A fost expusă spre vânzare o gamă diversificată de artefacte ale artei şi creaţiei populare, de la cos-
tume populare la ceramică, obiecte casnice, textile, împletituri, ouă încondeiate, icoane pe lemn şi 
sticlă, scoarţe ţărăneşti, piese de port, tablouri lucrate în tehnica goblenului, obiecte din metal şi ma-
terial preţioase, produse alimentare tradiţionale, cum ar fi afumături şi brânză de Sibiu, cârnaţi, şuncă, 
caltaboşi etc. De asemenea, au fost prezenţi apicultori cu produse specifice, cofetari cu bunătăţi 

tradiţionale, cozonaci, plăcintă, ciocolată, 
turtă dulce, halva, magiun, zacuscă, gem si 
diferite dulceţuri. 
Au fost invitaţi şi producători de uleiuri co-
mestibile tradiţionale din floarea-soarelui, 
seminţe de dovleac, seminţe de struguri, pre-
cum şi producători de sucuri naturale.
Printre câstigători s-a aflat și Florin Gheorghiu, 
care a obținut Premiului I la Secțiunea Tineret, 
pentru realizarea de icoane pe lemn. Artistul de 39 de ani nu s-a aflat pentru prima oară la 
Târgul Meșterilor Populari de la Craiova, ba chiar, în urmă cu vreo patru ani, a mai câștigat un 
premiu, al III-lea.

Târgul Meșterilor Populari


