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Parcul Stejeret
Începând cu sfârșitul acestei luni, Parcul Stejeret a reintrat în posesia Con-
siliului Local Târgu Cărbunești. După lungi procese cu Direcția Silvică, într-
un final acestă pădure seculară de 51089 mp  de stejar, a revenit posesoru-
lui de drept, asa cum apare în documentele cadastrale încă din anul 1983, 
ca aparținând Cosiliului Popular. Din această cauză nu a fost posibilă alo-
carea de fonduri pentru investirea în acest parc, în vederea modernizării și 
amenajării, pentru a putea fi folosit de cetățenii orașului și nu numai, ca un 
loc de agrement și de petrecere a timpului liber.
Astfel că odată reintrat în domeniul Consiliului Local, în următori ani 
Primăria Târgu Cărbunești intenționeaza să transforme complet, protejând 
totuși arborii seculari, într-un parc de agrement care să deservească  ca și 
până acum la desfășurarea zilelor orașului, și nu numai. 

Lucrările începute încă din luna iulie la etapa a  II-a a proiectului 
”Sistematizare pe verticală blocuri ANL” au fost finalizate. 
Aici trebuie reamintit că încă de la început s-a stabilit ca 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.
Etapa I -sistematizarea pe verticala zona de est a amplasamentu-
lui (acces auto si pietonal pe partea de est pentru zona blocurilor 
de locuinte si a stadionului), finalizata in toamna anului trecut cu 
un rezultat modern si foarte aspectuos.
Etapa II: -sistematizarea pe verticala zona de vest a amplasamen-
tului (acces auto si pietonal pe partea de vest pentru propietatile 
particulare si zona de parcari)- care este finalizat în momentul de 
față, și care respecta standardele de calitate, frumusețe si mod-
ernism, ca în etapa anterioară. 
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- care mai mult ca sigur va fi 
realizată anul viitor.
Lucrarile efectuate, în valoare de 420.000 lei, sumă susținută ex-
clusiv din bugetul local, pentru sistematizarea pe verticala Etapa 
II, au constat în:
-accesul auto din strada Nestor Vornicescu pe latura de vest a am-
plasamentului cu o latime de 5,50 ml.
-parcarile
-aleile pietonale de acces la blocul de locuinte , respectiv accesul 
pietonal la tronsonul (scara B).
-iluminatul public, iluminatul aleilor de acces la tronsoanele blo-
cului.
-instalaţia de preluare a apelor pluviale

Sistematizare pe verticală Blocuri ANL- Etapa II

Administrația Publică vă anunță!
În luna Noiembrie, Administrația Publică locală va deschide 3 noi șantiere.
La Grădinița nr. 1 Tg Cărbunești se va înlocui acoperișul, care în momentul de față se află într-o stare necorespunzătoare, investiție ce se va realiza 
atât din bugeul local cât și din fonduri guvernamentale. Totodată la la Creșa de Copii, va fi înlocuită centrala termică și vor fi reabilitate aleile de acces 
către cabinetele medicale. Vor intra în reparații Strada Mitropolit Nestor Vornicescu, către Mânăstirea Cămărășeasca, precum și drumul Pojogeni-
Copăcioasa.



Gazeta de Cărbuneşti,Octombrie 2014- 2
Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Septembrie 2014

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2015

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
      - proiectul de hotărâre; 
      - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate;
      - expunerea de motive;
      -  raportul compartimentului impozite şi taxe;
      - prevederile Legii 343/2006 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fis-
cal cu modificările ulterioare;
      - prevederile HG 44/2004 privind normele de 
aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată 
prin HG 1861/2006;
      - prevederile HG.1309/27.12.2012 privind nive-
lurile pentru valorile impozabile,impozitele si tax-
ele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si 
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1. Pentru anul fiscal 2015 se stabilesc impoz-
itele si taxele locale după cum urmează:
      a) se stabilesc valorile impozabile, impozitele, 
taxele locale şi amenzile în sume fixe pentru anul 
fiscal 2015, astfel cum sunt redate în anexa nr. 1, 
pag. 1-12 şi pag. 16 -21.
b) cota prevăzută la art.253, alin. 2 din Legea nr. 
571/2003 şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare 
privind calculul impozitului datorat de persoane ju-
ridice se stabileşte la 1,5%.
c) cota prevăzută la art.253, alin. 6 din Legea nr. 
571/2003 şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare 
se stabileşte astfel:
  10% pentru clădirile care nu au fost re-
evaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă;
 30% pentru clădirile care nu au fost reevalu-
ate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.
d) nivelurile impozitului pe mijloacele de trans-
port prevăzute la art. 263, alin. 4 şi 5 din Le-
gea nr.571/2003 cu modificările ulterioare  sunt 
prevăzute în anexa nr. 1,  pag.13-15.
e) cota prevăzută la art. 270 alin. 4 - taxa pentru rec-
lama si publicitate  - din Legea nr.  571/2003 şi HG 
44/2004 cu modificările ulterioare taxa pentru rec-
lama si publicitate  se stabileşte la 3%.
f )  cota prevazuta la art. 274, alin. 2 – impozit pe 
spectacol - din Legea nr. 571/2003 şi HG 44/2004 cu 
modificările ulterioare se stabileste astfel: 
 2% pentru manifestari artistice de teatru, 
de operă, de operetă, de filarmonică, de cinemato-
grafie, muzicale, de circ, precum si pentru com-
petitiile sportive interne si internationale;
 5% pentru manifestarile artistice de genul: 
festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri 
sau alte asemenea manifestari artistice ori distrac-
tive care au un caracter ocazional.
      g) cota prevazuta la art. 279, alin. 2 – taxa hote-
liera - din Legea nr. 571/2003 cu modificarile ulte-
rioare se stabileste în cota de 1% din valoarea totala 
a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur 
a turistului care se incaseaza de persoanele juridice 
prin intermediul carora se realizeaza cazarea odata 
cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.
  Art.2. Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin 2, art. 
260 alin.2 şi art. 265 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 cu 
modificările ulterioare şi HG 44/2004 cu modificările 
ulterioare se stabileşte după cum urmează:
  Persoane fizice:
a) in cazul impozitului pe clădiri: 10%
b) in cazul impozitului pe teren: 10%
c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de trans-
port: 10%

Persoane juridice:
a) in cazul impozitului pe clădiri: 2%
b) in cazul impozitului pe teren: 2%
c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de trans-
port: 2%
    Art.3. Pentru anul 2015 se menţine delimita-
rea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu 
modificările aduse prin HCL 47/26.05.2004.
    Art.4. În conformitate cu alin. 3 al art. 255, art. 260, 
şi alin. 5 al art. 265 impozitul anual pe clădiri, teren 
şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget lo-
cal de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, 
de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până 
la primul termen de plată respectiv 31 martie 2015.
    Art.5. Impozitul /taxa pe clădiri, terenuri şi im-
pozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual 
în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie, inclusiv. 
    Art.6. Se aprobă Regulamentul privind procedu-
rile de acordare de  facilităţi fiscale, de scutire sau 
reducere la plata impozitului pe clădire şi a impozi-
tului pe teren pentru persoanele cu venituri mici, 
pentru anul fiscal 2015, prevăzut în anexa nr. 2.
    Art.7. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
    Art.8. Începând cu data de 01.01.2015 se abrogă 
HCL 79/26.08.2014.
    Art.9. Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  componenţa nominală a Consiliului de 

Administraţie  al   C.S.  „Gilortul”  Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
      - expunerea de motive;
- Referatul domnului Luntraru Cristian 
vicepreşedintele C.S. „Gilortul” Tg.Cărbuneşti înreg-
istrat cu nr. 156/18.09.2014;
      - Prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, pri-
vind administraţia publică locală  cu modificările si 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri se aprobă componenţa nominală 
a  nominală a Consiliului de Administraţie al  C.S.  
„Gilortul”  Tg.Cărbuneşti, după cum urmează:
     1. Cocheci Constantin – preşedinte;
     2. Luntraru Cristian – vicepreşedinte; 
     3. Cimpoieru Alin – membru; 
     4. Tomulescu Mariana – membru;
     5. Motorga Florin – membru; 
     6. Bujor Gheorghe – membru; 
     7. Almăjanu Dumitru – membru;   

    Art.2.- Orice dispoziţie contrară se abrogă.  
    Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de re-
sort din cadrul primăriei şi conducerea CS Gilortul 
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei tehnico-eco-
nomice - reactualizare „Reabilitare strada Pieţii, km 

0+540 - km 1+932, 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 Administrarea 
Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
- solicitările repetate ale cetăţenilor care locuiesc 
pe strada Pieţii, oraş Tg.Cărbuneşti; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulte-
rioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pu-
blica,  cu modificările si completările ulterioare;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului 
de investiţii economice întocmita de S.C. RONEVA-
CON S.R.L. Tg. Jiu;
- HG 28/2008 cu privire la întocmirea 
documentaţiilor tehnico-economice;  
- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica 
locala, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă Documentaţia tehnico-econom-
ica a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare strada 
Pieţii, km 0+540 - km 1+932, oraş Tg.Cărbuneşti” 
şi Indicatorii tehnico-economici cuprinşi în devizul 
general estimativ al obiectivului de investiţii, con-
form anexei, care face parte integranta din prezen-
ta hotărâre.
   Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economice - studiu de fezabilitate  “Construire 
reţea canalizare menajera 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 al biroului Administrarea 
Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulte-
rioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pu-
blica,  cu modificările si completările ulterioare;
- Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de 
investiţii „Construire reţea canalizare menajera 
Cărbuneşti-Sat, oraş Tg.Cărbuneşti”   întocmit de 
S.C. RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu;
 - HG 28/2008 cu privire la întocmirea 
documentaţiilor tehnico-economice;  
- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica 
locala, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
  

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă Studiul de fezabilitate „Constru-
ire reţea canalizare menajera Cărbuneşti-Sat, oraş 
Tg.Cărbuneşti” şi Indicatorii tehnico-economici 
cuprinşi în devizul general estimativ al obiectivului 
de investiţii, conform anexei, care face parte inte-
granta din prezenta hotărâre.

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Votează Legal!
În contextul desfăşurării alegerilor pentru  Președintele României, Ministerul Afacerilor In-
terne , 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 electorale şi conştientizarea acestora pentru asigura-
rea 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.
Actul normativ care reglementează normele menționate, este Legea nr. 370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României care prevede:
    Oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase, în scopul determinării alegătorului să 
voteze, ori să nu voteze un anumit candidat, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani 
şi interzicerea exercitării unor drepturi.
    Introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor 
drepturi.
    Utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin 
de vot fals se pedepseştecu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea 
exercitării unor drepturi.

Compartimentul Asistență Socială vă anunță!
Cetăţenii orașului își pot depune, cererile pentru acordarea ajutorului de  încălzire pentru sezonul rece 2014-2015. Ajutoarele pentru încălzirea 
locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, lemne, se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi 
veniturile 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 prin-
cipalul 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 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulte-
rioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie 
socială <<Bani de liceu>>, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările 
ulterioare.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA 
LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ PE ANUL 2014-2015

-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 2014.
-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 pent-
ru 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!
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Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești- 122 ani de existență

Auziseră, că în orașul nostru există o bibliotecă și zilnic întrebau pe doamna lor învățătoare, când vor vizita această instituție.
Și iată că ziua a sosit - 14 octombrie 2014, când împreună cu doamna lor învățătoare, Loredana Petrică, prichindeii clasei I, au pășit sfios pragul bib-
liotecii, cu dorința de a vedea și a afla lucruri noi pentru ei.
Uu OOO!!! spus într-un glas s-a contopit cu mirarea din ochii lor, atunci când au văzut mulțimea de cărți de pe rafturi. Am făcut cunoștință cu ei, 
fiecare rostindu-și numele și astfel în atmosfera creată, copii s-au întrecut în a pune întrebări despre bibliotecă. Apoi le-am citit o poveste, o poezie 
iar la sfârșit i-am provocat citindu-le ghicitori, copii întrecându-se în a da răspunsul corect.
Cu promisiunea de a reveni la bibliotecă, împreună cu părinții lor, pentru semnarea fișei de împrumut, copii au plecat spre școală împreună cu do-
amna lor învățătoare.
Așteptăm cu drag și celelalte clase I, să viziteze biblioteca.

Biblioteca Orășenească!

Doritori de Lectură

Pierdut carnet şomaj pe numele Stan Maria, localitate Tg Cărbunești , chitanţa nr. 19929 din 09-10-2014.

Anunț

Singurul spital orăşenesc din ţară care are statutul de unitate 
medicală de urgenţă, fiind la acelaşi nivel cu Spitalul Judeţean Târ-
gu-Jiu, a împlinit 122 de ani de existenţă. Aniversarea a fost marcată 
pe 18 octombrie, în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene si alţi 
oameni importanţi de pe scena politică dar şi din cea medicală. 
Manifestările au început cu o slujbă oficiată de parintele protopop 
Mărgineanu Iulian, alături de un sobor de preoţi.
Toţi cei prezenţi în cadrul acestui eveniment au apreciat calitatea 
actului medical desfăşurat în cadrul spitalului, precum şi modul 
spectaculos în care a evoluat acest spital. Astfel trebuie precizat că, 
de la 18 medici, acum 6 ani, la peste 80 în prezent. Un alt exemplu 
al evoluţiei spitalului este acela că, de la 180 de paturi, acum 6 ani, 
astăzi s-a ajuns la aproape 400 de paturi. 
De precizat că în fiecare secţie, regimul hotelier, este cam de trei ste-
le. În fiecare secţie există rezerve de două sau trei paturi, televizor, 
grup sanitar, frigider. Un alt aspect demn de luat în seamă referitor 
la evoluţia spitalului este acela că: de la 2 linii de gardă, acum 6 ani, 
s-a ajuns la10 linii de gardă. 

De-a lungul timpului, unitatea a beneficiat de o serie de investiţii, 
însă procesul de modernizare, este in plina desfasurare. În acest 
sens, de anul viitor spitalul din Târgu-Cărbuneşti va intra într-un am-
plu proces de modernizare. 
Investiţia se va realiza pe fonduri europene, a căror valoare va fi de 
circa 20 de milioane de euro. Mai precis, reabilitarea propriu-zisă va 
costa 10,5 milioane de euro, iar dotarea spitalului cu aparatură de 
ultimă generaţie alte 8,5 milioane euro. Lucrările de modernizare 
vor începe în 2015 şi se vor desfăşura pe parcursul a doi ani de zile. 
Investiţiile vizeaza atât în saloanele în care sunt internaţi pacienţii, 
cât şi partea medicală, prin  achizitia de aparatură nouă, de ultimă 
generaţie: Ecograf, RMN, angiograf şi altele. 
Echipa managerială a spitalului a mulţumit autorităţii publice lo-
cale, 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.

În perioada august-octombrie 2014, Biblioteca Orășenească a achiziționat un număr important de cărți de la diverse edituri, care au oferit un dis-
count consistent, fapt ce a determinat ca din suma prevăzută în buget, numărul volumelor achiziționate să depășească cu mult achiziția din anii 
trecuți.
Titlurile achizitionate merită a fi lecturate de către cititorii bibliotecii, cu mențiunea ca acestea aparțin mai multor domenii precum: psihologie(carte 
de gândire pozitivă, care în ultima vreme este foarte solicitată), literatură pentru adolescenți - aceștia recomandăndu-și unul altuia ceea ce citesc; 
istorie, politică, beletristică și nu în ultimul rând carte pentru copii de vârsta școlară și preșcolară.
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