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Luna martie era considerată, în trecut, prima zi de primăvară iar tradiţiile din această lună işi iau originea în credinţele şi practicile agrare. Dar, deşi cli-
matul s-a schimbat în ultimul deceniu iar agricultura din România a devenit aproape inexistentă, tradiţia de a dărui un cadou simbolic, numit mărţişor, s-a 

păstrat. Mai mult, s-a adăugat o altă ziuă, numita Ziua internaţională a femeii.
Mărţişorul marchează începutul primăverii. El este simbolul fertilităţii şi vieţii iar dar-
uirea lui este o tradiţie găsita numai în România, Moldova şi alte teritorii locuite de 
români şi aromâni. Tradiţii asemănătoare există şi în Bulgaria, Albania, Grecia şi Ita-
lia. Primul mărţişor era compus dintr-o moneda de aur găurita prin care era trecut un 
şnur făcut din două părţi răsucite, una albă şi una roşie şi era purtat la gât. Se credea 
că purtatul galbenului va aduce noroc şi fericire. Acum mărţişorul se poartă adesea la 
încheietura mâinii iar talismanul se poate purta ca un accesoriu în piept, la gât, în păr, 
etc.
Puţini ştiu că numele de mărţişor vine, de fapt, de la numele lunii martie. Este un di-
minutiv al acestuia. Iar mărţişorul este de fapt sfoara colorată în alb şi roşu, nu cadoul 
cu care vine acesta. În trecut, mărţişorul împreună cu talismanul veneau chiar sub for-
ma unei broşe întrucât, conform tradiţiei, femeile trebuie să le poarte în piept întrucât 
culorile alb şi roşu aduc putere şi sănătate persoanei purtătoare.
Mărţişorul modern este tot un simbol însa un simbol de prietenie, apreciere, dragoste 
şi respect. Mărţişorul poate veni în o mulţime de forme; pot fi forme care poartă noroc 
precum potcoave ori trifoi cu patru foi, animale, flori, broşe, forme colorate sau pot fi 
chiar şi bijuterii preţioase.
În anul 1977, Adunarea Generala ONU, a numit ziua de 8 martie ca fiind Ziua Naţiunilor 

Unite pentru drepturile femeilor şi pace internaţională. În acea zi, femeia avea să fie sărbătorită nu numai în mod intim ci şi într-un mod legal şi public. O 
astfel de zi era necesară pentru a simboliza emanciparea femeii, recunoaşterea egalităţii între sexe şi a drepturilor femeii. Deşi după primul război mon-
dial, ziua femeii s-a fixat pe data de 8 martie, femeile înca nu aveau drepturi egale aşa că demonstraţiile pentru egalitate şi drept de vot au continuat.
Astăzi, chiar şi femeile au uitat de astfel de probleme iar ziua femeii a devenit mai mult o tradiţie şi o cale prin care copii şi bărbaţii işi arata aprecierea 
faţă de mamele, iubitele şi soţiile lor. Este un alt prilej ca fetelor şi femeilor să li se dăruiască mici atenţii şi să fie apreciate.
Fie că vorbim despre 1 sau 8 martie, cert este că luna martie este dedicată femeilor. Aceste două sărbători sunt din ce în ce mai mediatizate cu fiecare an 
care trece iar acest lucru face ca simbolismul şi caracterul lor de a fi zile speciale să scadă. Dar, trebuie să ignoram acest fapt şi să ne bucurăm de sensi-
bilitatea, senzualitatea, bunătatea şi inteligenţa femeilor din viaţa noastră, să le respectăm şi să le iubim, să le înţelegem aşa cum ne înteleg şi ele pe noi 
şi să încercăm să oprim acest razboi tăcut al sexelor.
Cu prilejul acestei deosebite ocazii, Primăria Târgu Cărbuneşti urează tuturor doamnelor şi domnişoarelor un călduros La mulţi ani.
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Evenimentele cultural-edilitare şi sportive ale 
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1-31 Martie
 Luna Curăţeniei de Primăvară

Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti isi propune  să execute un  program de 
curăţenie  şi de înfrumuseţare a oraşului in perioada 01.03.2014 – 31.03.2014 
cu actiuni specifice lunii curăţeniei, cât şi pe tot parcursul anului 2014  , 
cu  SC   Salubris Gilort  SRL Tg.Carbunesti , personalul beneficiar al 
Legii 416/2001,(venitul minim garantat), precum şi cu sprijinul cetăţenilor  
oraşului ,asociaţiilor de proprietari ( locatari – proprietari ), instituţii pub-
lice şi agenţii economici .

continuare pag.3
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Ianuarie 2014

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării fără plată a unei autospe-

ciale de stins incendii
 

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 ;
          - Prevederile Instrucţiunilor MAI nr. 
167/30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, 
valorificarea şi casarea bunurilor în Ministerul 
Administraţiei şi Internelor;
         -  Prevederile HG nr. 81/2003 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din 
funcţiune, precum a celor scoase din rezervele pro-
prii aflate în administrarea Ministerului de Interne; 
        - Prevederile art. 36 alin.(2) litere d) şi alin.(6) lit. 
a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu completările şi 
modificările ulterioare;
        - OMAI nr. 718/30.06.2005; 
         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 preluarea fără plată în propri-
etatea publică a oraşului Tg.Cărbuneşti şi în admin-
istrarea Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 
(Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă) a 
unei autospeciale de stins incendii, disponibilizată 
de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Ur-
genta.
    Art.2.- Solicitarea de preluare se formulează de 
către autoritatea administraţiei publice locale execu-
tiva - Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti, se avizează 
de către Instituţia Prefectului Judeţului Gorj şi se 
adresează Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta 
„Lt. Col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj.
    Art.3.- Bunul prevăzut la art. 1 este imperios nece-
sar Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al 
oraşului Tg.Cărbuneşti in cadrul intervenţiilor pen-
tru stingerea incendiilor, protecţia persoanelor, a ani-
malelor si a bunurilor periclitate de incendii, întrucât 
Oraşul Tg.Cărbuneşti - persoană juridică de drept 
public trebuie să aibă 2 autospeciale de stins incendii 
şi nu are decât una înscrisă în circulaţie,  deşi este o 
localitate cu risc major la producerea incendiilor atât 
la vegetaţie uscata, cât şi la gospodăriile populaţiei în 
număr de 3673.  
    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului 

bugetar - 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
     Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate ;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al serviciului cont-
abilitate nr. 1069/20.01.2014;
      -    Contul de execuţie la 31.12.2013;
- Legea nr. 273 /2006 – privind Finanţele Pub-
lice Locale  cu modificările ulterioare;

- OMFP 2020/17.12.2013 –privind  normele  
metodologice privind închiderea exerciţiului bugetar  
al anului 2013;
    În temeiul art.45 din  Legea nr. 215 / 2001 – le-
gea administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
         Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare anuale ale 
instituţiei privind execuţia Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti, întocmite la data 
de 31.12.2013, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
         Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind acordarea de facilităţi  fiscale  in conformi-
tate cu Legea 571/2003 şi cu H.G. nr. 44/2004 cu 

modificările si completările ulterioare  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
           Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; 
       - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate;
       - expunerea de motive; 
       - Raportul de specialitate al compartimentului 
impozite şi taxe locale;
       - prevederile Legii  nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal cu completările si modificările ulterioare;
       - prevederile H.G. nr. 44/2004 privind normele 
de aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată 
prin HG 1861/2006;
       - prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind 
nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si 
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si 
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
            În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Pentru anul fiscal 2014 se aprobă reduc-
erea de 50% de la plata impozitului pe clădiri, pen-
tru clădirea folosită ca domiciliu si reducere de 50 % 
de la plata impozitului pe teren pentru terenul afer-
ent clădirii utilizate ca domiciliu, pentru persoanele 
fizice ale căror venituri lunare constau în exclusivi-
tate din indemnizaţie de ajutor social.  
    Art.2.- Reducerile prevăzute la art.1 se acorda per-
soanelor respective cu începere de la data de întâi a 
lunii următoare celei în care persoana depune docu-
mentele justificative în vederea reducerii.
    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.                      

HOTĂRÂRE
privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectu-
lui “Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase 
rezultate din activitatea spitaliceasca” a terenului 
in suprafaţa de 70 mp situat in incinta Spitalului 
Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti, pentru amena-
jarea si amplasarea echipamentelor de neutralizare 

deşeuri medicale periculoase

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 nr. 1352/22.01.2014;
       - adresa nr. 3012/17.01.2014 transmisa de Min-
isterul Sănătăţii prin care ne solicita emiterea unei           
HCL care sa facă dovada ca terenul aparţine domeni-
ului public si este pus la disponibilitatea proiectului.
       - Hotărârea nr. 973/2002 privind atestarea do-
meniului public al judeţului Gorj, precum si al muni-
cipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Gorj;
       - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1226/03.12.2012  
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestion-
area deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi 
a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 
naţională de date privind deşeurile rezultate din 
activităţi medicale;
       - Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 privind 
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
       - Strategia si programul de gestionare a deşeurilor 
rezultate din activitatea medicala;
       - prevederile legii 215/2001 privind administraţia 
publica locala, republicată 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 aprobă punerea la dispoziţia proiectu-
lui “Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase 
rezultate din activitatea spitaliceasca” a terenului în 
suprafaţa de 70 mp, inventariat în domeniul public 
al oraşului Tg.Cărbuneşti, situat în incinta Spitalului 
Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti, pentru amena-
jarea si amplasarea echipamentelor de neutralizare 
deşeuri medicale periculoase. 
      Art.2. – Primarul si compartimentele de resort 
din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre

HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietului de sarcini si scoaterea 
la licitaţie publica  in vederea închirierii a spaţiului 
în suprafaţa de 21 mp (fostul laborator zootehnic),  

situat in Str. Teilor,  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;
       - Legea 215/2001-  privind administraţia publică 
locală , republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;
       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica ;
       - Codul Civil ;
            În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea 
la licitaţie publica in vederea închirierii a  spaţiului  
in suprafaţa de 21 mp (fostul laborator zootehnic), 
situat in str. Teilor, oraş Tg.Cărbuneşti.
    Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul min-
im de pornire la licitaţie pentru spaţiul in suprafaţa 
de 21 mp, fiind de 0.84 lei/mp/luna.  
    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Acest program presupune: salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a locurilor publice, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate , decol-
matarea şanţurilor şi rigolelor , igienizarea cursurilor de apa Gilort , Blahnita  a pâraielor permanente si nepermanente , reparatii strazi , drumuri comu-
nale  , intretinere retele iluminat public , reparatii fantani publice ,  lucrari de intretinere spatii verzi si de amenajare de noi spatii verzi  .
Ordonanţa Guvernului nr. 21 /2002 şi Legea 515 /2002  ,privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale , stabileste urmatoarele obligatii:

I.  Instituţiilor publice ,  agenţilor economici şi ale celorlalte persoane  juridice le revin următoarele obligaţii   :  
a)  să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de  reparaţii, amenajări şi a altor lucrări 
specifice;
b)  să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară 
activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
 c)  să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le  deţin, precum şi pe căile de acces;
d)  să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi  
 deratizare;
e)  să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;
f)  să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor,  părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe  care le folosesc şi să îndepărteze 
zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
II .Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a  acestora, potrivit măsurilor stabilite 
de consiliile locale;
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care 
le folosesc;
g) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie 
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;
i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
k) curatirea si intretinerea santurilor , rigolelor si podetelor aferente proprietatii. 

In acest sens se vor derula:
- actiuni în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmări : modul de întreţinere şi curăţire a şanţurilor , rigolelor , ridicarea materialelor 
de construcţii depozitate pe partea carosabilă , întreţinerea spaţiilor verzi , a împrejmuirilor ,a faţadelor clădirilor , continuarea lucrărilor de construcţii 
începute şi neterminate , depozitarea deşeurilor şi gunoaielor menajere în locuri nepermise.  
- acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor ; 
- acţiuni  având ca scop depistarea agenţilor economici şi  a cetăţenilor  care nu respectă legislaţia de mediu  în vigoare şi somare după caz , pentru asigu-
rarea unui mediu de viaţă sănătos. 

1-31 Martie -Luna Curăţeniei de Primăvară

Anunţ
Pierdut carnet de şomaj pe numele Cocheci Constantin, localitate Tg Cărbuneşti, chitanţa cu nr. 3302 din 13.02.2014.
Pierdut carnet de şomaj pe numele Presură Ionuţ Cătălin, localitate Turburea, chitanţa cu nr. 3766 din 19.02.2014.

Miss Dragobete
Dragostea sărbătorită româneşte de elevii Colegiului Naîional ”Tudor Arghezi” Tg. 
Cărbuneşti

Consiliul Elevilor în colaborare cu voluntarii din cadrul proiectului BACYL a orga-
nizat un spectacol-concurs deosebit ”Miss&Mister Dragobete” la Casa de Cultură a 
oraşului Tg. Cărbuneşti, în data de 24.02.2014.
În concurs s-au înscris 5 perechi, probele la care au fost supuşi concurenţii fiind in-
teresante şi inedite. Surprizele s-au ţinut lanţ pentru cei prezenţi: cereri în căsătorie, 
declaraţii de drag-
oste şi premii pentru 
toţi concurenţii şi 
pentru cel mai fru-
mos şi stabil cuplu 
din liceu.
A fost un spectacol 

cu numeroase mo-
mente artistice, cu invitaţi de muzică uşoară, de dans modern şi tradiţional, o seară 
reuşită şi specială atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice prezente la activi-
tate.
prof. Lupulescu Teodora –coordonator proiecte şi programe educative CNTA
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Evenimentele cultural-edilitare şi sportive ale anului 2013

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. Primăria Târgu 
Cărbuneşti, singura din Oltenia, a 
obtinut “Premiul de excelenta pen-
tru cele mai valoroase lucrari de 
infrastructură”, ca o recunosatere a 
efortului depus şi a tuturor proiect-
elor implementate.

Edilul orasului a participat la invitatia 
Asociaţiei Culturale Româno-Elene 
„Armonia” în vederea promovarii 
tradiţiilor şi obiceiurilor din zona 
gorjului şi a Cărbuneştiului cu oca-
zia manifestării dedicate sarbatoririi a 
154 de ani de la Unirea Principatelor 
Române, manifestare ce a avut loc la 
Atena, Grecia. 

22 de artisti şi pesonalităţi de valoare 
ai neamului românesc au primit la 
Muzeul Crucilor din Măcesu, singu-
rul de acest fel din România, câte o 
cruce comemorativa;

Am organizat ca în fiecare an, Fes-
tivalul Internaţional de Literatură 
“Tudor Arghezi“, editia a XXXIII 
-a, în data de  24-26 mai 2013;

Între 21-23 iunie a avut loc prima 
editie a taberei judeţene de pictură 
şi sculptură cu subiect religios la 
Macesu;

În 29 august am organizat Ediţia a 
VIII-a a Festivalului de Muzica Lau-
tareasca “Gena Bîrsan”;

În perioada 29 august-1 septembrie 
au avut loc Zilele Oraşului Târgu 
Cărbuneşti;

Pe 12 şi 13 decembrie 2013 a avut loc la 
Braşov cea de-a VI-a ediţie a FAR®|Forumul 
Administraţiei Româneşti, eveniment anual 
organizat . Acesta este un prilej pentru a mar-
ca evoluţia administraţiei româneşti de la an 
la an, pentru a scoate în evidenţă rezultatele 
pozitive ale demersurilor reprezentanţilor 
administraţiei publice locale. În acest sens, 
invitat la acest eveniment, edilul oraşului 
Târgu Cărbuneşti, Mazilu Mihai Viorel, a 
obtinut titlul de “Cel mai bun primar de oraş 
din Regiunea Sud-Vest Oltenia”.

Pe 13 septembrie 2013 am inaugurat 
secţia interioară a Muzeului Crucilor 
de la Măceşu. În momentul de faţă 
Muzeul Crucilor adăposteşte atât 
afară, cât şi în interior peste 150 de 
cruci, cea mai veche dintre acestea 
având o vechime de 140 de ani ;

Pe 26 septembrie ne-am implicat ac-
tiv la Ziua Curăţeniei Naţionale .

Pe 1 octombrie am organizat Ziua 
Persoanelor Vârstnice, la care au par-
ticipat peste 200 de persoane trecute 
de prima tinereţe din oraşul nostru. 
Totodata au fost felicitate cuplurile 
care au sarbatorit 50 de ani de la 
casatorie.

Pe 12 mai 2013, s-a desfăşurat cea 
de-a treia ediţie „Cupa Gilortu” a 
Campionatului Naţional al Federaţiei 
de Karate Nipon Budo România, cu 
participarea Secretarului General 
IMAF Europa Shihan Cees wan der 
Wal.
 

În perioada 19-20octombrie 2013, 
la Alba Iulia, s-a desfasurat Campio-
natul European de Arte Marţiale al 
Federaţiei IMAF Europa-FKNB. Din 
delegaţia Clubului de karate Gilortu 
Tg.Cărbuneşti, 7 din totalul de 10 
sportivi de diferite vârste, au urcat pe 
podium.

 
Echipa de fotbal Gilortul Târgu 
Cărbuneşti a avut o evoluţie de 
excepţie pe durata Campionatului 
Ligii a –IV-a, ediţia 2012-2013 , 
unde a realizat 19 victorii, 4 jocuri 
s-au încheiat la egalitate şi a avut 3 
înfrângeri, totalizând 61 de puncte 
ocupând locul II


