
Anul IX  nr. 104, Octombrie 2013 

Ziua Persoanelor Vârstnice

Ziua Curăţeniei Naţionale
Ştim cu toţii că oamenii din ziua de astăzi nu prea mai pun preţ pe coşurile de 
gunoi, sau nu se gândesc atunci când ies la iarbă verde că trebuie curăţat ceea ce 
au lăsat în urmă.
Ce bine ar fi dacă fiecare om s-ar gândi la ceea ce aruncă şi unde anume aruncă!
Se observă foarte bine că în ultimii 100 de ani bolile s-au agravat, sunt fenomene 
necunoscute care se întamplă în natură. 
Dar dacă totuşi noi nu am primit o educaţie adecvată sau nu am vrut să ascultăm 
să luptăm pentru copii noştri şi să fim siguri că vor înţelege că atunci când nu mai 
ai nevoie de un lucru trebuie depozitat acolo unde ar trebui să îi fie locul, să nu 
mai repete şi ei greşelile altora pentru binele lor şi a întregii planete.
Fiecare dintre noi ar trebui să işi asume voluntariatul nobil de a curăţa o stradă, o 
zonă, o bucată de lume pe care tot noi am lăsat-o să se înece în mizerie.
Sâmbătă, 28 septembrie, s-a desfăşurat «Ziua de Curăţenie Naţională» din cadrul 
proiectu¬lui «Let’s do it, România! Misiunea proiectului a fost de mobilizare 
a cetăţenilor, autorităţilor, societăţii civile, companiilor private, a mass-mediei 
pentru curăţarea arealelor naturale din jurul localităţilor. 

Acţiunea 
a fost organizată de Asociaţia Viitorul în zori- Bucureşti, Consiliul Judeţean 
Gorj, Primăria Târgu Cărbuneşti, Agenţia pentru protecţia mediului Gorj, garda 
Naţională de Mediu Gorj, Inspectoratul Şcolar Gorj, Administraţia Apele Române 
Gorj, Direcţia Silvică şi SC Salubris SRL.
La această acţiune au participat un număr de circa 200 de voluntari: salariaţi din 
cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti, elevi ai Şcolii Generale George Uscătescu 
atât din clasele I-IV cât şi din clasele V-VIII şi elevi ai Colegiului Naţional “Tu-
dor Arghezi“. 
Înarmaţi cu mănuşi şi saci menajeri, voluntarii au pornit la treabă dimineaţa, la 
orele 9.00 şi au muncit până la orele 13.00.
Zonele vizate în vederea ecologizării au fost: Parc Stejăret, Parc Central, Fântâna 
Bălii, Râu Gilort şi Blahniţa, DN 665, DN 67B- segmentul de drum ce aparţine 
de oraş. Sute de saci de deşeuri au fost adunaţi, aceştia fiind ulterior încărcaţi în 
maşinile de transport deşeuri, şi trimise spre depozitare la Groapa Ecologică din 
Târgu Jiu.

Şi în acest an, ca de fiecare dată Ziua Persoanelor  Vârstnice nu a putut trece 
neobservată la Tg- Cărbuneşti.
Faţă de ceilalţi ani, anul acesta de 1 octombrie, administraţia publică locală 
a decis să organizeze o masă festivă pentru persoanele vârstince de pe raza 
oraşului şi a satelor arondate.
La acest eveniment  au participat peste 200 de persoane trecute de prima 
tinereţe din oraşul nostru. Totodată, ca de fiecare dată, au fost felicitate şi le-au 

fost acordate diplome cuplurilor care au sărbătorit 50 de ani de la căsătorie, 
anul acesta doar 5 cupluri sărbatorind "nunta de aur".
Într-o atmosferă încărcată de emoţie şi bucurie, vârstnicii şi-au depănat 
amintiri şi s-au despărţit cu promisiunea de a se întâlni şi anul viitor în 
acelaşi loc.
Nu ne rămâne decât să le dorim ,,Multă sănătate şi La mulţi ani !”
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Septembrie 2013

HOTĂRÂRE
privind desfiinţarea Direcţiei de Servicii Comunale 

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; 
      - HCL nr 94/29.12.2004 –privind aprobarea  or-
ganigramei si statului de funcţii al Direcţiei de Ser-
vicii Comunale Tg.Cărbuneşti ;
      - HCL  nr. 79/16.08.2006 – privind înfiinţarea SC  
Aparegio  Gorj  SA ;
      - HCL nr.80/16.08.2006  privind delegarea, prin 
concesiune, a serviciului de alimentare, tratare si 
distribuţie a apei potabile, precum si a serviciului de 
colectare si tratare a apei menajere;
       - HCL nr . 71/30.07.2010 – privind înfiinţarea SC 
Salubris Gilort SRL  Tg.Cărbuneşti ;
       - Raportul de  verificare nr. 16439/20.09.2013 
întocmit de Compartimentul de Audit;
       - Raportul de specialitate întocmit de   doamna 
Vodislav  Marinela ;
       - art 36 alin(2) lit. a) si alin(3) lit.b din Legea 215 
/2001, republicata.
   În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-  Începând cu data de 01.10.2013 se aprobă 
desfiinţarea  Direcţiei de Servicii Comunale  cu 
sediul în oraş Tg.Cărbuneşti, str. Trandafirilor, 
nr.41, jud. Gorj, având codul de identificare fiscala  
17934956  înfiinţată în subordinea Consiliului Local 
Tg.Cărbuneşti, conform  HCL nr 94/29.12.2004 şi  
radierea acesteia din evidenţele fiscale.
       Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele 
de resort din cadrul Primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.  

HOTĂRÂRE
privind încheierea Acordului de parteneriat în scopul 
implementării proiectului „zefiR.  Împreună pentru 
puterea de acţiune”  din  Fondul pentru Incluziunea 

Romilor şi altor grupuri dezavantajate 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
      - proiectul de hotărâre; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
      - adresa nr. 16.420/19.09.2013; 
      - prevederile H.G. nr. 1221/2011 privind apro-
barea Strategiei Guvernului României de incluziune 
a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2012-2020 .
     - prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea 
si combaterea  marginalizării sociale.
     - dispoziţiile Legii nr 292/2011 privind Legea 
asistentei sociale;
 În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aproba încheierea Acordului de parteneriat 
în scopul implementării proiectului „zefiR.  Împreună 
pentru puterea de acţiune” prevăzut în anexă, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.2.- Primarul oraşului şi   compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la 
îndeplinirea prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea  unui reprezentant al Consili-
ului Local Tg.Cărbuneşti în Comisia pentru selecţia, 
evaluarea şi propunerea de candidaţi pentru funcţia 
de membru al Consiliului de Administraţie de la SC 

APAREGIO GORJ SA 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
- Adresa nr. 72091/16.09.2013 
(3234/17.04.2013) din partea SC APAREGIO  GORJ 
SA ;   
- Actul constitutiv  al SC APAREGIO  GORJ 
SA şi calitatea de acţionar pe care oraşul Tg.Cărbuneşti 
o exercită prin Consiliul Local în cadrul SC APARE-
GIO GORJ SA;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b şi d, alin.
(4) lit.a, e, f  şi alin.(6),  lit.a, pct.14 din  Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a servici-
ilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Articol unic: Se desemnează doamna Birău Simona  
ca  reprezentant al Consiliului Local Tg.Cărbuneşti 
în Comisia pentru selecţia, evaluarea şi propunerea 
de candidaţi pentru funcţia de membru al Consiliului 
de Administraţie de la SC APAREGIO GORJ SA. 

HOTĂRÂRE
privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al 
oraşului Tg.Cărbuneşti domnului PLĂVEŢI GHOR-

GHE 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
      - proiectul de hotărâre; 
      - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate; 
      - prevederile HCL nr. 94/30.10.2003 privind Stat-
utul oraşului Tg.Cărbuneşti;
      - prevederile  OG nr. 53/2002 privind Statutul-
cadru al unităţii administrativ-teritoriale aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.96/2003; 
      - prevederile  Legii nr.215/2001- privind 
administraţia publica locala, republicata cu 
modificările si 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 conferă titlul de CETĂŢEAN DE ONO-
ARE AL ORAŞULUI TG.CĂRBUNEŞTI  domnu-
lui PLĂVEŢI GHEORGHE.  
Art.2. - Primarul oraşului şi   compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la 
îndeplinirea prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului oraşului 
Tg.Cărbuneşti în cadrul Adunării Generale a 

Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
            - discuţiile şi propunerile din şedinţa consiliului 
local din data de 30 septembrie 2013 consemnate în 
procesul verbal al şedinţei; 
          - prevederile art.45, alin.2, lit.(c) din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicata 
cu modificările ulterioare
          - prevederile Legii 101/2006 privind serviciul 
de salubrizare al localităţilor;
          - art.6 si art.90 din Ordonanţa de urgenta nr. 
195/2005 privind protecţia mediului;
    - actul constitutiv al S.C. Salubris Gilort S.R.L.;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului 
Local al oraşului Tg.Cărbuneşti nr. 79/13.08.2012.  
    Art.2.- Se numeşte domnul Văduva Vasile-Paul, 
cetăţean român, născut la data de 01.01.1959, în 
com.Creţeşti, judeţul Gorj, domiciliat în oraşul 
Tg.Cărbuneşti, str. Tudor Arghezi, nr. 20, bl.G7, 
sc.2, et.1, ap.8, judeţul Gorj, identificat cu C.I. seria 
GZ, nr.441464 emisă la data de 13.01.2012- SPCLEP 
Tg.Cărbuneşti, având CNP 1590101181148, ca repr-
ezentant  al asociatului persoana juridica - oraşul 
Tg.Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, 
având C.U.I. 4898681, în cadrul Adunării Generale a 
Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L.
   Art.3.- Începând cu data intrării în vigoare a pr-
ezentei hotărâri orice dispoziţie contrară privind repr-
ezentantul oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L. 
se abrogă. 
   Art.4.-  Primarul oraşului, compartimentele de resort  
din cadrul Primăriei şi conducerea SC SALUBRIS 
GILORT SRL vor asigura  ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietului de sarcini si scoaterea la 
licitaţie publică în vederea închirierii a spaţiului în 
suprafaţă 116 mp - Cămin cultural Cărbuneşti-sat, 

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; 
      - Adresa nr. 15175/22.08.2013 din partea SC 
AQUA ANDUMIN SRL;
      - Legea 215/2001- privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ul-
terioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pub-
lica;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la 
licitaţie publică în vederea închirierii a spaţiului  în 
suprafaţă de 116 mp- Cămin Cultural Cărbuneşti-sat,  
oraş Tg.Cărbuneşti. 
    Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim 
de pornire la licitaţie fiind de 2,99 lei/mp/lună.
    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asig-
ura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Biroul Asistenţă Socială vă anunţă

Preşcolarii şi elevii clasei pregătitoare, care îşi desfăşoară cursurile la Grădiniţa Nr.1 
Tg.-Cărbuneşti, din toamna aceastui an şcolar 2013-2014 se bucură de o investiţie binevenită 
din partea autorităţilor locale: o centrală termica şi tocărie cu geam termopan.
Se pare că parteneriatul Şcoală, Grădiniţă şi Primărie a dat rezultate, beneficiarii fiind copiii, 
părinţii şi cadrele didactice. 
Aducem mulţumiri conducerii Primăriei şi Şcolii Gimnaziale "George Uscătescu" în special 
domnului primar Mihai Mazilu şi directorilor Şcolii Gimnaziale Drăghici Cristina şi Birău 
Dănuţ pentru aportul adus la realizarea acestei investiţii atât de necesare pentru desfăşurarea 
activităţilor în condiţii optime.
Rezultatele muncii cadrelor didactice şi copiilor au fost şi vor fi pe măsură, având în vedere 
că în luna octombrie 2013 a fost lansat un proiect pe 4 ani intitulat "Voiniceii-viitorii olim-
pici ai şcolii", coordonat de  prof.înv. preşc. Dumitrescu Violeta, care este şi coordonatorul 
Grădiniţei Nr.1.

prof.înv. preşc. Dumitrescu Violeta,

O investiţie binevenită

Ajutorul social se acordă lunar, în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat.
Potrivit legii, unele categorii de persoane pot beneficia, în perioada 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014, de subvenţii de la stat pentru acoperirea integrală 
sau a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei, dacă îndeplinesc, cumulativ, mai multe condiţii, stabilite prin HG nr. 778/2013, publicată în Moni-
torul Oficial, Partea I, nr. 631, din 11 octombrie 2013, intrată în vigoare la data publicării.
Concret, de ajutorul pentru încălzirea locuinţei vor beneficia familiile ori persoanele singure cu venituri reduse, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini 
ori apatrizi, cu domiciliul sau reşedinţa în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române. De asemenea, ajutorul se va acorda numai familiilor şi 
persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări 
specifice pentru diverse ramuri economice.Conform reglementărilor, solicitanţii trebuie să folosească una dintre următoarele modalităţi de încălzire:
Energie termică în sistem centralizat; Gaze naturale; Energie electrică; Lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.
În cazul în care consumatorii utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, atunci venitul lor trebuie să fie cuprins între 0 şi 615 lei. Aceeaşi condiţie 
se aplică şi consumatorilor care folosesc energie electrică.

LISTA BUNURILOR
          ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

 Bunuri imobile
 1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti    
 2  Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală                                          

 Bunuri mobile
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap | 
ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile                
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani    
3  Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze     
4  Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta 
Dunării"
5  Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 7  Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric  

 Depozite bancare 
1  Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei 

Terenuri/animale şi/sau păsări   
 1  Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma 
de 2.500 euro pentru familie

Administraţia publică vă anunţă
Pe timp de criză, oraşul Târgu Cărbuneşti se poate mândri cu investiţii importante, unele deja fi-
nalizate, altele aflate în curs de execuţie. În continuare din cele 5 şantiere din oraş, patru reprezintă 
investiţii derulate cu bani din bugetul local.
Lucrările la proiectul”Sistematizare pe verticală blocuri ANL”, mai precis prima etapă a acestuia 
şi anume sistematizarea pe verticala zona de est a amplasamentului (acces auto si pietonal pe 
partea de est pentru zona blocurilor de locuinte si a stadionului) sunt aproape finalizate. 
Totodată lucrările de reabilitare (asfaltare, evacuare ape pluviale, parcaje, trotuare) str. Miner-
ilor, tronsonul II – conform proiectului “Reabilitare străzi şi amenajare parcări zona blocuri” , 
lucrări începute în această lună sunt de asemenea în curs de finalizare.
Au fost demarate lucrări de reabilitare începute la fosta Centrală Termică 2, în vederea transformării 
acesteia în piaţă agroalimentară, lucrări care vor fi finalizate în cel mai scurt timp posibil
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Campionatul European de Karate,  Alba Iulia 2013

În perioada 19-20octombrie 2013, s-a desfăşurat Campionatul European de Arte 
Marţiale al Federaţiei IMAF Europa-FKNB România, competiţie desfăşurată în 
premieră în România.
La eveniment au participat peste 350 de sportivi din 10 ţări europene, respectiv Olan-
da, Germania, Belgia, Suedia, Polonia, Bosnia-Herţegovina, Serbia, Ungaria, Italia şi 
bineînţeles România, care s-au înfruntat în stiluri precum Karate-Do Kumite (Ippon 
Shobu, Sanbon Shobu) şi Kata (individual şi pe echipe); Kobudo – Weapon Kata, Sport 
Kenjutsu; Jujutsu (Sport Jujutsu – Duo System).
Acest campionat a fost onorat cu prezenţa conducerii IMAF Europa, în frunte cu 
preşedintele IMAF Europa, Jens Fricke – 6 dan (din Germania), secretarul general 
IMAF Europa Cees van de Wall – 7 dan (din Olanda), vicepreşedintele IMAF Europa, 
Peter Rosendahl – 6 dan (din Suedia), preşedinţii de federaţii din ţările menţionate, 
alături de arbitrii de specialitate. 
De organizare s-au ocupat Shihai ing. Dumitru Danciu – 7 dan, preşedinte IMAF-
FKNB România şi 
preşedinte Karate 

Club Gemina DBP, Sensei ing. Simion Băluţă – 6 dan, primvicepreşedinte IMAF-
FKNB România şi vicepreşedinte Karate Club Gemina DBP, Sensei ec. Cosmin Bol-
ca – 3 dan, secretar general IMAF-FKNB România.
Din delegaţia Clubului de karate Gilortu Tg.Carbunesti, toţi cei 7 din cei 10 sportivi 
de diferite vârste, din care a fost formată, au urcat pe podium. Locuri obţinute de 
sportivii noştri sunt:
Nume si Prenume                            Kata                      kumite                           echipe
1.MAZILU GABRIELA                  II                               I                  
2.STANCIU ANDREEA                  I                                                                       II
3.DOBRESCU ALEXANDRA       III                              II                                     II
4.TULPEA RAMONA                     II                                                                      I
5.BASTORIN FLORIN                                                     II
6.SPERIATU COSMINA                                                                                         II
7.TULPEA REMUS                                                                                                  I
Felicitări tuturor sportivilor noştrii precum si lui Sensei Simion Băluţă.

Piaţa Agroalimentară
Aşa după cum aţi putut observa au început 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 în cadrul căreia va fi deschisă şi o carmangerie 
modernă. Iată că o clădire care de peste 15 ani nu avea nici o utilitate, şi care mai şi stri-
ca aspectul zonei blocuri , va fi folosită pentru comerţul cu produse agroalimentare.
Pentru amenajarea acestei noi pieţe, autorităţile locale au alocat aproximativ două mil-
iarde de lei vechi din bugetul local, sumă care va fi amortizată din chiriile aplicate 
comercianţilor.
Această investiţie este benefică atât pentru comercianţii care vor fi prezenţi cu produse 
in cadrul acestei noi pieţe, cât şi pentru locuitorii oraşului  şi mai ales pentru cei din 
zona blocuri care vor avea produse proaspete mai aproape de casă.

Premiu de excelenţă pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură
Pe 24 octombrie a avut loc cel mai important eveniment al toamnei din administraţia 
publică: cea de-a IX-a ediţie a Galei Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, eveni-
ment organizat de Portalul naţional de Administraţie publică, împreună cu Oameni şi 
Companii, alături de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
În cadrul Galei au fost premiaţi cei mai merituoşi reprezentanţi ai administraţiei pub-
lice 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 130 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 excelenţă pentru 
activitatea guvernamentală”:“Premiul de excelenţă pentru activitatea în Instituţiile 
Prefectului”;“Premiul de excelenţă pentru activitatea în Consiliile Judeţene”:
“Premiul de excelenţă pentru cele mai valoroase proiecte de accesare a fon-
durilor europene”;“Premiul de excelenţă pentru cele mai valoroase lucrări de 
infrastructură”;Premiul de excelenţă pentru activitatea în domeniul It&C în 
administraţia publică (E-administraţie)”:“Premiul de excelenţă pentru activitatea în Primăriile de comune”:“Premiul de excelenţă pentru activitatea în 
Primării”“Premiul de excelenţă pentru cea mai eficientă campanie de comunicare în administraţia publică”:
Din toate aceste categorii de premii acordate la nivel naţional, Primăria Târgu Cărbuneşti, în persoana domnului primar Ing.Jr.Mazilu Mihai a obţinut 
“Premiul de excelenţă pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură”, ca o recunoştere a efortului depus şi a tuturor proiectelor implementate.


