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Bun venit la şcoală!
La mijloc de septembrie, în lumina aurie a toamnei, în miresme de flo-
ri şi nuci, sufletul şcolii renaşte şi ne reînsufleteşte pe fiecare dintre noi. 
Împărtăşim emoţia începutului şi entuziasmului de a deveni mereu mai 
buni decât am fost, alături de aceia care ne sunt discipoli. Odată cu în-
ceperea noului an şcolar a fost finalizată şi investiţia Reabilitare Şcoala 
Gimnazială cu clasele 1-8 “George Uscătescu” Investiţie de 2.100.000 lei, 
contribuţie buget local 400.000 lei. Tot în acestă vară corpul vechi al şcolii 

care a fot renovat a primit denumirea de: “Profesor Constantin Mazilu“, ca 
omagiu adus acestuia pentru munca asiduuă depusă la dezvoltarea şcolii.
Îmi exprim consideraţia pentru persoanele care ne-au sprijinit atât financiar, 
cât şi moral, în modernizarea corpului ,,vechi,, al unităţii de învăţământ şi 
anume doamnei prof. univ. dr. Magda Jianu, director în Ministerul Educaţiei 
Cecetării şi Tineretului, precum şi reprezentanţilor Primăriei Tg-Cărbuneşti 
: domnului primar  Ing. Jr. Mihai Mazilu şi domnului viceprimar Călina 

Iulian. Sprijinul dumnealor a fost necesar pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului instructiv- educativ în anul şcolar 2012-2013.
Doresc colegilor mei entuziasmul şi devotamentul faţă de profesie să le fie răsplătit şi să regăsească măsura muncii noastreîn rezultatele cu care ne vom 
prezenta la sfârşitul acestui an şcolar!
Alături de părinţi şi elevi au participat  reprezentanţi ai Jandarmeriei Gorj, Primăriei, ai Poliţiei Orăşeneşti, ai Poliţiei Comunitare, ai Bisericii, respectiv 
al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj – doamna Nechifor Doina, transmiţând mesajul de început de an şcolar din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Gorj, prof. Ion Işfan.
Urez tuturor un an şcolar plin de succes!
Director, Prof. Drăghici Cristina 

Pe data de 7septembrie la Tg. Carbunesti in prezenta autoritatilor locale si 
judetene a fost inaugurata o investitie de aproximativ 400.000 euro care 
va asigura 50 de locuri de muncă.
Omul de afaceri, Ion Negricioiu  a deschis in orasul Tg. Carbunesti o 
fabrica de reciclare a resturilor lemnoase, (fabrica de peleti) 
În momentul de faţă, fabrica are 18 angajaţi, 16 fiind din Cărbuneşti, iar 
în următorii doi ani va fabrica peleţi doar pentru export.

Fabrică de peleţi la Târgu Cărbuneşti Reabilitarea şi modernizarea sistemului de 
iluminat stradal în oraşul Târgu Cărbuneşti

In toamna acestui an, mai ex-
act septembrie 2012, s-au de-
marat lucrarile (proiectare si 
executia) pentru reabilitarea si 
modernizarea sistemului de ilu-
minat public atat in orasul Tg. 
Carbunesti cat si in satele apar-
tinatoare care constau in de-
montarea corpurilor existente si 
montarea celor noi-aproximativ 
640 bucati. Valoarea toatala a 
investitiei este de 1.245.236,06 
lei cu TVA si plata se va face in rate lunare egale in termen de 5 ani. 
Scopul este obtinerea unui iluminat public eficient in oras si in satele 
arondate, reducerea cheltuielilor cu plata energiei electrice si cheltuielile 
cu intretinerea.
 Corpurile de iluminat noi montate sunt dotate cu leduri garantate 
intre 50.000 si 60.000 de ore de functionare fara interventii. Un iluminat 
public corespunzator, conduce la cresterea sigurantei cetateanului precum 
si la scaderea fenomenului infractional.
 In prezent, reabilitarea sistemului de iluminat a inceput cu Valea 
Rea, Tg.Carbunesti(str. CaleaTg. Jiu) si Floresteni .
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii August 2012

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

august, septembrie şi octombrie 2012

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 ulterio-
are ;
              - prevederile art. 9 alin.(3) din Regulamen-
tul-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 consili-
ului local din data de 13 august 2012;
       În temeiul  art.35 alin.(1) şi art.45  din Legea 
nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are

H O T Ă R Ă Ş T E :
                Articol unic: Domnul BOŢOTEANU  
VALENTIN MARIAN se alege în funcţia de 
preşedinte de şedinţă  pentru lunile august, septemb-
rie şi octombrie 2012.

 HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi chel-

tuieli 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 contabili-
tate resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului 
Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea 
normelor metodologice privind organizarea şi con-
ducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii 
cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.  293/2011- privind legea bugetu-
lui de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele pub-
lice locale cu completările şi  modificările ulterio-
are;
- referatele  nr. 8.670 / 25.05.2012 şi 9.937 
/ 21.06.2012 – întocmite de d-l.  Corici Sorin, şef 
birou  Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- referat nr. 11.318 / 17.17.2012 – intocmit 
de Asprea Cornel, conducator auto microbuz Fiat 
Ducato pentru transportul scolarilor;
- contul de execuţie la data de   31.07.2012;
                În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă rectificarea  bugetului local 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, pe capitole 
bugetare, cu suma de  + 7,50 mii lei şi modificările 
de credite bugetare în cadrul aceluiaşi buget con-
form anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 
11/01).
    Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse 
a se realiza în anul 2012, conform anexei nr. 2 (for-
mular cod 14).
    Art.3.- Se aprobă rectificarea bugetului de veni-
turi si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri 
proprii si subvenţii  pe anul 2012 în sumă  + 57,50 
mii lei pe capitole şi modificările de credite 

bugetare în cadrul aceluiaşi buget, 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 birourile si serviciile de specialitate din 
cadrulinstituţiei 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 prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE      
privind  desfăşurarea  Zilelor Oraşului 

Tg.Cărbuneşti  şi a  Festivalului de  Muzică 
Lăutăreasca  ,,Gena Bârsan”- ediţia a-VII-a -2012

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - expunerea de motive;   
          - raportul  din partea Centrului Cultural „Tu-
dor Arghezi”;
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;   
          - Legea nr. 273/2006 –privind finanţele pub-
lice locale cu completările şi  modificările ulterioare 
       - Legea nr.  293/2011- privind legea bugetului 
de stat pe anul 2012;
          - Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
          - HCL nr.3/2012- privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
          - Regulamentul de desfăşurare a Festi-
valului de muzica Lăutăreasca ,,Gena Bârsan”                    
ediţia  a-VII-a  - 2012. 
           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- (1) Zilele oraşului Tg.Cărbuneşti se 
desfăşoară în perioada 25-29 august 2012 conform 
Programului prevăzut în anexă care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
             (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor cultural-artistice se aprobă suma de 
30.000 lei din care 4.500 lei din sponsorizări.          
    Art.2. -(1) Festivalul de Muzica Lăutăreasca 
„GENA BÂRSAN” - ediţia a -VII- se  desfăşoară în 
oraşul Tg.Cărbuneşti  pe data de 29 august 2012.
                 (2) Conform Regulamentului  de or-
ganizare a Festivalului se aprobă suma de 7.500 
lei pentru  efectuarea următoarelor cheltuieli: 
-Premiul I :  TARAFURI  în valoare de 1400 
lei –brut;-Premiul  I: RAPSOZI  în valoare de 
550 lei –brut;- Premii speciale la TARAFURI = 
2x500 lei brut;Premiul „Alită Piţigoi” în valoare 
de 1.100 lei ;- Confecţionarea trofeelor = 1500 lei                                      
Onorarii juriu 540 lei ; diurnă pentru participanţi şi 
invitaţi 70 persoane x 13 lei = 910 lei;              - Pr-
ezentatori = 500 lei.   
   Art.3.- Cu ducere la  îndeplinirea  prezentei  se 
însărcinează  ordonatorul  principal de credite  
compartimentele de resort din cadrul Primăriei si 
Centrul  Cultural „Tudor Arghezi”  Tg.Carbunesti. 

 HOTĂRÂRE
privind completarea   HCL nr. 48/10.05.2006 cu  

valoarea de inventar a terenului  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - expunerea de motive;   
          - raportul de specialitate ;

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;   
    - Raportul  de evaluare teren întocmit de SC 
CONSEVAL SRL;
          - Prevederile art. 38, alin.2, litera c din Legea 
215/2001- modificată, privind administraţia publică 
locală ;
          - Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.-  La Hotărârea Consiliului Local  nr. 48 
din 10 mai 2006 se completează valoarea de inven-
tar cu suma de 3.337.200,00 lei , conform raportu-
lui de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL 
Tg.Jiu- Evaluator Autorizat Ing. Giura Iulian.
       Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi 
compartimentele de resort din cadrul Primăriei 
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta 
hotărâre.

 HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public in domeniul 

privat al oraşului Tg.Cărbuneşti si scoaterea la 
licitaţie publica in vederea vânzării imobilului
 „Magazin sătesc Ştefanesti ( clădire grajd)”,  

oraş Tg.Cărbuneşti, jud. Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - expunerea de motive;   
          - raportul de specialitate ;
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;   
          - Solicitarea nr. 10590/02.07.2012 a d-lui 
Preda Viorel;
          - Raport de evaluare, întocmit de S.C CON-
SEVAL SRL-expert evaluator Ing. Giura Iulian ;
          - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, republicata ;
          - Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publica locala, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-Se aproba trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti a imobi-
lului „Magazin sătesc Ştefanesti ( clădire grajd)”, 
oraş Tg.Cărbuneşti.
    Art.2.- Se însuşeşte  Raportul de Evaluare efectu-
at de SC CONSEVAL SRL- expert tehnic autorizat 
- ing. Giura Iulian pentru imobilul „Magazin sătesc 
Ştefanesti ( clădire grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti, 
judeţul Gorj.    
    Art.3.- Se aproba scoaterea la licitaţie publica 
in vederea vânzării a imobilului „Magazin sătesc 
Ştefanesti ( clădire grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti, 
judeţul Gorj. 
    Art.4.- Preţul de pornire la licitaţie in vederea 
vânzării imobilului „Magazin sătesc Ştefanesti ( 
clădire grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 
este de 4.535 lei. 
    Art.5.- Se aprobă Caietul de sarcini privind 
vânzarea prin licitaţie publica a imobilului 
„Magazin sătesc Ştefanesti ( clădire grajd)”, oraş 
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj .
   Art.6.- Contractul de vânzare-cumpărare se va 
încheia in forma autentica la Biroul Notarului Pub-
lic, taxele a urmând a fi suportate de cumpărător. 
   Art.7.- Primarul oraşului si compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.
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Biroul agricol vă informează

Hotărârea  privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012, 
asupra culturilor agricole” a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 639/ 7 septembrie 2012.
Astfel fermierii pot depune cereri  la direcţiile pentru agricultură, până la data de 15 octombrie 2012. Sprijinul va fi acordat începând cu data de 1 noi-
embrie 2012. Ajutorul stabilit de actul normativ se acordă producătorilor din domeniul vegetal şi compensează o parte din pierderea producţiei destinată 
autoconsumului. Beneficiarii schemei sunt fermieri persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constitu-
ite potrivit OUG nr. 44/2008, persoane juridice precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică care deţin suprafeţe de culturi agricole 
în teren arabil şi au înfiinţat culturi în toamna anului 2011, primăvara anului 2012.  Cuantumul ajutorului este de 100 de lei pe hectar şi se acordă pentru 
suprafeţe cuprinse între 1 ha şi maxim 10 ha inclusiv. 
In acest sens primariile vor elibera adeverinte pentru fermierii care au peste un 1ha cu culturi agricole in teren arabil si care nu sunt inregistrati in evi-
dentele APIA.
Beneficiarii formuleaza cereri care se depun la Directia pentru Agricultura Judeteana pana la data de 15 octombrie , insotite de urmatoarele documente:
a) o copie a BI/CI al/a solicitantului sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; 
b) dovada cont activ banca/trezorerie; 
c) copie a cererii unice de plata pe suprafata pentru anul 2012, certificata prin inscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul" de centrele lcoale 
sau judetene, dupa caz, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, dupa caz; 
d) adeverinta in original, care sa ateste, conform inscrisurilor din Registrul agricol, suprafata de teren utilizata de solicitant in baza oricarui act juridic 
care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauya, pentru beneficiarii prevazuti la art. 3, din care sa reiasa ca detin suprafete de culturi agricole 
in teren arabil – minim 1 ha.

Părinţii şi emoţiile lor negative

Ultima noapte de septembrie a fost una de coşmar pentru familia Popescu din satul Ştefăneşti şi pentru consătenii acestora.
În jurul orelor 19.00 aceştia au constatat că micuţul Popescu Mario Constantin Delian a zbughit-o spre pădurea din apropierea casei şi nu s-a mai întors. 
Alarmat tatăl împreună cu vecinii şi prietenii au început să-l caute, dar fără niciun rezultat. În jurul orelor 21.30 a sosit primul echipaj de poliţie, iar printr-
o mobilizare generală, în jurul orelor 23.30 pădurea era împânzită cu impresionante forţe de poliţie, jandarmi şi localnici.
Căutarea a continuat până la orele 3.00 dar fără rezultat. A fost reluată a doua zi la orele 7.00 fiind mobilizate forţe impresionante monitorizate din aer 
de un elicopter MAI cu cameră de termoviziune şi ajutate la sol de câini specializaţi în căutarea de persoane aduşi de la Sibiu.
Spre seară în jurul orelor 18.00 îndrumaţi de câinele Marco un grup de săteni format din Limberghier Mihai, Cojanu Ionuţ, Ardelean Ion, Mălăescu 
Marius şi Birău Dănuţ l-au descoperit pe micuţ jucându-se în frunzele aurii ale toamnei.
Reîntâlnirea cu tatăl a fost emoţionantă.
Luni, 1 octombrie 2012, grupul mai sus menţionat a fost recompensat cu înscris de onoare de către Inspectorul Şef al IPJ Gorj domnul Viorel Salvador 
Caragea.Părinţii emoţionaţi au adus mulţumiri autorităţilor locale, poliţiei, jandarmeriei şi consătenilor.

Consilier local,
Birău Dănuţ

Deli s-a întors acasă!

”Sunt părintele lui şi trebuie să mă asculte!”
”Îl învăţ eu minte!”
„Eu l-am făcut, eu îl omor!”
”Acum, ori niciodată, îl pun la punct. Mă ţine el minte pentru asta!”
Fiţi sinceri şi recunoaşteţi că aţi rostit cel puţin una dintre aceste replici sau aţi auzit alţi părinţi vorbind astfel. Ele sunt cuvinte, dar ceea ce exprimă 
cu adevărat sunt un şir de emoţii negative: furia, nerăbdarea, lipsa de toleranţă la frustrare, dorinţa de a pune la punct, de a manifesta controlul, de a 
modela pe cei din jur. 
 După cum observaţi am început enumerarea emoţiilor negative cu furia. De ce? Pentru că ea este una dintre emoţiile cele mai frecvent întâlnite 
în relaţia părinţilor cu copiii lor (dar şi în alte tipuri de relaţii, în familie şi în afara ei!),datorată câtorva caracteristici ale „lumii moderne”:
• Lipsa de timp –  provoacă adevărate fisuri în relaţia de comunicare cu copilul, iar , de cele mai multe ori, mesajul care se doreşte  a fi transmis 
este greşit înţeles, iar cel care îl transmite nu se asigură că acest lucru nu se întâmplă.
• Stresul şi programul încărcat de la serviciu -  reduc nu numai timpul dar şi energia şi răbdarea părinţilor pentru a-i asculta, a-i observa pe copii 
şi a le răspunde aşa cum au nevoie aceştia. De multe ori uităm că nevoile copiilor noştri sunt nevoi totale.
• Aşteptări prea mari de la copii. Toţi ne dorim (cel puţin la modul ideal!) să avem un copil cu 10 pe linie, ascultător şi disciplinat, la şcoală şi 
acasă. Realitatea este însă alta şi uneori, copilul, prin comportamentele sale iţi demonstrează contrariul şi atunci şansele ca furia  sa apară sunt  mari. 
• Critica exagerată din partea părinţilor, modul în care noi reacţionăm la ceea ce copiii noştri spun sau fac, le  poate transmite acestora mesajul 
ca nu sunt valoroşi şi că nu sunt acceptaţi şi iubiţi. Ca răspuns copiii pot avea  o serie de comportamente ce exprimă revolta, ceea ce va conduce la 
apariţia sau creşterea  furiei părinţilor. Aşa cum orice lucru are două feţe, una bună şi alta rea, putem spune că partea rea este că există furie, dar partea 
bună este că, prin exerciţiu şi perseverenţă, ea poate fi controlată. Cum? Nu este foarte greu! Trebuie doar să încercăm să înţelegem ce se întâmplă şi să 
acţionăm în consecinţă!
Continuare in nr. viitor                                                                                                                                                    Profesor Psiholog, Văduva Elena

Vreau să fiu voluntar!
In  data de 12,09,2012, s-a desfasurat la sediul Primariei Tg Carbunesti actiunea de informare preventiva ocazionata de ,,Ziua portilor deschise” cu 
tema ,,Vreau sa fiu voluntar”. Scopul acestei actiuni a fost de a informa elevii, profesorii si cetatenii despre activitatea de voluntariat si implicit de a 
atrage un numar cat mai mare de voluntari in randul serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta. 
Au participat la acest eveniment un numar de 205 participanti unde au fost prelucrate urmatoarele material educative-preventive:
-Activitatea de voluntariat: drepturi si obligatii ale voluntarilor conform criterilor stabilide in H.G.1579/2005
-Conditiile voluntariatului
-Reguli si masuri de comportare in cazul producerii unei situatii de urgent
In finalul prezentarii au fost oferite participantilor pliante cu tema:,,Vreau sa fiu voluntar”; Revista ,,Pompierii romani”; Pliant ,, Mod de comportare in 
cazul producerii unei situatii de urgenta”        
Actiunea s-a desfasurat in parteneriat cu Inspectoratul pentru Situatii De Urgenta al judetului Gorj

Ing. Mladin Mircea
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Muzeul Crucilor la Măceşu

Ziua persoanelor vârstnice

In satul Macesu, sat apartinator orasului Tg-Carbunesti a fost inaugurat 
joi 27 septembrie 2012, un muzeu unic in Oltenia, ,,Muzeul Crucilor”. In-
augurarea acestui muzeu a fost un eveniment inclus in programul ,,Sapta-
mana Turismului Gorjean” ce a debutat luni 24 septembrie si s-a incheiat 
duminica 30 septembrie.
In curtea fostei scoli din Macesu, inchisa din lipsa de elevi, au fost aduse 
zeci de cruci si troite din lemn originale, unele dintre ele fiind vechi de mai 
bine de un secol. Una dintre troite veche de peste 130 de ani a fost adusa 
din comuna Vladimir  si urmeaza sa fie restaurata.
Ideea infiintarii acestui muzeu ii apartine unui om al culturii Pompiliu 
Ciolacu, cel caruia satul Macesu  ii aminteste accestuia de perioada co-
pilariei sale. 
Prezenti la accest eveniment au fost presedintele consiliului judetean, Ion 
Calinoiu, Ion Cepoi, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) Gorj,  directorul  Muzeului 
de Etnografie d-na Croianu, Cornel Balan, primarul Mihai Viorel Mazilu, 
viceprimarul Calina Iuliu, consilieri locali, angajati ai primariei Tg-Car-

bunesti, localnici si multi altii.
Panglica inaugurala a ceeea ce se doreste pe viitor a fi un Complex muzeal a fost 
taiata de dl presedinte Ion Calinoiu si edili orasului.
Cel care a deschis seria discursurilor a fost insusi Ion Calinoiu care a declarat ca 
judetul nostru este unul dintre cele mai bogate si mai frumoase, avand o bogatie 
istorica  greu de egalat. Primarul Mihai Mazilu Viorel s-a declarat mandru ca pa-
storeste  acest  tinut „binecuvantat de cel de Sus”, unde in aceste vremuri de criza 
atat economica cat si politica, se gaseste resursa sufleteasca si financiara necesara  
pentru realizarea actului cultural.
Directorul  Muzeului de Etnografie din Craiova, Cornel Balan a vorbit  cum era de 
asteptat, despre semnificatia crucii in comunitatea taraneasca.
In incheierea acestui eveniment a fost sustinut un mic spectacol de muzica populara, 
unde micutele interprete au delectat publicul prezent la Macesu.
Pe viitor se doreste infiintarea unui  complex muzeal in care sa se regaseasca tot 
ceea ce tine de arta lemnului. 
Acum este amenajata doar partea exterioara, urmeaza ca in interiorul fostei scoli 
sa se amenajeze o colectie muzeala, in care sa fie prezent tot  ceea ce inseamna in 
ultima instanta obiect de cult legat de arta lemnului.
Se intentioneaza de asemenea ca in anii urmatori sa se organizeze si o tabara de 
pictură.
Pentru implicarea si contributia adusa la infiintarea acestui muzeu, primarul Mihai Mazilu si viceprimarul Calina Iuliu au primit o diploma de excelenta 
fiindu-le inmanata de presedintele Ion Calinoiu.

Si in acest an ,ca de fiecare data Ziua Persoanelor Varstnice nu a putut trece 
neobservata la Tg- Carbunesti.
 Cu ocazia zilei pensionarilor, Primaria Tg-Carbunesti a organizat o excur-
sie pe data de 30-09-2012, avand traseul  Orsova-Manastirea Sf. Ana, Baile 
Herculane si Baia de Arama.
In excursie s-au inscris un nr. de 84 de persoane, transportul a fost asigurat 
cu doua autocare.
Pensionari au fost incantati de frumusetea Dunarii cat si de peisajul montan 
al statiunii Baile Herculane.  La intoarcere, autoritatile locale le-au pregatit 

un program special pentru persoanele varstnice si pentru cuplurile care au 
implinit 50 de ani de casatorie, acordand diplome si premii.
Cu  aceasta ocazie a fost organizat un spectacol aniversar de muzica popu-
lara si a fost servita o masa traditionala. Intr-o atmosfera incarcata de 
emotie si bucurie, varstnicii si-au depanat amintiri si s-au despartit cu 
promisiunea de a se intalnii si anul viitor in acelasi loc.
Nu ne ramane decat sa le dorim ,,Multă sănătate şi La mulţi ani !”


