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Dragi carbunesteni, 
Fie ca Sarbatoarea Sfanta a Invierii 

Domnului sa reverse asupra voastra sa-
natate, belsug si bucurii, iar Lumina din 
Noaptea Sfanta sa va ridice sufletele spre 
noi trepte spirituale si sa va insoteasca pasii 
pe drumul vietii.

                         Hristos a Inviat !
                                         Primar,
                              Ing.Jr. Mazilu Mihai Viorel

"UN PAŞTE FERICIT"

Semnificatia Pastelui
Pastele reprezinta sarbatoarea Invierii lui Iisus Christos. Inceputul acestei Sarbatori e vazut chiar in Cina 

cea de Taina, painea si vinul simbolizand sacrificiul trupului si al sangelui, ca pret al rascumpararii. In traditia 
ortodoxa, inceputul sarbatorii e marcat o data cu postul de sapte saptamani.

O semnificatie foarte importanta o are Joia Mare din Saptamana Patimilor. Din aceasta zi, taranii inceteaza 
lucrul la camp si se concentreaza asupra casei, a curtii, pentru ca totul sa fie curat. Tot in Joia Mare, femeile 

incep sa pregateasca pasca si sa vopseasca ouale. Potrivit traditiei, la 
miezul noptii dintre sambata si duminica, oamenii se trezesc din somn 
in bataia clopotelor. Se spala cu apa curata, isi pun staie noi, iau cate o 
lumanare si pornesc catre biserica. Acasa le e ingaduit sa ramana doar 
celor foarte bolnavi.

La biserica, 
preotul – cu Sfanta 
Evanghelie si cru-
cea in mana, urmat 
de alaiul de cred-
inciosi – iese cu 
lumanarea aprinsa 
(Lumina) si incon-
joara biseria de trei 
ori. Serviciul divin 
se desfasoara afara, 
iar cand preotul va 

rosti „Christos a inviat!” toti cei prezenti la acest serviciu 
religios vor spune „Adevarat a inviat!”. Raspunsul e recuno-
asterea tainei invierii, iar aceasta va fi formula de salut timp de 40 de zile, pana la inaltarea Domnului.

Cu lumanarea aprinsa, fiecare se intoarce acasa si face o cruce mica pe peretele dinspre rasarit, afumandu-l 
cu lumanarea, pe care o va pastra tot restul anului.
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HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului FUGARU ION,  
prin pierderea calităţii de membru al Partidului  România Mare şi   declararea locului de consilier 
local vacant 
- REFERATUL – CONSTATATOR la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept 
a mandatului de consilier local al  domnului Fugaru Ion,  prin pierderea calităţii de membru al 
Partidului România Mare şi declararea locului de consilier local vacant. 
- adresa nr. 261 din 15.03.2011 din partea FILIALEI  GORJ a PARTIDULUI ROMÂNIA MARE 
către Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 4121 
din  16.03.2011;  
- prevederile art.9, alin.2, litera h¹) alin.(3), art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- prevederile art.71 alin.(2) lit. i) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
local al oraşului   Tg.Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. nr.102/23.09.2008.   
În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,   art.9, alin.(3) şi art. 12 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-(1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului FUGARU  
ION  prin pierderea calităţii de membru al Partidului România Mare.  
(2) Se declară vacant locul de consilier local al domnului FUGARU ION.
    Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi per-
soanelor interesate.

HOTĂRÂRE
privind  validarea mandatului de consilier local al  domnului  RĂDUCAN    PETRE  
- Raportul  la proiectul de hotărâre validarea mandatului de consilier local al domnului Răducan 
Petre;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 26/21.03.2011   prin care se constată încetarea de drept a man-
datului de consilier local al d-lui Fugaru Ion  şi declararea locului de consilier vacant;
- adresa nr. 261 din 15.03.2011 din partea FILIALEI  GORJ a PARTIDULUI ROMÂNIA MARE 
către Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti cu nr. 4121 
din  16.03.2011;  
- prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei pub-
lice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. 2 şi  alin. 3 din  Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- procesul verbal întocmit de comisia de validare a consiliului local; 
- procesul verbal întocmit de comisia de specialitate a consiliului local pentru administraţie publică, 
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local al 
domnului   RĂDUCAN PETRE, candidat pe lista Partidului România Mare la alegerile locale 
din iunie 2008, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului  de consilier local 
al domnului  Fugaru Ion.
Art.2.- (1)Domnul Răducan Petre  va face parte din comisia de specialitate a consiliului local 
pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drep-
turilor cetăţenilor.
(2) Comisia de specialitate a consiliului local pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor se reorganizează în următoarea 
componenţă : preşedinte - Motorga Florin Gabriel, secretar - Ionescu Marian şi membri : 
Mihăilescu Constantin, Ruxanda Maria Marcela, Răducan Petre.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi per-
soanelor interesate.

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului MLADIN MIR-
CEA   prin demisie  şi   declararea locului de consilier local vacant 
- REFERATUL – CONSTATATOR la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept 
a mandatului de consilier local al  domnului Mladin Mircea,  prin demisie  şi declararea locului 
de consilier local vacant. 
- demisia domnului Mladin Mircea din funcţia de consilier local din motive personale înregistrată 
la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 4108 din 15.03.2011.
- prevederile art.9, alin.2, litera a), alin.(3), art. 10,  art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- prevederile art.71 alin.(2) lit.a) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
local al oraşului   Tg. Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. nr.102/23.09.2008.   
În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  art.9, alin.(3) şi art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Stat-
utul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
    Art.1.-(1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului MLADIN 
MIRCEA prin demisie.
(2) Se declară vacant locul de consilier local al domnului MLADIN MIRCEA
Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi per-
soanelor interesate.

HOTĂRÂRE
privind  validarea mandatului de consilier local al domnului POPESCU     PANTELIMON  
- Raportul  la proiectul de hotărâre validarea mandatului de consilier local al domnului POPESCU 
PANTELIMON.  
- Hotărârea Consiliului Local NR. 28/21.03.2011  prin care se constată încetarea de drept a man-
datului de consilier local al d-lui Mladin Mircea  şi declararea locului de consilier vacant;
- adresa nr. 456/15.03.2011 din partea FILIALEI JUDEŢENE GORJ a PNL, înregistrată la 
Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti cu nr. 4.191/16.03.2011; 
- prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei pub-
lice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. 2 şi  alin. 3 din  Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- procesul verbal întocmit de comisia de validare a consiliului local; 

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local al 
domnului POPESCU PANTELIMON,  candidat pe lista Partidului Naţional Liberal la alegerile 
locale din iunie 2008, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului  de consilier 
local al domnului Mladin Mircea.
 Art.2.- Domnul  Popescu Pantelimon va fi membru în comisia de specialitate a consiliului local 
pentru activităţi economico financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului şi turism.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi per-
soanelor interesate.

HOTĂRÂRE
pentru utilizarea excedentului anului  2010 în sumă de 445.529,94 lei 
-raportul de specialitate al biroului contabilitate, resurse – umane din cadrul instituţiei;
-Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare ;
-Excedentul rezultat la închiderea exerciţiului financiar la sfârşitul anului 2010;
-Contul de execuţie la data de 31.12.2010;
-Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 13.01.2011 ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă utilizarea  excedentului anului  precedent în sumă de 445.529,94 lei   constituit 
la data de 31.12.2010 pentru acoperirea temporară a golului de casă al secţiunii de dezvoltare.
Art.2.-  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 13.01.2011 se revocă. 
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce 
la îndeplinire prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011
- raportul de specialitate al biroului buget /contabilitate – resurse/ umane; 
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 
privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Referatele nr. 4.054, 4055, 4053/14.03.2011 ale Biroului Gospodărie Urbană; 
- Adresa nr. 1.286/10.03.2011 emisă de Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti;
- Contract de colaborare nr. 3282/01.03.2011 cu Chircu Ermina- prestări serviciu apă – sat 
Floreşteni;
- Referat nr. 4.163/16.03.2011 întocmit de Călina Adrian;  

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-  Se aprobă  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al oraşului 
Tg.Carbunesti cu suma totala de  + 2,70  mii lei pe capitole bugetare, conform anexei nr.1 . 
Art.2.-  Se aprobă  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate din veni-
turi proprii si subvenţii pe anul 2011 cu suma totala de + 4.033,27 mii lei, pe capitole, conform 
anexei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă Lista de investiţii a bugetului local pe anul 2011, conform anexei nr. 3.         
Art.4.- Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.  
Art.5.- Ordonatorul  principal de credite, toate  birourile si serviciile de specialitate  din cadrul  
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc 
Tg.Cărbuneşti şi DSC  Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

HOTĂRÂRE  
privind  retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit d-lui Babalîc Alexandru-Toma, con-
form Legii nr.15/2003, in oraşul Tg.Carbunesti , satul Cojani, judetul Gorj
 - Raportul  de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,  prin care se propune 
retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit prin  H.C.L; nr. 76/28 octombrie 2009;
 - Prevederile art.2 din  H.C.L; nr. 76/28 octombrie 2009;
 - prevederile art.5,alin(1) si alin(2) al Legii nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinte proprietate personala.
 - prevederile Legii nr.50/1991 rep. 2004 (art.36),privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţie.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se retrage dreptul de folosinţa gratuita  a terenului in suprafaţa de 500,00 mp(20x25) 
atribuit prin H.C.L nr. 76/28 octombrie 2009, d-lui Babalîc Alexandru-Toma, deoarece nu au fost 
începute lucrările de construire a locuinţei  in termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.15/2003 Art.2.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 

HOTĂRÂRE
privind  atribuirea de  teren în folosinţă gratuita pentru tineri,in vederea realizării unei locuinţe in 
satul Cojani , judetul Gorj, d-lor Avrămescu Cosmin -Victor si Ungureanu Constantin -Ion 
- Raportul de specialitate al compartimenului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;.
- Prevederile  Legii nr.15 /2003 modificată şi completată , privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personala ;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr  88/2003  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin H.C.L 
nr.111/2007 si PUZ -Vatra sat Cojani; 
- Solicitările cu nr. _3701/09.03.2011  a d-lui  Avrămescu Cosmin –Victor, din oraşul Tg.Cărbuneşti 
satul Cojani nr.267,jud.Gorj si nr. 3735 / 09.03.2011  a d-lui Ungureanu Constantin –Ion,din oraşul 
Tg.Cărbuneşti , strada Pădurea Mamului bl.B3,sc.1,ap.2, jud. Gorj;
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri.
- H.C.L. nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti. 
- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata  –privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei terenul  în suprafaţa de 
500,00 mp. (20X25 ) lotul cu nr. 168/1,  d-lui  Avrămescu Cosmin -Victor, in satul  Cojani, oraşul  
Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).
Art.2.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei terenul in suprafaţa de 
480,00 mp. (16X30) lotul cu nr. 7,  d-lui Ungureanu Constantin -Ion , in satul  Cojani, oraşul  
Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).
Art.3.- (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă asupra  terenurilor menţionaţi la  art.1 si art.2 sunt 
obligaţi sa înceapă construcţia locuinţei in termen de un an de la data atribuirii şi sa o realizeze in 
conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată.   
(2) Nerespectarea acestei obligaţii  duce la retragerea dreptului de  folosinţa asupra terenului 
atribuit.
Art.4.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre.  

 HOTĂRÂRE  
privind închirierea spaţiului in suprafaţa de 85,69 mp situat in  imobilul  „Restaurant Piaţa” din 
piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti,  Complexului de Servicii Comunitare cu Secţii 
Protejate pentru Recuperare - Reabilitare a Persoanelor cu Handicap si Formare Profesionala 
Tg.Cărbuneşti 
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 4.132/16.03.2011 din partea Complexului de Servicii Comunitare cu Secţii 
Protejate pentru Recuperare - Reabilitare a Persoanelor cu Handicap si Formare Profesionala 
Tg.Cărbuneşti; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată ;
- Codul Civil

HOTĂRĂŞTE  
Art.1.- Se aprobă închirierea spaţiului in suprafaţa de 85,69 mp situat in  imobilul „Restaurant 
Piaţa” din piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti,  Complexului de Servicii Comunitare cu 
Secţii Protejate pentru Recuperare - Reabilitare a Persoanelor cu Handicap si Formare Profesionala 
Tg.Cărbuneşti     Art.2.- Durata închirierii este de 2 ani, preţul  fiind de 4,4 lei/mp/luna, adică 377 
lei/luna, conform HCL nr. 28/31.03.2003, actualizat cu indicele de inflaţie. 
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE  
privind  modificarea articolului 2 din HCL nr. 21 din 28 februarie 2011 
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Adresa nr. 4132/16.03.2011 din partea Complexului de Servicii Comunitare cu Secţii Pro-
tejate pentru Recuperare - Reabilitare a Persoanelor cu Handicap si Formare Profesionala 
Tg.Cărbuneşti 
- Raportul de evaluare  întocmit de SC CONSEVAL SRL TG.JIU ;                                                        
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată;
- Cod Civil 

HOTĂRĂŞTE
Art.I.- Articolul nr. 2 din HCL nr. 21/28.02.2011 se modifică si va avea următorul cuprins:
Art.2.-(1)  Se aprobă scoaterea la licitaţie in vederea  închirierii  a spaţiului  ,,Restaurant Piaţa” în 
suprafaţa de 158,43 mp situat in piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti in vederea desfăşurării de activităţi 
comerciale (produse lactate, cofetărie, pizzerie, patiserie, bar si comercializare alte produse)..
(2) Durata închirierii este de 3  ani, preţul minim de pornire la licitaţie  fiind de 10,50 lei/mp/luna, 
adică 1663,5 lei/luna, conform raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL- Tg.Jiu.”

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al oraşului Tg.Cărbuneşti 
- raportul de specialitate al d-lui Mladin Mircea;
- prevederile art. 10, lit. (d),  al Legii 481/2004, Legea protecţiei civile, modificată şi completată 
prin Legea nr.212/2006;
- prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;
-prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare 
a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor;

H O T A R A S T E 
Art.1.- Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din oraşul Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Primarul oraşului, şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi compartimentele 
de resort vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 

HOTĂRÂRE  
privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti poate acorda 
ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in nevoie din oraşul Tg.Cărbuneşti 
-raportul compartimentului de asistenta medico –sociala;
-  Legea 416 /2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare inclu-
siv prin Legea nr. 276/2010;
 -  prevederile art. 41  din Hotărârea de  Guvern  nr. 50/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a prevederilor Legii nr.416 /2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă stabilirea următoarelor situaţii deosebite pentru care primarul oraşului 
Tg.Cărbuneşti poate acorda ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in ne-
voie, altele decât cele prevăzute prin art. 41 din Normele metodologice aprobare prin HG nr.50 
/28.01.2011:
a)acordarea unui ajutor bănesc ocazional de urgenta familiilor sau persoanelor singure care suferă 
de boli cronice ( cancer , ciroze, insuficienta renala,  T.B.C., etc ) si boli rare (sida) . 
b)acordarea unui ajutor bănesc ocazional persoanelor care necesita intervenţii chirurgicale , la 
spitalele din România , cu prescripţia medicului specialist. 
c)acordarea unui ajutor bănesc de urgenta persoanelor vârstnice – pensionari care au venituri mici 
pentru procurarea medicamente. 
d)acordarea unui ajutor bănesc  pentru cheltuielile cu înmormântarea pentru  familiile cu probleme  
sociale in imposibilitatea de a putea înmormânta persoana decedata .
e)alte situaţii deosebite cu aprobarea Consiliului Local Tg-Carbunesti .
 Art.2.- (1)  In toate cazurile prevăzute la art.1,  acordarea ajutorului bănesc de urgenta se va face 
in baza anchetelor sociale si a actelor justificative emise de spitale, medici de specialitate si alte 
autorităţi competente si numai in limita fondurilor existente in  bugetul local .
(2) Cuantumul ajutorului bănesc ocazional va fi aprobat de către Primarul oraşului Tg-Carbunesti 
la propunerea compartimentului de asistenta sociala, care va monitoriza folosirea sumei in scopul 
precizat prin dispoziţie.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea închirierii de către SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti a autospecialei trans-
port containere N3 cu nr. de înmatriculare  GJ -04- WGV
- raportul de specialitate al d-lui ing. Corici Sorin;
- prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, art.1, alin.(2), art. 
3, alin (1);
- prevederile Legii 101 / 2006, actualizată, privind serviciul de salubrizare a localităţilor, art. 2, 
alin (3), art.10, alin. (2).
- HCL  nr.71/30.07.2010 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale SC Salubris Gilort 
SRL;
- HCL nr.95/23.09.2010 privind aprobarea ridicării deşeurilor municipal de către SC Salubris 
Gilort SRL;
- HCL  nr.94/23.09.2010 privind aprobarea contractului de comodat intre Primăria Tg.Cărbuneşti 
si SC Salubris Gilort SRL 
- prevederile art.6 din anexa Ordinului M.T.C.T. Nr. 1892 din 17.10.2006, privind organizarea 
si efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora, pentru obţinerea licenţei de 
transport rutier si a copiei conforme a licenţei de transport;

HOTĂRĂŞTE 
 Art.1.-  Se aprobă închirierea autospecialei N3 marca Mercedes cu număr de înmatriculare GJ-04-
WGC cu o chirie in cuantum de 100 lei/luna de către SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg.Cărbuneşti  ing.jr Mihai Viorel Mazilu să încheie 
contractul de închiriere cu SC Salubris Gilort SRL  privind autospeciala de la art.1.
 Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului oraşului  Tg.Cărbuneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor  ale 
S.C. APAREGIO GORJ S.A.
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti,
Având  în vedere :
•HCL nr. 28 /21.03.2011 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Mladin Mir-
cea
•HCL nr. 73/2009; 
•Calitatea de acţionar pe care oraşul Tg. Cărbuneşti o exercită prin Consiliul Local în cadrul SC 
APAREGIO GORJ SA;
•Actul constitutiv  al SC APAREGIO  GORJ SA ;     
•Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare; 
În temeiul art. 17,  art. 36 al. 2 lit. a) si al. 3 lit. c), precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale,  republicată,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.– (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se desemnează domnul Motorga Flo-
rin-Gabriel  domiciliat în oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Trandafirilor, bl.M, sc.1, et.3, ap.16, care 
se legitimează cu C.I. seria G.Z. nr. 224760, eliberată de SPCLEP Tg. Cărbuneşti  la data de 
24.10.2005,  să exercite,  pe durata îndeplinirii actualului mandat de consilier local, calitatea de 
reprezentant al  oraşului Tg. Cărbuneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor a  S.C. „APAREGIO 
GORJ” S.A.
(2) La data adoptării prezentei hotărâri încetează calitatea de reprezentant al oraşului Tg. 
Cărbuneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor a  S.C. „APAREGIO GORJ” S.A  a domnului 
Mladin Mircea.

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului  Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti  în locul domnului Novac 
Victor Romulus 
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti , 
Având  în vedere :
- Hotărârea Consiliului local al oraşului Tg.Cărbuneşti nr. 17/2011 privind încetarea mandatului de 
consilier local al  domnului Novac Victor Romulus;   
- prevederile Legii învăţământului;
-   prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată cu completările 
şi modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se desemnează doamna Stăiculescu Constantina  - reprezentantul Consiliului Local al 
oraşului Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” 
Tg.Cărbuneşti  în locul domnului Novac Victor Romulus.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerea Şcolii 
Gimnaziale „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti  vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului  Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de 
Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti  în locul domnului Fugaru Ion 
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti , 
Având  în vedere :
-    Hotărârea Consiliului local al oraşului Tg.Cărbuneşti nr. 26/21.03.2011 privind încetarea man-
datului de consilier local al domnului Fugaru Ion;   
-  prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările 
ulterioare;
-   OUG  nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 
în vederea descentralizării;
-   prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată cu completările 
şi modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se desemnează domnul Călina Iuliu - reprezentantul Consiliului Local al oraşului 
Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti,  în locul dom-
nului Fugaru Ion.
      Art.4.- Persoana desemnata sa reprezinta solicitantul in relatia cu Autoritatea de Management 
pana la momentul semnarii contractului de finantare este domnul primar Mazilu Mihai Viorel.

HOTĂRÂRE
privind  transferul fara plata al bunului  „Centrala termica CT1- oraş Tg.Cărbuneşti”,
 Consiliului Judeţean Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre;
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
          - expunerea de motive;
          - Hotararea Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata şi de valo-
rificare a bunurilor apartinand insitutiilor publice, modificata;
- referatul cu nr. 5106 din 25.03.2011, intocmit de biroul ADPP;
- scrisoarea de intentie cu nr. 4348/18.03.2011, transmisa de Consiliul Judetean Gorj;
-HCL nr. 68/2009 privind trecerea din domeniul public al orasului, in domeniul privat al orasului 
Tg.-Carbunesti ;
- în baza prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr.112/2000 pentru reglementarea pro-
cesului de scoatere din functiune, casare şi valorificare a activelor corporale  care alcatuiesc do-
meniul public şi privat  al statului şi al unitatilor administrativ –teritoriale, aprobata prin Legea 
nr.246/2001;
- Legea nr. 273/2006-privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE 
Art.1.- Se aprobă  initierea procedurii de transmitere fara plata către Consiliul Judeţean Gorj, con-
form H.G. nr. 841/1995,  modificata, Anexa nr.1, a mijlocului fix „Centrala termica CT1-Oras 
Tg. Carbunesti”, ce apartine domeniului privat, datele de identificare pentru obiectivul Centrala 
Termica CT1 şi pentru subansamblele –instalatiile fiind cuprinse in anexa care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
 Art.2.- Primarul orasului si compartimentele de resort din cadrul Primariei orasului Tg.Carbunesti, 
vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

 HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitatie publica in vederea vânzarii terenului in suprafată de 19.048 mp , situat 
in partea de est a Statiei de Transfer Deseuri , oras Tg.Carbunesti, sat Cojani
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei ora-
sului Tg.Carbunesti ;
- Solicitarea nr. 1917/07.02.2011 din partea SC POMONA SRL ;
- Raport de evaluare, intocmit de S.C CONSEVAL SRL  -expert evaluator Ing. Giura Iulian ;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se însuşeste  Raportul de Evaluare efectuat de SC CONSEVAL SRL- expert tehnic au-
torizat- ing.Giura Iulian pentru terenul in suprafata 19.048 mp,  situat in partea de est a Statiei de 
Transfer Deseuri, oras Tg.Carbunesti, sat Cojani.
    Art.2.- Se aproba scoaterea la licitatie publica în vederea vânzării  terenului în suprafaţă de 
19.048 mp,  situat în partea de est a Statiei de Transfer Deseuri, oraş Tg.Carbunesti, sat Cojani.
    Art.3.- Pretul de pornire la licitatie în vederea vânzării terenului in suprafata de 19.048 mp,  situat 
in partea de est a Statiei de Transfer Deseuri, oras Tg.Carbunesti, sat Cojani este de 11.720 lei. 
    Art.4.- Se aproba Caietul de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in supra-
fata de 19.048 mp,  situat in partea de est a Statiei de Transfer Deseuri, oras Tg.Carbunesti, sat 
Cojani ;
    Art.5.- Contractul de vanzare-cumparare se va incheia în formă autentică la Biroul Notarului 
Public şi va cuprinde clauzele prevăzute în Caietul de sarcini menţionat la art.4,  taxele aferente 
urmând a fi suportate de cumparator.
    Art.6.- Primarul orasului si compartimentele de resort din cadrul Primariei orasului Tg.Carbunesti, 
vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

HOTĂRÂRE
privind repartiţia apartamentului nr.6, sc. 4 din   blocul   A.N.L 
  situat pe str. Pădurea Mamului,  nr. 11,  oraş Tg.Cărbuneşti
- raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ ;
- cererea cu nr.4920/23.03.2011 privind solicitarea de locuinţa  depusă de doamna Neamţu Ta-
tiana;
-  prevederile HCL 129 /2008  privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul A.N.L 
-  prevederile Legii 114/1996, legea locuinţei modificata si completata ;
-  prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  modificata 
si completata;
-  prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Legii/152 1998 ;
-  prevederile HG 592/2006  privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Legii/152 1998  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , aprobate 
prin HG nr. 962/2001 .

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr.6, sc. 4  din  blocul ANL situat  pe strada Pădurea 
Mamului,  nr. 11,  oraş Tg.Cărbuneşti începând cu data de 01.04.2011 doamnei NeamţuTatiana  – 
medic specialist Cardiologie la Spitalul Tg.Cărbuneşti. 
Art.2.-  În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local, primarul şi compartimentul de specialitate 
al Consiliului Local  vor încheia contractul de închiriere.

Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Martie 2011
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In perioada 06.04.-12.04.2011, trupa de teatru francofon a Colegiului National 
« Tudor Arghezi » a participat la Festivalul International de Teatru Francofon « 
Premiers Rideaux » din orasul Alytus, Lituania.

 Cei 15 elevi (Pavel Patricia, Popescu Cristian, clasa a X a, Avram Teodora, Bot-
oteanu Franceska, Butucel Larisa, Ivanis Anca, Manu Claudiu, Negrea Cristina, 
Popescu Talida, Trusca Madalina, clasa a XI a, Ciungu Alexandra, Dejescu Adina, 
Pencea Marian, Popescu Lucian si Varoagea Larisa, clasa a XII a), insotiti de catre 
.doamna profesoara Anghelescu Alina si de catre domnul director al Colegiului, 
domnul profesor Birau Gabriel au reprezentat orasul si tara nostra la acest festival. 
Emotiile au fost repede risipite, elevii prezentand piesa inca din prima zi a festi-
valului. Anul acesta, piesa aleasa «  L’amour, toujours l’amour » a fost scrisa de 
catre doamna profesoara Babu Daniela si a fost apreciata de catre iubitorii teatru-
lui francofon prezenti la acest festival. Tinerii actori au avut ocazia sa desfasoare 
activitati impreuna cu elevi de varsta lor din Lituania, Franta, Polonia, Albania, 
sub indrumarea profesorilor coordonatori francezi. Pentru cateva zile, teatrul si 
limba franceza au unit liceenii veniti la acest festival. 

Intorsi acasa, elevii au inceput pregatirile pentru urmatorul festival international, 
cel din octombrie, desfasurat la Arad.Toată natura a înflorit... 

Aerul proaspăt şi îmbi-
etor ne cheamă să ieşim 
în mijlocul naturii să 
ne bucurăm de tot ce a 
creat Dumnezeu pentru 
noi: frumuseţe, puritate, 
gingăşie.

Elevii Şcolii Generale 
Creţeşti împreună cu 
cadrele didactice, Prof. 
Cristina Drăghici,  Prof. 
Mihaela Ilinca, Prof.  
Şendroiu Florin şi Înv. 
Cioplea Viorica, au dorit 

să schimbe ceva în mentali-
tatea şi atitudinea colegilor 
faţă de mediul în care trăim, 
faţă de şcoala şi comuna în 
care locuiesc elevii. 

 Nu poţi să clădeşti o soci-
etate sănătoasă pe o natură 
bolnavă. Realitatea de azi 
dovedeşte faptul că avem 
nevoie de o schimbare atât 
în concepţia, cât şi în com-
portamentul tuturor locu-
itorilor. Astfel, împreună 
cu elevii claselor I-VIII am 
realizat igienizarea curţii 

şcolii, toaletarea pomilor, săparea acestora şi plantarea florilor de primăvară.
                                                                              Prof.Cristina Drăghici

Demarare investitie 
"Alimentare cu apa potabila - sat Pojogeni"
Ca urmare a interventiilor repetate ale primarului la CNI Bucuresti, s-a emis or-

dinul de incepere la obiectivul de investitii ,,Alimentare cu apa potabila sat Pojoge-
ni, oras Tg. Carbunesti, judetul Gorj”, conform conventiei cu nr. 20236/06.11.2007, 
incheiata intre CNI, Consiliul Judetean Gorj si Consiliul Local Targu Carbunesti. 

Luni, 2 mai 2011, are loc organizarea santierului. Constructorul este ASOCIA-
TIA SC FLOWTEX TEHNOLOGY SA & SC CONDMAG SA & DAFORA SA 
& ESCALIA CRAUS SRL, conform contract 378/12.10.2009 incheiat cu CNI-
SA. 

Lucrarile constau in executia a doua sisteme de alimentare, cu posibilitatea 
de legatura intre ele cu o lungime totala de 14.800ml si doua gospodarii de apa 
distincte. Valoarea totala a investitiei este de 2.693.009 lei. Conform conventiei, 
valoarea contributiei proprii in proiect a orasului Tg. Carbunesti, este de 592.462 
lei, iar  2.100.547 lei vor fi alocati de catre CNI Bucuresti.

Chiar daca este o greseala,
Chiar daca astepti ceva,

Inima ta se face
Ca o stea.

Steaua din cer va cadea,
Si daca nu va cadea,

Ea va disparea
Cu tot cu dragostea,

Cu tot cu inima
Si cu tot cu viata.
Se va duce totul

Inima e inceputul
Sa bata ca o stea.

                                                                                                      
       Floroiu Ana Maria

Ambasadorii culturii cărbuneştene

Un mediu curat, o viaţă mai bună

Steaua bătându-i inima

Competiţie e-anteprenor
Competiţia “eAntreprenor”, parte a Programului “Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), 
este o competiţie iniţiată de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în 
calitate de organizator.
Concursul se adresează antreprenorilor locali din cele 255 de localităţi participante la acest 
program şi urmăreşte promovarea serviciilor specifice, oferite de personalul RECL în cadrul 
PAPI (Punct de Access Public la Informaţie).
OBIECTIVE
Competiţia şi-a propus să iniţieze o campanie de promovare a serviciilor pe care persona-
lul RECL le poate oferi întreprinzătorilor, potenţialilor întreprinzători sau fermierilor din 
comunităţile EBC în vederea asigurării unei dezvoltări locale sustenabile. Competiţia e Ant-
reprenor îşi propune să devină un veritabil concurs de idei, participanţii fiind încurajaţi să 
promoveze idei inovative prin care mediul de afaceri local poate deveni mai competitiv prin 
utilizarea resurselor TIC.
Prin creşterea vizibilităţii şi a notorietăţii serviciilor oferite în PAPI se urmăreşte consolidarea 
relaţiei dintre personalul RECL şi membrii comunităţii implicaţi în desfăşurarea unor vari-
ate activităţi economice. Toate activităţile desfăşurate în cadrul acestei competiţii se vor axa 
pe iniţiative inovative, bazate pe utilizarea instrumentelor TIC şi pe generarea de rezultate şi 
beneficii concrete pentru micii întreprinzători din comunităţile EBC, precum şi pe generarea de 
profit şi atragerea de fonduri în comunitate.
Competiţia urmăreşte de asemenea crearea, sprijinirea, consolidarea şi promovarea unei cul-
turi antreprenoriale la nivel rural si mic urban capabile să accelereze iniţierea de afaceri de 
succes şi să mărească competitivitatea la nivel local. Vor fi încurajaţi să participe şi potenţiali 
întreprinzători care vor avea ocazia de a-şi promova şi materializa ideile de afaceri spre a de-
veni adevarate poveşti de succes.
PERIOADĂ DE DESFĂŞURARE: 14.03.2011 - 30.04.2011
 MOD DE DESFĂŞURARE
 La competiţia eAntreprenor pot participa echipe formate din membri ai personalului RECL 
şi întreprinzători, potenţiali întreprinzători şi/sau fermieri din comunităţile EBC. Personalul 
RECL poate înscrie în concurs mai multe echipe pentru aceeaşi comunitate.
Exemple de echipe ce pot participa la competiţie:
echipă minimă: Personal RECL (Manager RECL şi Administrator IT) + 2 întreprinzători/
potenţiali întreprinzători şi/sau fermieri;
echipă maximă: Personal RECL (Manager RECL şi Administrator IT) + 5 întreprinzători /
potenţiali întreprinzători şi/sau fermieri
Fiecare echipă îşi va desemna un lider (un manager de proiect), cel care va fi responsabil cu 
încărcarea materialelor în portalul eComunitate şi cel care va stabili cu organizatorii, în cazul în 
care se va număra printre câştigători, modul de alocare a sumei aferente premiului.
Competiţia constă în organizarea şi derularea la nivelul comunităţilor EBC, în intervalul 14 
martie – 30 aprilie 2011, a următoarelor activităţi:
ACTIVITATEA 1 – Campanie de promovare a serviciilor oferite întreprinzătorilor / fermier-
ilor
ACTIVITATEA 2 – Resurse utile pentru afaceri de succes
ACTIVITATEA 3 – Vino la PAPI! –Asistenţă tehnică pentru aplicarea instrumentelor TIC în 
afaceri
ACTIVITATEA 4 – Planuri pentru viitor
*Toate activităţile sunt obligatorii. Nu vor intra în evaluare echipele care nu au atins criteriile 
minime, detaliate la fiecare activitate în parte.
 CONDIŢII DE PARTICIPARE
 1.Participarea la acest proiect este liber consimţită.
2.La competiţie pot participa doar utilizatori înregistraţi în portalul www.eComunitate.ro
3.Are dreptul să se înscrie în concurs orice echipă formată din membri ai personalului RECL 
(din cele 255 de comunităţi participante la proiectul “Economia Bazată pe Cunoaştere”) şi cel 
puţin 2 întreprinzători/potenţiali întreprinzători/fermieri din comunitatea respectivă.
4.În competiţie se pot înscrie mai multe echipe din aceeaşi comunitate.
 ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR
1.Înscrierea echipelor participante, formate din personal RECL şi cel puţin doi întreprinzători/
fermieri se va face online, prin intermediul portalului eComunitate.ro (secţiunea “eAntre-
prenor”).
2.Participanţii vor elabora un Raport final de proiect (în format standard), ce va conţine date 
despre activităţile realizate în proiect.
3.Toate materialele rezultate ca urmare a activităţilor proiectului (prezentări, imagini, lucrări) 
vor fi încărcate în format electronic, însoţite de Raportul final, pe portalul eComunitate.ro, până 
la data de 30 aprilie 2011 (ora 24:00).
4.Rezultatele evaluării vor fi comunicate public în maxim 20 zile de la încheierea competiţiei.
5.Informaţii suplimentare privind desfăşurarea competiţiei eAntreprenor pot fi obţinute prin 
transmiterea unui mesaj la adresa PortalAdmin@ecomunitate



Gazeta de Cărbuneşti, Aprilie 2011 - 4

Îndrăzneste! Lansează-te în afaceri! prin intermediul proiectului “ANSI – Antreprenoriat pentru someri” - proiect cofinantat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European ce 
oferă persoanelor  aflate în căutarea unui loc de muncă din judetele Gorj si Mehedinti sansa de a-si deschide propria afacere. 

Din 1 noiembrie 2010, Asociatia Mereu pentru Europa, în parteneriat cu SC ACZ Consulting SRL si SC PRO 
Solutions SRL, implementează în judetele Gorj si Mehedinti proiectul ANSI – Antreprenoriat pentru someri.

Proiectul îsi propune dezvoltare abilitătilor antreprenoriale în rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 
cu precădere someri tineri si someri de lungă durată, din judetele Gorj si Mehedinti. 

Pentru înlesnirea accesului la acest proiect a celor vizati, au fost înfiintate 2 centre locale de consultantă în afaceri, 
unul în orasul Târgu Cărbunesti (judetul Gorj) si unul în orasul Strehaia (judetul Mehedinti), în cadrul cărora expertii 
nostri oferă un set complex de servicii: consiliere individuală si de grup, organizarea de cursuri, oferirea de consultantă 
si furnizarea de servicii pre-start-up. Până în prezent, în cadrul proiectului, s-au derulat activitătile de selectare a 
grupului tintă si de informare si consiliere a persoanelor selectate. 

Centrul local de consultantă în afaceri înfiintat în Primăria orasului Tg. Cărbunesti a fost vizitat de peste 80 de 
persoane dornice de a-si deschide o afacere. Din aceste persoane, au fost selectate 42 de persoane care au beneficiat 
de un serviciu de informare si consiliere profesionist. Dintre aceste persoane consiliate se vor selecta, pe baza unei 

recomandări făcute de către consilierul în orientare în 
carieră, dna Iulia Ianîcu, persoanele care vor intra în etapele 
următoare ale proiectului.

În lunile mai si iunie se vor derula cursurile autorizate 
de CNFPA în Competente antreprenoriale, la care vor participa persoanele care nu detin cunostinte despre afaceri. La 
absolvirea cursului, participantii vor primi certificatul de competente antreprenoriale. Pentru că grupul tintă este încadrat 
în categoria grupurilor defavorizate, beneficiarul le va acorda pe perioada participării la curs o subventie în valoare de  
200lei/lună.

 În perioada mai-iulie se va derula 6 sesiuni de realizare a planurilor de afaceri sustinute de experti în afaceri, acestea 
alternând cu sesiuni de consiliere si asistenta oferite de tutori specializati în afaceri. Tematica celor 6 sesiuni va fi: 
organizatorică, prezentarea ideilor, planul de marketing, organizarea afacerii, situatii financiare, pregătire prezentare 
finală. La aceste sesiuni vor participa persoanele care au competente antreprenoriale, identificate în urma sedintelor de 
informare si consiliere. În cadrul activitătii fiecare participant va elabora un plan de afaceri. Activitatea se va încheia cu o 
prezentare finală a planurilor de afaceri elaborate de participantii la această activitate. În urma evaluării acestor planuri de 
afaceri, cele mai bune 12 vor fi premiate, cu un premiu în valoare de 4000 lei.

În cadrul sesiunilor de consultantă în afaceri, participantilor li se vor prezenta si oportunitătile de finantare a unei afaceri din fonduri nerambursabile. 
Fondurile prezentate vor fi: Măsura 312: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea microîntreprinderilor, Măsura 313: Încurajarea activitătilor turistice, Măsura 123: Creşterea 

valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere, Măsura 121: Modernizarea exploatatiilor agricole – finantate din PNDR si Programul pentru stimularea înfiintării si dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri – finantat de Guvernul României.

Proiectul ANSI are un profund caracter practic, obiectivul final fiind ca cel putin 12 participanti să fie capabili la sfârsitul proiectului să demareze o activitate independentă.

ANSI - Îndrăzneşte! Lansează-te în afaceri!

Ziua de 7 aprilie 2011, zi in care la invitatia Bibliotecii orasenesti, un numar impresionant de cititori (elevi, adulti), precum si reprezentanti ai Consiliului Judetean 
Gorj, presedintele P.N.L. Gorj dl. Dian Popescu, consilieri locali, cadre didactice de la Scoala Generala,,George Uscatescu”, impreuna cu dl. Director Ion Cioplea, 

cadre didactice de la Colegiul National ,,Tudor Arghezi”, reprezentanti  ai  Clubului elevilor, ai 
Muzeului ,,Tudor Arghezi” si ai spitalului orasenesc in prezenta domnului director Constantin 
Tarziu, au participat la aceasta activitate organizata de biblioteca.

De asemenea, amintim prezenta unui grup de elevi de la Scoala Generala Cretesti, insotiti de 
inimoasa profesoara Cristina Draghici, dascal ce stie a modela tanara generatie, dorind ca acesti 
copii sa cunoasca mult mai  multe  decat le ofera satul in care se afla scoala lor.

In cadrul acestei festivitati a avut loc inaugurarea  Biblionet –Lumea in biblioteca mea, proiect 
ce s-a derulat pe parcursul a peste un an de zile .
Prin intermediul acestui proiect, Biblioteca a fost dotata cu echipament IT in valoare de 3000 $

Alaturi de noi, in implementarea acestui proiect au fost mereu prezenti reprezentanti ai Biblio-
tecii Judetene , in persoana doamnei directoare Olimpia Bratu, a domnului metodist Constantin 
Mituca, a doamnei bibliotecar Marlene Angheluta si a informaticianului institutiei.

S-a creat o atmosfera frumoasa ,fiecare participant purtand probabil in suflet amprenta bucuriei 
de a fi intr-un spatiu de socializare ,cald ,prietenos ,spatiu in care de multe ori invitatii nostri s-au 
aflat ,participand la diverse acrtivitati ale bibliotecii noastre .

Dupa prezentarea materialului privind rolul bibliotecii in comunitatea carbunesteana ,apoi 
a materialului despre ce inseamna Biblionet au luat cuvantul:primarul orasului Mazilu Mihai 
Viorel, vicepresedintele Consiliului Judetean Ribu Vasile , dna.directoare a Bibliotecii  Judetene  

,dl. Director al Scolii Generale  si dl.presedinte al P.N.L Gorj.                                         
Doamna directoare Olimpia Bratu a inmanat edilului orasului nostru o diploma de merit pen-

tru implicarea in acest proiect , ca reprezentant al Autoritatii publice locale .
Festivitatea s-a incheiat in sala de sedinte  prin trilurile “ privighetorii “ carbunestene ,Luiza 

Ciudin ,cea care  a incantat audienta .Apoi , s-a mers  in biblioteca pentru taierea panglicii de 
catre Autoritatea locala si judeteana . In spatiul ce poarta numele fauritorului de cuvinte Tudor 
Arghezi ,s-au spus pareri ,s-au impartasit ganduri .La sfarsit ,am stat de vorba cu parintii  ele-
vilor de la Scoala Cretesti si am  inteles ca fiecare copil, dar si parinte intelege ce mult conteaza 
sa poti lua parte la astfel de activitati ,al caror rol este de fapt formarea tinerei generatii cea care 
va duce destinele  neamului nostru pe mai departe. 

       Am vazut pe fata lor bucuria de a avea posibilitatea sa tasteze la un calculator ,sa vada 
cate informatii le  ofera acesta.Le-am sugerat in discutiile purtate , ideea ca niciodata sa nu 
inlocuiasca cartea cu calculatorul , cartea sa le ramana  un adevarat prieten , aceasta fiind  de 
fapt instrumentul cel mai de pret.Efortul depus de parintii acestor copii de a veni cu masinile 
personale la aceasta activitate  ,a meritat. Consideram ca fiecare din cei prezenti ,s-a bucurat de 
noutatea din biblioteca urbei noastre , iar noi cei implicati zi de zi in munca din biblioteca ,avem  
convingerea ca programul Biblionet , va determina  aceasta institutie sa depaseasca granitele de 
a fi locul de unde se iau si se aduc carti si  va deveni un spatiu de socializare  in care oamenii se 
pot intalni  si altfel decat s-a intamplat pana acum. Multumim tuturor celor care au raspuns invitatiei bibliotecii , oameni care stiu sa aprecieze valorile culturale si care 
de fiecare data raspund unor astfel de invitatii .                                                      

               Biblioteca Oraseneasca

Inaugurare BIBLIONET - Lumea in biblioteca mea


