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Zilele oraşului 24 – 29 august 2009

Biserica ,,Antim Ivireanul ’’

17 august – 3 septembrie 2009
Tineri carbunesteni în Franta

 În perioada 17 august – 3 septembrie 
2009 în Franţa, la saint Lezin, departamentul 
Maine et Loire. Asociaţia „Un Pas de cote” 
organizează întâlniri ale tinerilor europeni. 

 Aproximativ 30 de tineri italieni, 
portughezi, români şi francezi (7 tineri din 
fiecare ţară) între 18 şi 25 de ani vor participa 
la proiect. De la Cărbuneşti participă un grup 
de tineri însoţiţi de profesoara Adi Mirela Popa.

 În ce constă proiectul?
 Aceste schimburi au ca temă „Apa şi 

mediul” scopul este de a pune în valoare inţiative 
în favoarea respectului pentru apă si mediu. 
Se vor face fotografii pentru a crea un site de 
internet pentru a pune in evidenţă descoperirile 
facute. Vor fi puse în scenă povestiri despre apă.

 Unde se vor derula schimburile?
 Întâlnirile se vor desfăşura pe domeniul 

cultural din St. Lezin, in Maine et Loire. Cazarea 
va fi în corturi. Va fi de fapt o tabără. Alături 
va fi un şantier internaţional care va regrupa 15 
tineri din diverse ţări. Acest grup va construi 
căteva mici cabane din materiale ecologice.

 Domeniul cultural de la Saint - Lezin 
se va transforma deci într-un eco village 
internaţional unde se vor întâlnii şi vor lucra 
împreună 45 de tineri din lumea întreagă.

 Pentru acest proiect tinerii trebuie să 
pregătească un album cu fotografii, câteva CD-uri, 
privind prezentarea oraşului, privind apa şi mediul, 
câteva obiecte confecţionate din materiale ecologice 
sau materiale refolosibile, dramatizări  în limba 
franceză, poezii, dansuri româneşti. Programul 
care va fi destul de încărcat este prezentat alături. 
Deplasarea în Franţa se face cu avionul de la 
aeroportul Otopeni, iar de la aeroportul Charles de 
Gaulle până la Saint –Lezin vor călători cu T.G.V.

 18 zile petrecute în Franţa vor insemna 
mult pentru tinerii noştri. Vor avea ocazia 
să interculturalizeze, să cunoască aspecte 
ale culturii franceze, italiene, şi portugheze, 
perfecţionându-şi limbile franceză şi engleză.
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	 A	devenit	deja	o	tradiţie	pentru	oraşul	nostru,	organizarea	la	sfârşitul	lunii	august,	a	„Zilelor	
Oraşului”.	Perioada	de	rulare	în	această	vară	va	fi	24	–	29	august.
Locaţia	de	desfăşurare	a	acestui	eveniment	va	fi	Parcul	Stejeret.	Concomitent	va	fi	un	târg	–	tradiţie	
mai	veche	la	Tg.	Cărbuneşti.
	 „Zilele	Oraşului”	se	desfăşoară	după	următorul	program	:
Luni	24.08.2009,	ora	1600
	 Deschidere	oficială	
	 Hora	populară
Marţi	25.08.2009,	ora	1800
	 Spectacol	–	dans	modern	
	 Trupa	„Primavera”	condusă	de	prof.	de	dans,	Cecilia	Tomulescu
	 Trupa	„Galactic	dance”	–	Turburea
	 Trupa	„Electric”	Turceni
Miercuri	26.08.2009	ora	1800
Spectacol	Folcloric	–	„Ansamblul	Gilortul”	condus	de	prof.		Ionel	Traian	
	 Invitat	de	onoare	solistul	NICUŞOR	MICŞONIU
	 Ansamblul	„Brâuleţul”	–	Turceni
	 Ansamblul	de	la	„Stoeneşti”
Joi	27.08.2009	Festival	de	Muzică	Lăutărească	„GENA	BÂRSAN”	
	 Orele			7-12	sosirea	concurenţilor	la	Centrul	Cultural	Tudor	Arghezi			
	 	 12-13	deplasarea	la	Stejăret	
	 	 15-18	concursul	tarafurilor	
	 	 18-19	Specatcol	–	ansamblul	„Gilortul”
	 	 19-21	Gala	laureaţilor	–	Tarafuri	–	muzică	lautareasca
Vineri	28.08.2009	ora	18
	 Hora	populara	
Sâmbătă	29.08.2009	Hramul	„Tăierea	capului	Sfântului	ioan	Botezătorul”	–	Mânăstirea	Cămărăşeasca
	 Ora	18	–	Vacantă	Mica
	 Hora	populară

	 Se	cunoaste	faptul	ca	alaturi	de	primarie	isi	va	face	aparitia	o	bisericuta	cu	hramul	,,	Antim	
Ivireanul’’.	S-a	lucrat	cu	sarg	in	ultimul	timp	la	biserica,	astfel	ca	a	prins	deja	contur.
	S-a	ajuns	cu	constructia	la	acoperis.	Constructia	s-a	relizat	cu	bani	de	la	primarie	si	Protoeria	Tg.-
Carbunesti.
	 Pentru	a	se	finaliza	aceasta	lucrare	este	nevoie	de	bani	multi.
	 Poate	se	vor	gasi	oameni	de	suflet	care	sa	doneze	anumite	sume	de	bani	in	vederea	finalizarii	
acestui	lacas	sfant.

Drum	pana	la	Troita
Primaria	a	facut	drumuri	ecologice	in	aproape	toate	
satele.	Drumul	de	la	Cojani	ramasese	nereabilitat.
	 Recent	administratia	locala	s-a	ocupat	si	de	
drumul	de	la	Cojani,	de	portiunea	de	la	asfalt	pana	la	
Troita	aproximativ	1,5	km.
	 Evident,	mai	este	drumul	de-a	lungul	satului,	de	
la	sinistrati,	pana	in	mahala.
	 Primaria	va	avea	in	vedere	si	acest	drum	in	vii-
torul	foarte	apropiat.

La	Cojani	apa	de	la	retea
	 In	aceasta	vara	s-a	curatat	bazinul	de	la	Statia	
de	apa	Cojani,	altminteri	o	statie	moderna	mai	mod-
erna	decat	cea	de	la	Carbunesti.	Foarte	important	este	
faptul	ca	s-a	extins	reteaua	de	apa	cu	700	m.	în	dreapta	
Troitei	si	ca	un	anumit	numar	de	familii	vor	folosi	apa	
in	mod	civilizat	si	fara	efort.
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Hotărârile	Consiliului	Local	ce	au	fost	adoptate	în	şedinţa	ordinara	din16-07-2009
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HOTĂRÂREprivind	rectificarea	bugetului	fondurilor	externe	
nerambursabile
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	responsabilului	de	proiect	ec.	
Bodunu	Mihaela;
		-	Legea	nr.	18/2009	a	bugetului	de	stat	pe	anul	2009	;
		-	HCL	nr.	42/2009	privind	aprobarea	bugetului	local	rectifi-
cat;
		-	Contractul	de	finanţare		RO-11-75-2009-R2	al	proiectului	
de	Schimb	de	tineri	–„Arta	în	oraş”;	
	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	fondurilor	externe	
nerambursabile	al	oraşului	Tg.Carbunesti	cu	suma	de	+	21,41	
miilei	,	conform	anexei	care	face	parte	integrantă	din	prezenta	
hotărâre.
Art.2.	Compartimentele	de	resort		din	cadrul	din	cadrul	
aparatului	de	specialitate	al	primarului	vor	duce	la	îndeplinire	
prevederile	prezentei	hotăraste:					Prezenta	hotărâre	a	fost	
adoptată	în	şedinţa	ordinară	din		data		de	16.07.2009,		cu	15	
voturi	pentru,	din	15	consilieri	în	funcţie.
HOTĂRÂRE	privind	aprobarea	documentaţiei	tehnice	–	Proi-
ect	tehnic	nr.	23/2008	
,,Reabilitare	străzi	oraş	Tg.	Cărbuneşti,	judeţul	Gorj”
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;	
													-	documentaţiei	tehnice	–	Proiect	tehnic	nr.	23/2008	
,,Reabilitare	străzi	oraş	Tg.	Cărbuneşti,	judeţul	Gorj,	strada	
Gării,	Pieţii	şi	Plopilor	”	întocmit	de	SC	GPS	CONSTRUCT	
SRL	TG.	JIU	;
													-	Legea	nr.	273/2006-	privind	Finanţele	Publice	Locale	
cu	modificările	ulterioare;
													-	prevederile	art.	36	alin.	(2)	litera		b),	alin.	(4)	litera	
d),	art.	63	alin.	(1)	litera	c),	precum	si	pe	cele	ale	art.	126	din	
Legea	administraţiei	publice	locale	nr.	215/2001,	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	aprobă	Proiectul		tehnic	nr.	23/2008:	,,Reabilitare	
străzi	oraş	Tg.	Cărbuneşti,	judeţul	Gorj,	strada	Gării,	Pieţii	şi	
Plopilor	”	întocmit	de	SC	GPS	CONSTRUCT	SRL	TG.	JIU.
				Art.2.-	Primarul	oraşului	şi	compartimentele	de	resort		din	
cadrul	instituţiei	vor	asigura		ducerea	la	îndeplinire	a	prezentei	
hotărâri.			Prezenta	hotărâre	a	fost	adoptată	în	şedinţa	ordinară	
din		data		de	16.07.2009,			cu	15	voturi	pentru,	din	15	consilieri	
în	funcţie.
HOTĂRÂRE	privind	stabilirea	situaţiei	juridice	a	unor	tere-
nuri	din	satul	Cojani,	oraş	Tg.	Cărbuneşti
Consiliul	Local	al	oraşului	Tg.	Cărbuneşti
											Având		în	vedere	:
									-	proiectul	de	hotărâre;	rapoartele	de	avizare	ale	comisi-
ilor	de	specialitate;
							-	expunerea	de	motive;raportul	de	specialitate	al	comparti-
mentului	Urbanism	;														
							-	Cererea	cu	nr.	11845/10.07.2009	a	domnului	Vitobello	
Gioacchino	-	administrator	al	S.C	AGROFARM	LAURA	
S.R.L	cu	sediul	in	Municipiul	Hunedoara	prin	care	solicita	
concesionarea	unui	teren	de	4,5	ha	pentru	construirea	unei	
fabrici	de	conserve	care	va	crea	350	de	locuri	de	munca	intr-o	
perioada	de	2	ani;
							-	Cererea	cu	nr.1	0972/29.06.2009	a	domnului	Tudini	
Roberto	cu	domiciliu	in	Italia		prin	care	solicita	concesionarea	
unei	suprafeţe	de	20,00	ha	in	vederea	realizării	unor	fabrici	
pentru	îngrăşământ	natural	din	lignit		si	sere,	aceste	investiţii	
angajând	aproximativ	400	de	noi	locuri	de	munca;
							-	H.C.L	nr.36/27.05.2009;	
							-	Prevederile	Legii	213/1998	privind	proprietatea	publica	
si	regimul	juridic	al	acesteia,	cu	modificările	ulterioare;
							-	adresa	nr.	11.	427/10.07.2009		a	biroului		agricol;
							-	prevederile	Legii	nr.50/1991,	republicată	privind	au-
torizarea	executării	lucrărilor	de	construcţii,	modificată;
	În	temeiul		art.	36	alin.	2	lit.	c	coroborat	cu	alin.	5	lit.	c	şi		
art.	45			din	Legea	nr.2l5/2001	–legea		administraţiei	publice	
locale,	republicată,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare	,
HOTĂRĂŞTE
									Art.1.-	Se	aprobă	trecerea	din	domeniul	public	în	dome-
niul	privat	al	oraşului	Tg-Carbunesti	a	terenului	in	suprafaţa	
de	5.000	mp	teren	construcţii,	aferent	celor	cinci	loturi	pentru	

pentru	tineri	în	vederea	construirii	de	locuinţe,	cu	numer-
ele	cuprinse	intre	numerele		65-69,		aprobate	prin	H.C.L	
nr.36/27.05.2009,		în	vederea	schimbării	destinaţiei	acestuia.
									Art.2.-	Se	aprobă	inventarierea	in	domeniul	privat	al	
oraşului	Tg-Carbunesti	a	suprafeţei	de	teren	de	42.126,29	mp,		
situat	in	satul	Cojani,	oras	Tg-Carbunesti,	conform	schitei	
anexate.
									Art.3.-	(1)	Se	aprobă	inventarierea	in	domeniul	privat	
al	oraşului	Tg-Carbunesti	a	suprafeţei	de	teren	de	55.610,79	
mp,		situat	in	satul	Cojani,	oras	Tg-Carbunesti,	conform	schitei	
anexate.
																						(2)	Terenul	aferent	staţiei	de	alimentare	cu	apă,	
drumurilor	de	acces	la	aceasta	şi	conductelor	de	apă,		precum	
şi	terenul	aferent		antenei	Vodafone		rămân	în	domeniul	public	
al	oraşului	Tg.	Cărbuneşti.
									Art.4.-	Primarul	oraşului,	Biroul	Administrarea	Dome-
niului	Public	si	Privat,		Biroul	Urbanism	şi	celelalte	comparti-
mente	de	resort	vor	duce	la	îndeplinire	prezenta	hotărâre.	
	Prezenta	hotărâre	a	fost	adoptată	în	şedinţa	ordinară	din		
data		de	16.07.2009,		cu	15	voturi	pentru,	din	15	consilieri	în	
funcţie.
HOTĂRÂRE	privind	aprobare	valorii	de	investiţie	alocată	de	
la	bugetul	local	pentru	realizarea	lucrărilor								tehnico	–	edili-
tare	aferente	obiectivului	de	investiţii	,,Locuinţe	pentru	tineri,	
destinate	închirierii,	judeţul	Gorj,	oraş	Tg.Carbunesti,	strada	
Mitropolit	Nestor	Vornicescu,	nr.2	
(	80		apartamente	cu	doua	camere)”
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	compartimentelor	Urbanism,	
Amenajarea	Teritoriului	şi	Administrarea	Domeniului	Public	si	
Privat.;														
							-	Avizul	cu	nr.2523/23.06.2009	al	Ministerului	
Dezvoltării	Regionale	si	Locuinţei	si	documentul	de	avizare	
cu	nr.ST/23/02.06.2009	al	Consiliului	Tehnico	–	Economic	al	
M.D.R.L;
							-	Contratul	încheiat	cu	A.N.L	Bucureşti	înregistrat	cu	
nr.19068/22.10.2008	ieşit	de	la	A.N.L		cu	nr.5415/05.03.200;		
							-	Principalii	indicatori	tehnico	–economici	estimaţi	in	
Studiul	de	Fezabilitate,	proiect	nr.8226/2008	elaborat	de	I.P.H.	
Deva	(Bloc	de	locuinţe	pentru	tineri	,	P+3E,	destinate	închiri-
erii)	;
În	temeiul		art.45			din	Legea	nr.2l5/2001	–legea		administraţiei	
publice	locale,	republicată,	cu	modificările	şi	completările	
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
									Art.1.-	Se	aprobă	valoarea	realizării		lucrărilor	tehnico	–	
edilitare		aferente	obiectivului	de	investiţii	,,	Locuinţe	pentru	
tineri,	destinate	închirierii,	judeţul	Gorj,	oras	Tg.Carbunesti,	
strada	Mitropolit	Nestor	Vornicescu	,	nr.2	(	80		apartamente	cu	
doua	camere)”	care	se	suportă	de	la	bugetul	local	al	oraşului	
Tg.	Cărbuneşti,	astfel:
					-	1.847.213,3	lei	-		fără	TVA,		din	care	C+M(	
construcţii+montaj)	-	1.459.764,90	lei,	fără	TVA;
					-2.198.183,80	lei	-	cu	T.V.A,	din	care	C+M	
(construcţii+montaj)	-1.737.120,2	lei,	cu	TVA.
									Art.2.-	Primarul	oraşului	şi	compartimentele	de	resort		
din	cadrul	instituţiei	vor	asigura		ducerea	la	îndeplinire	a	
prezentei	hotărâri.
	Prezenta	hotărâre	a	fost	adoptată	în	şedinţa	ordinară	din		data		
de	16.07.2009,		cu	15	voturi	pentru,	din	15	consilieri	în	funcţie
HOTĂRÂRE	privind	aprobarea	tarifelor		pentru	ridicarea	şi	
transportarea	gunoiului	menajerpentru	populaţie	şi	agenţii	
economici
Consiliul	Local	al	oraşului	Tg.	Cărbuneşti
											Având		în	vedere	:
									-	proiectul	de	hotărâre;	
							-	rapoartele	de	avizare	ale	comisiilor	de	specialitate;
							-	faptul	că	începând	cu	data	de	16	iulie	2009,	în	conformi-
tate	cu	legislaţia	în	vigoare	şi	cu	obligaţiile	asumate	de	către	
ţara	noastră	ca	membră	a	Uniunii	Europene,	avem		obligaţia	
închiderii	gropii	de	gunoi	din	Dealul	Rogojeni,		iar	gunoiul	
menajer	colectat	trebuie	dus	la	depozitul	de	la	Tg.	Jiu	(singurul	
depozit	ecologic	existent	în	judeţul	Gorj),	unde	se	percepe	taxa	
de	depozitare	de	18	euro/tona	de	deşeuri;
							-	contractele	nr.	068	şi	069	din	08.07.2009		încheiate		cu	
SC		UEG	MEDIU	SRL	TG.	JIU	;
							-		raportul	de	specialitate	al		Direcţiei	de	Servicii	Comu-
nale	Tg.	Cărbuneşti	privind	fundamentarea	tarifelor	percepute	
pentru	ridicarea		şi	transportul	gunoiului	menajer;
							-	prevederile	legii	nr.	51/2006	privind	serviciile	comuni-
tare	de	utilităţi	publice	;
							-	prevederile	Legii	nr.	101/2006	privind	serviciul	de	salu-
brizare	a	localităţilor;
							-	prevederile	legii	nr.	273/2006	privind	finanţele	publice	
locale;
					-	Ordinul	109/2007		privind	aprobarea	Normelor		Metod-
ologice		de	stabilire,	ajustare	sau	modificare		a	tarifelor		pentru		

activităţile	specifice	serviciului	de	salubrizare	a	localităţilor	;
În	temeiul		art.45			din	Legea	nr.2l5/2001	–legea		administraţiei	
publice	locale,	republicată,	cu	modificările	şi	completările	
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
									Art.1.-	Se	aprobă	tariful	de	42,92	lei/mc(fără	TVA),	
respectiv	51,07	lei/mc	(cu	TVA)	pentru	agenţii	economici.
									Art.2.-	Se	aprobă		tariful	de	6,64	lei/persoană/lună,	cu	
TVA	(51,07	lei/mc	x		0,13	mc/pers/lună)		pentru	persoanele	
fizice.	
									Art.3.-	Directorul	şi	biroul	contabilitate	din	cadrul	
Direcţiei	de	Servicii	Comunale	Tg.Cărbuneşti	vor	duce	la	
îndeplinire	prezenta	hotărâre.	
Prezenta	hotărâre	a	fost	adoptată	în	şedinţa	ordinară	din		data		
de	16.07.2009,	cu	15	voturi	pentru,	din	15	consilieri	în	funcţie.
HOTĂRÂRE	privind	alegerea	preşedintelui	de	şedinţă	pe	
lunile	august,	septembrie	şi	octombrie		2009	
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	ulterioare	;
														-	prevederile	art.	9	din	Regulamentul-cadru	de	orga-
nizare	şi	funcţionare	a	consiliilor	locale		aprobat	de	O.G.	nr.	
35/2002,	aprobată	cu	modificări	şi	completări	prin	Legea	nr.	
673/2002;
														-	propunerea	formulată	în	cadrul	şedinţei	ordinare	
a	consiliului	local	din	data	de	16.07.2009	de	către	domnul	
Călina	Iuliu,	conform	procesului	verbal	;
														În	temeiul		art.45	alin.(1)	din	Legea	nr.2l5/2001	–le-
gea		administraţiei	publice	locale,	republicată,	cu	modificările	
şi	completările	ulterioare
H	O	T	Ă	R	Ă	Ş	T	E	:
															Articol	unic:		Doamna	consilier	local		
STĂICULESCU	CONSTANTINA			se	alege	în	funcţia	de	
preşedinte	de	şedinţă		pe		lunile	august,	septembrie	şi	octomb-
rie 2009.
Prezenta	hotărâre	a	fost	adoptată	în	şedinţa	ordinară	din		
data		de	16.07.2009,	cu	15		voturi	pentru,	din	15	consilieri	în	
funcţie.
HOTĂRÂRE	privind			rectificarea	Bugetului	de	Venituri	şi	
Cheltuieli	
al	oraşului	Tg.	Cărbuneşti		pe	anul	2009
	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	compartimentului	contabilitate;														
							-	Legea	nr.	273/2006-	privind	Finanţele	Publice	Locale	cu	
modificările	ulterioare;	
							-	Legea	nr.	18	/2009-	privind	legea	bugetului	de	stat	pe	
anul	2009	;
							-	referatul	nr.	10.412/17.06.2009	întocmit	de	comisia	de	
administrare	a	domeniului	public	şi	privat;
							-	referatul	nr.	8.607/20.05.2009	întocmit	de	Găucă	Letiţia	
-	şef	birou	administrarea	domeniului	public	si	privat;
							-	referatul	nr.	10.332/16.06.2009	întocmit	de	biroul	admin-
istrarea	domeniului	public	şi	privat;
							-	referatul	nr.	10.426/18.06.2009	întocmit	de	biroul	buget,	
contabilitate,	resurse	umane;
							-	referatul	nr.	10.43918.06.2009	întocmit	de	biroul	impoz-
ite	şi	taxe	locale;	
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	de	venituri	şi	chel-
tuieli	al	oraşului	Tg.	Cărbuneşti	pe	anul	2009	cu	suma	totală	
de	1.540,33	mii	lei,	conform	anexei,	care	face	parte	integrantă	
din	prezenta	hotărâre.
				Art.2-	Se	aprobă		Lista	de	investiţii	pe	anul	2009,	rectificată,	
anexă	la		bugetul	de		venituri	si	cheltuieli	.
				Art.3.-	Ordonatorul		principal	de	credite,	compartimentele	
de	resort	din	cadrul		instituţiei	şi	ordonatorii	terţiari		de	credite	
(Centrul		Financiar	Tudor	Arghezi		si	DSC	Tg.	Carbunesti)	vor	
duce	la			îndeplinire		prezenta	hotărâre.		
	Prezenta	hotărâre	a	fost	adoptată	în	şedinţa	ordinară	din		data		
de	25.06.2009,	cu	14	voturi	pentru,	din	15	consilieri	în	funcţie.
Art.1.-		Se	aprobă		rectificarea	Bugetului	de	venituri	şi	chel-
tuieli	al	oraşului	Tg.	Cărbuneşti	pe	anul	2009	cu	suma	totală	
de	1.540,33	mii	lei,	conform	anexei,	care	face	parte	integrantă	
din	prezenta	hotărâre.
				Art.2-	Se	aprobă		Lista	de	investiţii	pe	anul	2009,	rectificată,	
anexă	la		bugetul	de		venituri	si	cheltuieli	.
				Art.3.-	Ordonatorul		principal	de	credite,	compartimentele	
de	resort	din	cadrul		instituţiei	şi	ordonatorii	terţiari		de	credite	
(Centrul		Financiar	Tudor	Arghezi		si	DSC	Tg.	Carbunesti)	vor	
duce	la			îndeplinire		prezenta	hotărâre.		
Prezenta	hotărâre	a	fost	adoptată	în	şedinţa	ordinară	din		data		
de	25.06.2009,	cu	14	voturi	pentru,	din	15	consilieri	în	funcţie.
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Excursie	7	capitale  Şanse	pentru	a	deveni	studenţi

la	o	Universitate	de	Stat
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Foarte	mulţi	absolvenţi	de	liceu	s-au	grabit	să	se	înscrie	
la	universităţi	particulare	pentru	că	sunt	taxe	mai	mici.	
Este	o	greşală.	Cu	atât	mai	mult	cu	cât	există	încă	locuri	la	
universităţi	de	stat.
	 Facultatea	de	Litere	şi	Ştiinţe	Sociale	este	cea	mai	
nouă	facultate	a	universităţii	„Constantin	Brâncuşi”	din	Tg.	Jiu	
care	a	adus	pe	piaţa	universitară	gorjeană	specializări	foarte	
apreciate	şi	căutate:
Limba	şi	literatura	română	–	Limba	şi	Literatura	engleză
-	 Relaţii	internaţionale	şi	studii	europene	
-	 Comunicare	şi	relaţii	publice	
-	 Administraţia	publică
- Istorie
	 Absolvenţii	care	nu	s-au	înscris	la	nici	o	facultate	sau	
sunt	la	facultăţi	care	nu	prezintă	credibilitate,	se	pot	inscrie	
până	la	la	Universitatea	Constantin	Brâncuşi,	din	Tg.	Jiu	la	
următoarele	specializări	care	mai	au	locuri:
	 -	Istorie	-	mai	sunt	18	locuri
	 -	Comunicare	şi	relaţii	publice	–	mai	sunt	11	locuri
	 -	Relaţii	internaţionale	şi	studii	europene	–	mai	sunt	
24	de	locuri	
MASTER	–	specializarea:
-	 Administraţie	publică	europeană	28	locuri	cu	taxă
-	 Sisteme	administrative	şi	relaţii	internaţionale	38	
locuri	cu	taxă
Înscrierea	candidaţiilor	07	–	12	septembrie
Taxa	de	înscriere	100	lei.
	 Calendarul	admiterii:
Sesiune	septembrie,	2009
07-12	septembrie	–	înscrierea	candidaţilor;	
13	septembrie	–	verificarea	dosarelor;	
14	septembrie	–	afişarea	rezultatelor	parţiale;	
15-19	septembrie,	orele	16.00	–	confirmarea	locurilor;	
20	septembrie	–	redistribuirea	candidaţilor	şi	afişarea	rezultate-
lor;	
21-24	septembrie,	orele	16.00	–	confirmarea	locurilor;	
25	septembrie	–	afişarea	rezultatelor;	
26	septembrie	–	contestaţii;	
27	septembrie	–	afişarea	rezultatelor	finale
	 Modalitati	de	admitere:
Studii	universitare	de	licenţă,	cursuri	de	zi,	3	ani
Admiterea	se	va	desfăşura	în	următoarele	etape:
1.	 Depunerea	dosarelor
-	după	depunerea	dosarului,	candidatului	i	se	eliberează	o	
confirmare	care	îi	atestă	calitatea	de	participant	la	concursul	
de	admitere,	valabilă	pe	parcursul	desfăşurării	concursului	de	
admitere.
2.	 Evaluarea	dosarelor	depuse	de	candidaţi	în	vederea	
stabilirii	mediei	de	admitere,		care	se	va	calcula	astfel:
-	 media	generală	a	anilor	de	liceu	–	cu	pondere	60%	în	
media	finală;
-	 bacalaureat	–	cu	pondere	10%	în	media	finală;
-	 media	anuală	a	disciplinei:		limba	şi	literatura	română	
din	ultimul	an	de	studiu	al	acestei	discipline	-	cu	pondere	30%	
în	media	finală
	 Studii	de	Masterat.	2	ani
Admiterea	pe	aceste	locuri	se	va	face	în	două	etape:
1.	 prima	etapă	constă	într-o	probă	eliminatorie,	
adică	fiecare	candidat	trebuie	să	depună	în	momentul	înscrierii	
un	referat	care	să	trateze	o	temă	din	domeniul	„Ştiinţe	Ad-
ministrative”.	Notarea	acestor	referate	va	fi	prin	calificativele	
Admis	sau	Respins;
2.	 cea	de-a	doua	etapă	constă	într-un	concurs	de
dosare,	admiterea	făcându-se	ţinând	seamă	numai	de	media	de	
la	licenţă.	La	această	etapă	vor	participa	numai	candidaţii	care	
au	primit	calificativul	Admis	la	prima	etapă.
	 Pentru	mai	multe	informatii:

Str.	Griviţei,	nr.1,	Tg-Jiu,	Gorj,	România
Tel:	40-253-214452,Fax:	40-253-214452

http://www.utgjiu.ro/flss

Mica Publicitate
	 Pierdut	si	declar	nul	carnetul	de	şomaj	pe	numele	
Udrea	Aurel	Daniel	din	com.	Bustuchin,	jud.	Gorj.
	 Pierdut	si	declar	nul	carnetul	de	şomaj	pe	numele	
Bălăşoiu	Dănuţ	din	com	Prigoria,	jud.	Gorj

SC	NARLICOM	SRL	
PRIN	PUNCTUL	DE	
LUCRU
SITUAT	VIS-A-VIS	DE	
SPITALUL	
TG.
CĂRBUNEŞTI
	(spalatorie	auto)	
VINE	ÎN	ATENŢIA
DUMNEAVOASTRĂ	
CU	URMATOAREA	
OFERTA:

	 Carbunestenii	au	prins	gustul	calatoriilor.	Multi	carbunesteni,	adulti,	copii,	au	calatorit	de	vreo	10	ani	incoace	in	multe	
tari	europene,	dar	si	cu	destinatii	in	afara	continentului.
	 In	luna	august,	C.Staiculescu	in	colaborare	cu	domnul	Marcel	Radulea	din	Tg.Jiu	au	organizat	o	excursie	avand	ca	
destinatie	7	capitale	europene	:	Budapesta,	Viena,	Bruxelles,	Amsterdam,	Luxemburg,	Paris.	Nu	este	putin	lucru	sa	stai	3	nopti,	
deci	aproape	4	zile	la	Londra	si	tot	atat	la	Paris.
	 Aproape	toti	romanii	viseaza	sa	vada	Parisul.	Pentru	o	parte	din	membrii	grupului	visul	se	indeplineste	acum,	pentru	
alti	membrii	ai	grupului	visul	se	repeta	pentru	ca	au	mai	fost.	Cativa	carbunesteni	isi	lasa	grijile	cotidiene	acasa	si	pleaca	sa	
vada	si	alte	locuri	despre	care	au	citit	sau	au	vazut	cate	o	secventa	la	TV.	Este	un	vis	sa-ti	lasi	gandurile	zburdand	pe	malul	
Senei	sau	Tamisei.
	 De	asemenea	este	o	mare	bucurie	cand	vezi	la	TV.	Un	loc	pe	unde	ai	trecut,	simti	o	mare	bucurie	ca	ai	fost	si	tu	acolo	
si	nu	este	putin	lucru.	Sejur	placut,	dragii	mei	!
																																																																																																																																														C.	Staiculescu

Furturi din societăţi comerciale 
				-	Obiectele	de	valoare	mare	sau	banii	lichizi	vor	fi	intotdeauna	in	atentia	infractorilor	care	concep	cele	mai	ingenioase	mo-
dalitati	de	a	si	le	insusi,	indiferent	daca	acestea	se	afla	intr-un	magazin,	intr-un	depozit	sau	in	circulatie.	
	-	Orice	veriga	slaba	in	depozitarea,	manipularea	sau	paza	acestor	valori	va	fi	speculata	de	raufacatori	in	savarsirea	unei	infrac-
tiuni. 
CE	PUTETI	FACE	DUMNEAVOASTRA?	
			Timpul	este	un	factor	cheie	in	cele	mai	multe	spargeri.	Pentru	a	preveni	efectiv	spargerea	unitatii	dumneavoastra	trebuie	sa	in-
greunati	cat	mai	mult	patrunderea	infractorului	concomitent	cu	luarea	tuturor	masurilor	pentru	ca	infractiunea	sa	para	imposibila.	
			Cea	mai	buna	cale	pentru	a	face	acest	lucru	este	sa	va	directionati	resursele	in	luarea	mai	multor	masuri	de	siguranta	pe	di-
verse	nivele	de	asigurare	a	protectiei.	Dintre	acestea	va	recomandam:
			Instruiti-va	personalul	pentru	a	fi	vigilenti	fata	de	persoanele	sau	autovehiculele	suspecte.	
			Introduceti	un	cod	de	securitate	pe	care	sa-l	cunoasca	doar	cateva	persoane	din	conducere.	
			La	inchidere	verificati	in	afara	usii	principale	si	celelalte	posibile	cai	de	acces:	ferestre,	luminatoare,	pivnite,	garaje	etc.	
			Folositi	tocuri	de	usi	realizate	din	materiale	dure	si	zavoare	opritoare	pentru	usile	vulnerabile	la	atacuri.	
			Grilajele	si	obloanele	pot	constitui	modalitati	excelente	de	a	impiedica	spargerile.	
			O	casa	de	bani	de	buna	calitate	va	proteja	banii	lichizi	si	obiectele	de	mare	valoare,	dar	pentru	aceasta	trebuie	amplasata	cat	
mai	discret	cu	putinta.	
			Supravegherea	video	constituie	un	mijloc	eficient	de	prevenire	a	infractiunilor.	
			Instalati	un	sistem	de	iluminare	cu	senzori	de	perimetru	care	se	activeaza	ori	de	cate	ori	se	apropie	cineva	de	magazin.	in	
acest	fel	puteti	detecta	mult	mai	usor	potentialii	spargatori.	
	Vătămări	corporale	şi	tâlhării
Reactiile	persoanelor	care	actioneaza	prin	violenta	sunt	imprevizibile.	Sfatul	nostru	este	sa	nu	va	puneti	in	pericol	integritatea	
corporala	sau	chiar	viata	in	incercarea	de	a	retine	sau	opri	prin	forte	proprii	o	astfel	de	persoana.	
					Fiti	atent	la	derularea	faptelor,	ora	desfasurarii,	semnalmentele	raufacatorului	si	alertati	Politia	cat	mai	repede	posibil.	
					Toate	agresiunile	au	un	lucru	in	comun:	ele	folosesc	violenta	si	pun	persoanele	agresate	in	pericol.	Agresorul	nu	face	nici	o	
distinctie	intre	un	tanar	sau	un	batran,	intre	o	„prada”	mare	sau	una	nesemnificativa.	
					Luati-va	masuri	de	protectie	contra	persoanelor	violente:	
PE	STRADA	
			Evitati	drumurile	intunecate	si	parcurile	izolate;	folositi	mai	degraba	cai	si	locuri	iluminate,	chiar	daca	faceti	un	ocol.	
			Ţineti-va	poseta	sau	servieta	sub	bratul	care	este	opus	traficului;	in	aceasta	maniera,	hotii	nu	vor	putea	actiona	prin	smulgere.	
			Daca	sunteti	atacat,	abandonati-va	valorile;	nu	va	puneti	niciodata	viata	in	pericol.	
			Evitati	(ca	pieton	sau/si	conducator	auto)	situatiile	violente	de	pe	strada.	
			Cand	observati	ca	sunteti	urmarit/urmarita	de	un	individ	(sau	mai	multi),	deplasati-va	prin	zone	intens	circulate	chiar	daca	
acest	lucru	presupune	schimbarea	traseului	si	adresati-va	primului	politist	intalnit.	
			Nu	va	afisati	ostentativ	cu	obiecte	de	valoare	(lantisoare,	bratari).	
			Nu	va	laudati	persoanelor	necunoscute	sau	amicilor	ocazionali	cu	valorile	pe	care	le	aveti	la	dumneavoastra.	
			Evitati	transportarea	unor	sume	mari	de	bani	daca	nu	va	luati	masuri	de	siguranta	corespunzatoare.	
			Daca	anticipati	o	eventuala	agresiune,	anuntati	cat	mai	repede	Politia.	
			Daca	sunteti	agresati	nu	aveti	retineri	in	a	tipa	si	chiar	a	riposta	fizic;	o	astfel	de	reactie	il	poate	determina	pe	infractor	sa	va	
lase	in	pace	si	sa	paraseasca	in	graba	locul.	
IN	SPATIILE	COMUNE	ALE	IMOBILELOR	
	Nu	permiteti	persoanelor	straine	sa	intre	in	locuinta	dumneavoastra,	indiferent	de	motivele	evocate.	
			La	intrarea	intr-un	imobil	fiti	foarte	atenti	daca	in	hol	sau	in	zonele	intunecate	nu	se	afla	persoane	suspecte,	pretabile	la	comi-
terea	de	infractiuni.	Nu	stati	cu	spatele	spre	acele	locuri.	
			Orice	persoana	necunoscuta	care	stationeaza	fara	motiv	in	spatiile	comune	ale	blocurilor	trebuie	indepartate	de	urgenta.	Aler-
tati	mai	multi	vecini,	iar	daca	este	cazul	apelati	la	cea	mai	apropiata	unitate	de	Politie	sau	la	telefonul	955.	
			Folositi	orice	motiv	pentru	a	evita	sa	urcati	in	lift	cu	persoane	necunocute.	Nu	va	lasati	pacaliti	de	imbracamintea	eleganta	a	
acestora.	Daca	este	cazul,	apelati	la	usa	unui	vecin	de	la	parter.	Instruiti-va	in	acest	sens	si	copiii.	
			Cand	liftul	nu	functioneaza,	fiti	atenti	la	cei	care	urca	sau	coboara	de	la	etaj,	mai	ales	intre	parter	si	etajul	1	sau	intre	etajele	1	si	2.	
			Luminile	de	la	intrarea	in	bloc	si	din	fata	liftului	trebuie	sa	ramana	aprinse	odata	cu	lasarea	intunericului.	
			Inchideti	usa	imobilului	dupa	ora	22	sau	protejati	imobilul	cu	un	interfon.	
			Daca	sunteti	agresati,	nu	aveti	retineri	in	a	tipa	si	chiar	a	riposta	fizic.	O	astfel	de	reactie	il	poate	determina	pe	agresor	sa	va	
lase	in	pace	si	sa	paraseasca	imobilul.	
	IN	RESTAURANTE	
			Pastrati	la	dumneavoastra	doar	sume	de	bani	de	care	aveti	nevoie.	
			Nu	lasati	niciodata	sa	se	vada	cati	bani	aveti	la	dumneavoastra.
			Evitati	dialogul	cu	persoanele	in	stare	de	ebrietate	si	nu	va	lasati	provocate	de	ele.	
			Nu	lasati	nesupravegheate	geanta,	haina,	precum	si	alte	bunuri	de	valoare	pe	care	le	aveti	asupra	dumneavoastra.	
			Nu	fiti	niciodata	solidari	cu	grupurile	care	provoaca	manifestari	violente.	

La olar
Roland, Melanie, Pauline, David şi Izabela

	 Grupul	de	francezi	si	români	au	vizitat	,	in	perioada	sejurului,	atelierul	de	olarit	al	domnului	Ion	Udroiu	din	Stefanesti.	
Cativa	tineri	francezi	entuziasti	au	revenit	la	atelier	pentru	a	lucra	si	la	roata	olarului.
Melanie	si	Pauline	au	scris	si	cateva	impresii	pe	care	le	veti	citi	mai	jos.
,,Ne-am	intors	la	nea	Ion,	olarul	care	locuieste	in	Stefanesti.
Sosim	la	nea	Ion	si	sotia	sa	si	intram	in	atelier.
Ei	au	o	casa	mare,	dar	in	atelier	este	un	pat,	cateva	etajere,	o	soba,	suficient	pentru	a	trai	aici	iarna,	in	timp	ce	nea	Ion	face	oale.
Dupa	instructiunile	lui	nea	Ion	noi	incercam	sa	facem	oale.
Mai	intai	el	prepara	argila,	formeaza	o	minge	si	o	plaseaza	in	centrul	rotii	olarului.
In	sfarsit	noi	incercam	sa	punem	in	miscare	roata	olarului	cu	ajutorul	piciorului,	tinand	argila	in	maini	si	dandu-i	o	forma.
Aceasta	experienta	ne-a	imbogatit	.
Ne-a	permis	sa	atingem	materia	si	posibilitatea	de	a	simti	vasul	invartindu-se	in	mainile	noastre.
Toti	patru	(Roland,	Pauline,	Melanie	si	David,	insotiti	de	Isabela,	consateana	lui	nea	Ion)	ne-am	intors	in	oras	cu	vasul	in	mana	
si	cu	zambetul	pe	buze.’’
																																																								 	 	 	 	 		Traducere	din	textul	scris	de	Melanie	si	Pauline
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Români şi francezi pentru un singur scop, interculturalitate.

Ce	trebuie	să	ştiu	despre	alimentaţia	unui	om	sănatos.
Un	pahar	de	apă	dimineata	şi	unul	seara	prelungesc	viaţa	cu	5-10	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Timp	 de	 o	 săptămână,	 cei	 douzeci	 şi	 patru	 de	 tineri	 participanţi,	
romani	si	francezi,	au	încercat	să	transmită	reciproc	din	tradiţiile	şi	cultura	lor.	
Pe	 lângă	munca	 în	 atelierele	 de	 lucru,	 participanţi	 au	 fost	 delectaţi	 cu	 scurte	
plimbări	 la	 târgul	de	 la	Polovragi,	 respectiv	mânăstirea	de	 la	Polovragi.	Aici	
tineri	francezi	au	gustat	pentru	prima	dată	din	tradiţionala	colivă.	,,Este	foarte	
bună!”	a	ţinut	să	menţioneze	Leon	Jauzelon,	liderul	grupului	francez.		Această	
scurtă	vizită	la	mânăstire	a	fost	urmată	de	plimbarea	prin	târgul	organizat	an	de	
an	la	Polovragi.	Odată	ce	au	intrat	în	târg	fiecare	francez	era	curios	de	produsele	
aşezate	aglomerat	pe	 tarabă.	 	Comercianţii	 îi	 atrăgeau	cu	 fel	 şi	 fel	de	 lucruri	
tradiţionale	sau	buclucaşe	care	le	stârnea	interesul.		Nimic	nu	i-a	bucurat	mai	
mult	decât	faptul	de	a	se	da	în	tiribombe	şi	de	a	gusta	din	alviţele	româneşti.

                   
	Odată,	ce	au	epuizat	toată	energia	cei	douazeci	şi	patru	de	tineri	au	fost	invitaţi	
la	 un	 gratar	 pe	 valea	 raului	 Galben.Ajunşi	 acolo,	 toţi	 se	 înghesuiau	 să	 iasa	
pentru	a	se	trânti	pe	pătură	şi	a	povesti	cele	întâmplate	până	în	acel	moment.	
	Carnea	care	sfârâia	pe	gratar	i-a	făcut	foarte	curioşi	precum	şi	discul	în	care	
au	fost	prăjiţi	cartofi.	Mirosul	care	se	ridica	îi	atrăgea	în	jurul	grătarului	şi	erau	
nerăbdători	 să	 deguste	 bunătăţurile	 preparate	 de	 tineri	 cărbuneşteni.	Pentru	 a	
se	feri	de	soarele	care	ardea	cu	putere,	tineri	francezi	s-au	putut	răcori	în	râul	
Gilort.	Vizita	 la	peştera	Muieri	 a	 reprezentat	pentru	uni	dintre	ei	o	adevarată	
aventură.	 ,,	Este	 foarte	 interesant,	dar	şi	ciudat.	A	fost	dificil	să	ne	strecurăm	
printre	acele	spaţii	înguste,	dar	totul	a	fost	distractiv”,	a	precizat	David	Richard

Rânca	a	fost		locul	unde	cei	mai	mulţi	dintre	ei	s-au	simţit	în	largul	lor	pentru	că	
nu	mai	era	atât	de	cald.	,,	Este	foarte	bine	aici.	Nu	mai	trebuie	să	suportăm	căldura	
înăbuşitoare	care	ne-a	cam	luat	prin	surprindere,	dar	acest	lucru	contează	mai	puţin	
atâta	timp	cât	ne	simţim	bine	şi	ne	distrăm”,	a	menţionat	Jurgita	Brazauskaite,	
voluntar	din	Lituania.	Pentru	că	nici	un	grătar	 la	munte	nu	este	complet	 fără	
un	foc	de	tabără,	gazdele	au	avut	grijă	ca	şi	de	acestă	dată	să	nu	lipsească	acest	
aspect.	Puţin	obosiţi	după	munca	din	ateliere	tineri	s-au	putut	odihni	la	aer	curat	
lângă	focul	de	tabără	acompaniaţi	de	melodii	precum:	Mărioară	de	la	Gorj,	An-
dri	Popa	şi	multe	altele	atât	din	tradiţia	românească,	precum	şi	cea	franţuzească.
Vizita	 la	 casa	 memoriala	 a	 lui	 Constantin	 Brâncuşi	 i-a	 încântat.	 Mulţi	 din-
tre	 participanţii	 francezi	 erau	 interesaţi	 de	 locul	 unde	 s-a	 născut	 şi	 a	
copilărit	 acesta.	 De	 altfel,	 şi-au	 exprimat	 dorinţa	 de	 a	 ajunge	 şi	 la	 Tar-
gu	 Jiu	 pentru	 a	 vedea	 operele	 de	 arta	 realizate	 de	Brancusi.	Această	 dorintă	
a	 fost	 indeplinita	 de	 gazde	 iar	 la	 intoarcere	 spre	 Targu	 Carbunesti	 gru-
pul	 francez	 au	 avut	 posibilitatea	 de	 a	 de	 a	 vedea	 de	 aproape	 asceste	 opere.

										Toate	acestea	au	fost	posibile	prin	la	initiativa	Consiliului	Local	al	oraşului	
Târgu	Cărbuneşti	prin	punerea	în	practică	a	proiectului	,,	Arta	în	oraş	”,	proiect	
finanţat	de	Comisia	Europeană	 şi	 inclus	 în	Programul	 ,,	Tineret	 în	 acţiune	“.	
Acesta	s-a	desfăşurat	în	perioada	19	–	28	iulie	2009	în	oraşul	Târgu	Cărbuneşti,	
judeţul	Gorj	şi	a	reprezentat	un	schimb	de	tineri	româno	–	francez.		La	realizarea	
proiectului	au	participat	doisprezece	tineri	români	şi	doisprezece	tineri	francezi	
cu	 vârste	 cuprinse	 între	 14	 –	 25	 ani	 din	 oraşul	 Târgu	 Cărbuneşti,	 respectiv	
regiunea	Vendee.		Activitatea	tinerilor	s-a	desfăşurat	în	patru	domenii	:	pictură,	
sculptură,	dans	şi	teatru.	Fiecare	sector	a	beneficiat	de	un	instructor	cu	pregatire	
care	i-a	îndrumat	pe	tineri	în	a-şi	perfecţiona	aptitudinile	în	fiecare	domeniu	ales.

Spectacolul	a	avut	 loc	luni,	27	iulie	 la	Casa	de	Cultura	a	orasului	Targu	Car-
bunesti.	 Prin	 acest	 spectacol	 fiecare	 participant	 a	 putut	 arata	 carbunest-
enilor	 ceea	 ce	 a	 dobândit	 in	 decursul	 unei	 saptamani.	Desi,	 emotiile	 au	 fost	
mari	 toti	 s-au	 mobilizat	 in	 momentul	 spectacolului.	 ,,	 Fie	 ce	 o	 fi	 noi	 nu	
trebuie	 sa	 gresim”,	 a	 spus	 Miruna	 Marin,	 unul	 dintre	 participanti	 romani.
	 	 	 	 	 	 	 ANDREEA	JIANU

Alimentul	este	nu	numai	hrană,	ci	şi	echipament	preventiv.	Ca	să	fie	sănătos,	
omul	tebuie	să	fie	cumpătat	şi	în	cunoştinţă	de	cauză.	În	occident	se	renunţă	tot	
mai	mult	 la	 legumele	cu	creşterea	provocată	(roşiile,	ardeii,	cepele	mari	etc.)	
tratate	cu	pesticide	sau	hormoni	de	creştere.	E	deja	dovedit	că	produsele	tratate	
conţin	antivitamina	PP	si	anti-B2,	că	micşorează	rezistenţa	imunitară	a	organ-
ismului.	Apoi	se	renunţă	tot	mai	mult	la	margarina	sau	la	îndulcitori	industriali:	
aspartan,	zaharină	etc.	Revenind	ca	omul	sănătos	el	trebuie	să	aibă	o	alimentaţie	
echilibrată,	axată	pe	proteine	mai	uşoare	(lapte,	oua,	peşte,	icre)	şi	completată	
obligatoriu	cu	vitamine.	Recomand	ghiveciul,	care	este	o	mâncare	complexă,	
crudităţile	şi	obligatoriu,	foarte	multă	apă	–	alimentul	metabolic	numărul	unu.
	 Un	pahar	de	apă	dimineata	şi	unul	seara	prelungesc	viaţa	cu	5-10	ani.

Carbunestiul – din nou gazda pentru francezi
	 Pe	data	de	1	septembrie	2009	vor	poposi	in	Gorj	36	de	francezi.	Ju-
matate	dintre	ei	vor	fi	oaspeti	ai	unor	familii	din	Targu	Jiu,	iar	ceilalti	se	vor	
bucura	de	ospitalitatea		catorva	familii	din	Targu	Carbunesti,	fericite	sa-si	
primeasca	prietenii.	Pe	cei	mai	multi	din	Carbunesti,	francezii	ii	cunosc,	sunt	
prieteni,	exprimandu-si	optiunea	pentru	o	familie	sau	alta.
	 Familiile	gazda	vor	oferi	prietenilor	francezi	mancaruri	traditionale	si	
universul	familial	romanesc,	ocupandu-se	in	acelasi	timp	de	programul	lor	de	
vizite.	Vor	oferi	oaspetilor	posibilitatea	de	a	descoperi	Carbunestiul	si	impreju-
rimile,	dar	si	frumuseti	ale	judetului	nostru.


