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Şcoala românească are menirea de a instrui, educa şi forma elevii cu 
scopul orientării şi integrării profesionale în societate. Dacă în mediul 
rural ne confruntăm din ce în ce mai mult cu elevi cu mai puţină stofă 
intelectuală, asta nu înseamnă că din toţi aceştia nu se mai găsesc şi minţi 
sclipitoare. Dovada celor spuse este existenţa câtorva elevi de la Şcoala 
Generală Creţeşti, care s-au remarcat prin intermediul talentului lor.

Încă de la clasa a V-a s-a observat că sunt doi elevi care au înclinaţii lit-
erare şi plastice. Eleva, Bălănoiu Cristina este din satul Floreşteni şi vine în 
fiecare dimineaţă la această şcoală cu dorinţa de a mai învăţa câte ceva, că 
poate îi vor folosi cândva cunoştinţele acumulate şi deprinderile formate. 
Cristina a dat dovadă de creativitate şi originalitate în compoziţiile literare 
realizate atât în clasă, cât şi acasă. Ea a participat la Olimpiada de limba 
şi literatura română, faza pe şcoală şi pe localitate, obţinând 98 de puncte. 
În timpul liber este pasionată de lectură, de igiena şi îngrijirea casei, este 
pasionată de flori şi are spirit de iniţiativă. Colegul ei, Tunşeanu Valentin, 
este de statură minionă şi are o faţă zglobie, fiind mereu pe fază şi întrecân-
du-se cu ceilalţi colegi să dea răspunsurile cele mai inteligente. Are şi el 
o înclinaţie literară, descoperită de doamna profesoară, Drăghici Cristina, 
în timp ce verifica fişele de lucru date în timpul orei de limba română. A 
găsit câteva versuri compuse de Valentin într-un timp foarte scurt: „Afară-i 
frig şi ninge/Şi vântul bate-ntruna/Zăpada străluceşte/Şi luna se aprinde/
Zăpada se aşează pe drumul îngheţat/Afară ninge cu pulberi de zăpadă/
Zarea argintie se prinde de pământ/Treceau copii cu sănii, chiuind.”

La clasa a VI-a s-au remarcat trei elevi încă din primele săptămâni ale 
anului şcolar 2010-2011, dornici mereu de afirmare, prompţi, serioşi şi cu 
mult bun simţ. Aceştia sunt Bălănoiu Eugen, Bican Marinela şi Teodorescu 
Alexandra. Ei au participat la numeroase activităţi şi concursuri la iniţiativa 
doamnei profesoare Cristina Drăghici. Prima activitate la care au participat 
a vizat protejarea mediului înconjurător „Un Mediu curat”, unde cei trei 
au realizat afişe ecologice cu titlul „Salvaţi mediul înconjurător!”. Această 
activitate a fost postată pe site-ul JARomania-„Premiile pentru un mediu 

curat”. 
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Focşani în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, unde au obţinut pre-
miul I la secţiunea confecţionarea de sorcove. 

Eleva Bican Marinela este cea care a participat la Olimpiada de limba 
şi literatura română faza pe şcoală, pe localitate, ajungând chiar la faza 
judeţeană unde a obţinut un rezultat destul de bun. În pregătirea ei pentru 
olimpiadă, Marinela Bican a apelat si la serviciile Bibliotecii orăşeneşti, 
de unde a împrumutat cărţi, ea fiind de fapt cititoarea bibliotecii de câţiva 
ani Marinela este delicată, simplă, cu mult simţ de răspundere, are spirit 
de echipă, este pasionată de design-ul interior şi exterior, ea decorând atât 
acasă, cât şi la şcoală camera şi sala de clasă cu ornamente confecţionate 
personal. Elevii clasei a VI-a posedă mult bun simţ, sunt supuşi şi de cele 
mai multe ori curioşi peste măsură, cele mai multe curiozităţi venind din 
partea Alexandrei. 

În urma celor menţionate mai sus se observă că, deşi aceşti copii provin 
din familii modeste, dacă sunt încurajaţi, susţinuţi şi sprijiniţi de cadrele 
didactice, pot să obţină rezultate şi merite pe măsură. 

                                                                        
                                                                      Biblioteca orăşenească

Vineri, 18.02.2011, la Şcoala Generală Creţeşti s-a omagiat împlini-
rea a 153 de la naşterea sculptorului modern, Constantin Brâncuşi. 
După o prezentare a vieţii şi operei sculptorului român gorjean, elevii 
clasi a VI-a (Bălănoiu Eugen, Bican Marinela, Mălăelea Luiza, Gelatu 

Mădălina şi Teodorescu Alexandra) au realizat câteva medalioane pe 
această temă, în care au evidenţiat traseul parcurs de Brâncuşi de la 
Hobiţa până la Paris (Hobiţa – Tismana – Baia de Aramă – Vârciorova 
– Mehadia – Pesta – Viena – Ischl – Salzburg – München – Konstanz – 
Basel – Paris), viaţa şi operele brâncuşiene. 

Toţi elevii ştiu acum că în afară de ansamblul monumental din parcul 
central al oraşului Tg.-Jiu mai există şi alte opere sculptate de Con-

stantin Brâncuşi, Rugăciune, Sărutul, Cuminţenia pământului, Cocoşul, 
Pasărea, Primul pas, Domnişoara Pogany etc. Dintre mărturiile celor 
apropiaţi lui Brâncuşi în timpul ridicării ansamblului monumental de 
la Tg.-Jiu, una poate să intrige în mod deosebit. Întrebat fiind ce vrea 
să reprezinte prin Coloană, Brâncuşi ar fi răspuns: „Voi nu pricepeţi şi 
râdeţi de ceea ce fac eu acum, dar vor înţelege alţii mai târziu. Ea se 
naşte dintr-o idee care-mi frământă mult capul...” 

Cuvintele spuse de Dumitru Daba în cartea sa, Brâncuşi, au găsit 
răspuns unor elevi mai curioşi, care au întrebat: De ce masa şi scaunele? 
De ce a existat şi o alee cu scaune? De ce ‹‹Poarta Sărutulu››i?etc. Ast-
fel s-a dat citire mesajului transmis de autorul amintit: „Drumul omului 
în viaţă porneşte de la familie, de la vatra părintească. Pleci de la mai 
multe cărări, trecând din etapă în etapă, unii rămânând în vraja iubirii, iar 
alţii pornind spre o glorie care nu se sfârşeşte niciodată. Asta înseamnă 
masa şi scaunele, adică familia care dispare şi rămâne în tăcere, dar 
de neuitat. Aleile încrucişate, drumurile despărţite, scaunele grupate... 
‹‹Poarta Sărutulu›› este ultima etapă din tinereţe... Omul iubeşte viaţa, 
pe sine însuşi, băncile sunt un lung drum, drumul lung al vieţii spre 
gloria care nu are sfârşit – aceasta o simbolizează ‹‹Coloana››...” 

                                                            Prof. Cristina Drăghici, 
                                                                Şc. Gen.Creţeşti

Constantin Brîncuşi în şcoala gorjeană Copiii de azi, oamenii de mâine
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HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Poliţiei Locale a oraşului Tg. Cărbuneşti
Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbuneşti
Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre;  - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
- referatul nr. 231/07.01.2011; - propunerile formulate de consilierii locali în cadrul 
şedinţei şi consemnate în procesul verbal al şedinţei;  - prevederile Legii nr. 155/2010 
a poliţiei locale; - prevederile HG nr.1332din 23 decembrie 2010 privind aprobarea 
regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;               
- prevederile art. 36 alin. 2, lit.a şi d din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aprobă înfiinţarea Poliţiei Locale a  oraşului Tg. Cărbuneşti ca un com-
partiment funcţional, fără personalitatea juridică în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, prin reorganizarea Serviciului Public Local Poliţia Comunitară.
(2) Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 
Poliţiei Locale a oraşului Tg. Cărbuneşti rezultate în urma reorganizării Poliţiei Co-
munitare Tg. Cărbuneşti se vor aproba ulterior  prin hotărâre de către Consiliului 
Local. 
Art.2.-  Se aprobă  organizarea  şi funcţionarea Comisiei Locale de Ordine Publică 
în următoarea componenţă:
-primarul oraşului - dl. ing. jr. Mazilu Mihai Viorel  -secretarul oraşului - dl. Vlăduţ 
Grigore Alin  -şeful Poliţiei oraşului Tg. Cărbuneşti - dl. Morie Nicolae Ovidiu
-din partea  Poliţiei Locale Tg. Cărbuneşti - dl. Stăncioi Nicolae  -consilier local 
- Calotescu Marian Ion  -consilier local - Birău Dănuţ  -consilier local - Ivăniş Grig-
ore 
Art.3.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul oraşului, com-
partimentele de resort din cadrul primăriei Tg. Cărbuneşti şi Poliţia Comunitară Tg. 
Cărbuneşti.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 2010
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 contabilitate;
-Legea nr. 273 /2006 – privind Finanţele Publice Locale  cu modificările ulterioare;
-Legea nr. 11 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2010;
-HCL nr. 18 / 04.03.2010, privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli 
al oraşului Tg. Cărbuneşti  pe anul 2010 şi hotărârile consiliului local privind 
rectificările bugetului de venituri şi cheltuieli efectuate în cursul anului 2010 ;
-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 
-Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depu-
nerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la data de 31.12.2010; 

HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare anuale ale instituţiei privind execuţia bugetu-
lui de venituri şi cheltuieli întocmite la data de 31.12.2010, 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
pentru utilizarea excedentului anului  2010 în sumă de 445.529,94 lei 
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 
Având în vedere :
-proiectul de hotărâre; -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ; -expu-
nerea de motive; -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;

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 funcţionare.
Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. 
Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

HOTARARE
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aron-
date
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
-proiectul de hotărâre; -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
-Referatul 17/06.01.2011 -Raportul de specialitate; -prevederile art.45, alin.2, lit.(c) 
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu modificările ulte-
rioare -prevederile art.16, alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
-prevederile art.282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-  Se instituie taxa speciala de salubrizare in oraşul Tg.Carbunesti si satele 
arondate in suma de 120 lei/an/gospodărie.
Art.2.- Taxa se plăteşte in doua rate egale cu termene de plata la 31 martie si 30 
septembrie.
Art.3.- Neplata taxei la termenele de mai sus va atrage după sine majorări de întâr-
ziere de 0.1%  pentru fiecare zi de întârziere
Art.4.- Sunt scutiţi de plata taxei de salubrizare veteranii de război, văduvele vetera-
nilor de război nerecăsătorite si contribuabilii cu domiciliul în alte localităţi, dar care 
au poziţie de rol in oraşul Tg.Carbunesti.
Art.5.-  Plata taxei se va face la casieria Biroului Impozite şi taxe locale.
Art.6.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. 
Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cumpărării şi acceptării unei donaţii privind unele terenuri, 
situate pe raza oraşului Tg.Carbunesti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
-proiectul de hotărâre; -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
-Adresa nr. 233/07.01.2011; -Raportul  compartimentului de specialitate ;
-Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind 
administraţia publică locală ; -Prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE
 Art.1.-  Se aprobă  cumpărarea terenului - păşune  în suprafaţă de 0,76 ha, situat în 
punctul Stadion, Tarlaua 74 parcela 10311/1  de la domnul Ciontescu Constantin 
Dănuţ  la  preţul ce va fi  stabilit prin evaluarea terenului de către un expert autor-
izat.     
Art.2.- Se aprobă  acceptarea donaţiei privind terenul - păşune  în suprafaţă de 0,88 
ha, situat în punctul Stadion, Tarlaua 74 parcela 10311  de la domnul Vlăduţescu 
Titu.    
Art.3.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg. Cărbuneşti domnul Mazilu Mihai 
Viorel  pentru încheierea actelor autentice  .
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu 
Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului  Tg. 
Cărbuneşti nr. 75 din 30.07.2010 pentru  modificarea Organigramei şi State-
lor  de funcţii ale  aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbuneşti 
judeţul Gorj şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local Tg. 
Cărbuneşti, judeţul Gorj,  în vederea aplicării dispoziţiilor OUG nr. 63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice lo-

cale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 
Având în vedere :
-proiectul de hotărâre; -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
-expunerea de motive; -prevederile  Regulamentului – cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, prevăzut în anexă la O.G.nr.35/2002, aprobată cu 
completări şi modificări prin Legea nr.673/2002 ; -prevederile OUG nr. 63/2010 
pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; -prevederile Legii nr. 53/2003- 
Codul Muncii  cu completările şi modificările ulterioare; -prevederile   Legii 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;      

HOTĂRĂRŞTE
Art.1.- (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică Organigrama 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbuneşti şi a serviciilor subor-
donate Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti şi Statul de funcţii al aparatului 
de specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbuneşti conform  anexelor nr.1 şi nr. 2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Modificarea prevăzută la alin.(1) vizează reînfiinţarea funcţiei contractuale de 
Consilier juridic IA în cadrul  Aparatului permanent la Consiliului Local al oraşului 
Tg. Cărbuneşti, concomitent cu desfiinţarea  funcţiei contractuale  de Inspector I  în 
Compartimentul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului 
Tg. Cărbuneşti, asigurând astfel  încadrarea în numărul maxim de         75 posturi  
avizate şi aprobate conform punctului 1 din anexa la  OUG nr. 63/2010  pentru modi-
ficarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare. 
(3) Organigrama şi Statul de funcţii ale  Aparatului permanent la Consiliului Local 
al oraşului Tg. Cărbuneşti sunt prevăzute în anexa nr. 3,  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
(4) Fişa postului de consilier juridic în cadrul Aparatului permanent al Consiliu-
lui Local al oraşului Tg. Cărbuneşti este  prevăzută în anexa nr.4,  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
(5) La ocuparea efectivă a postului de consilier juridic din cadrul Aparatului perma-
nent al Consiliului Local se vor avea în vedere dispoziţiile Legii nr. 53/2003- Codul 
Muncii şi celelalte dispoziţii legale în vigoare aplicabile personalului contractual.   
Art.2.- Primarului oraşului, secretarul oraşului  şi compartimentele de resort  din 
cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe 
anul 2011
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 contabilitate resurse – umane din cadrul 
instituţiei 
-Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice;
-OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea 
şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
-Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare 
-Ordinul nr. 7/12.01.2011 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent 
bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale pe anul 2011;
- Adresa nr. 858/2001.2011  a DGFP Gorj privind repartizarea sumelor alocate din 
cotele defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; 
-Adresa nr. 961/2011 a Consiliului Judeţean Gorj privind repartizarea sumelor de-
falcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat; 
-Legea nr.  286/2010- privind legea bugetului de stat pe anul 2011;
-Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările 
ulterioare;
-Referatul nr. 1041/24.01.2011 al Biroului impozite si taxe;
-Referatele birourilor si serviciilor din subordinea Primăriei Tg.Carbunesti ;
-Normele metodologice din 13.01.2011 pentru aplicarea legii nr. 285/2010 privind 
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice. 

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al oraşului 
Tg.Carbunesti cu suma totala de 11.612,10 mii lei  pe capitole bugetare, conform 
anexei nr.1. 
Art.2.- Se aprobă  bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din veni-
turi proprii si subvenţii  pe anul 2011 în sumă  861,90 mii lei pe capitole, conform 
anexei nr.2.
Art.3.- Se aprobă  bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate integral 
din venituri proprii  pe anul 2011 cu suma totala de 3.701,67 mii lei, conform anexei 
nr.3.
Art.4.- Se aprobă  Lista de investiţii a bugetului local pe anul 2011 prevăzută în 
anexa nr.4.
Art.5.- Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate 
din cadrul instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Ar-
ghezi”, Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Carbunesti) vor asigura duc-
erea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public  al oraşului Tg. Carbunesti, jud. Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având  în vedere :
-proiectul de hotărâre; -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; -rapor-
tul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat; -Legea 
213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, republicată; 
-HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventaru-
lui bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor 
si judeţelor; -Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bu-
nurilor care alcătuiesc domeniul public  al oraşului Tg. Carbunesti, judeţul  Gorj, în 
următoarea componenţă:
1.Primar – Mazilu Mihai Viorel – preşedinte; 2.Vlăduţ Alin  – secretar; 3.Berbe-
cel Georgeta  – membru; 4.Surlea Iulia – membru; 5.Danaiaţă Daniela – membru; 
6.Dăianu Alina – membru; 7.Fugaru Şerban – membru.
Membrii supleanţi : 1. Călina Iuliu  - viceprimar; 2. Borcan Alin – membru                                 
3. Corici Sorin – membru
Art.2.- Comisia speciala, în componenţa prevăzută la art.1, se va întruni ori de cate 
ori este nevoie, în şedinţe convocate de oricare dintre membri, pentru inventarierea 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj si 
vor completa Anexa nr.4 din HG nr. 548/1999- Normele tehnice privind inventarul 
bunurilor care aparţin domeniul public al oraşului.  
Art.3.- Operaţiunea de inventariere a domeniului public a oraşului Tg.Cărbuneşti, 
judeţul Gorj se va derula până la data de 31.12.2011.  
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor comisiei speciale in vederea duc-
erii la îndeplinire.

HOTĂRÂRE
privind   aprobarea reangajării   domnului Văduva Vasile Paul pe postul de Con-
silier juridic IA în cadrul  Aparatului permanent al Consiliului Local al oraşului Tg. 
Cărbuneşti 
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti , 
Având  în vedere :
-proiectul de hotărâre; -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; -expu-
nerea de motive; -raportul  secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti nr. 1056/25.012011; 

-Hotărârea Consiliului Local nr.6/13.01.2011; -prevederile  Regulamentului – cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevăzut în anexă la O.G.nr.35/2002, 
aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr.673/2002 ; -prevederile OUG 
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; -prevederile legii 
nr. 53/2003- Codul Muncii  cu completările şi modificările ulterioare;  -preveder-
ile   Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; -comunicarea 
scrisă transmisă d-lui Văduva Vasile- Paul  nr. 713/17.01.2011;-consimţământul scris 
transmis de dl Văduva Vasile -Paul  nr. 805/19.01.2011; 

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) În baza dispoziţiilor  art. 72 alin.(2)  din Codul Muncii – Legea nr. 
53/2003, începând cu data  de 02 februarie 2011, se aprobă reangajarea pe durată 
nedeterminată, a  domnul Văduva Vasile Paul  pe postul de Consilier juridic IA în 
cadrul  Aparatului permanent al Consiliului Local al oraşului            Tg. Cărbuneşti, 
conform Contractului Individual de Muncă prevăzut în anexă,   care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
(2) În baza dispoziţiilor art.79² din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 
a consiliilor locale, prevăzut în anexă la O.G.nr.35/2002, aprobată cu completări şi 
modificări prin Legea nr.673/2002, salarizarea domnului Văduva Vasile- Paul  se 
face conform dispoziţiilor legale în vigoare privind salarizarea personalului contrac-
tual din sectorul bugetar, iar cheltuielile se suportă din bugetul local al oraşului Tg. 
Cărbuneşti.
Art.2.- Primarului oraşului, secretarul oraşului şi compartimentele de resort  din 
cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti în 
Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti , 
Având  în vedere :
-proiectul de hotărâre; -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; -expunerea 
de motive; -Raportul secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti;  -Adresa nr. 2239/2010 
din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti, înregistrată la 
primăria Tg. Cărbuneşti cu nr. 18.437/22.12.2010; -prevederile Legii învăţământului 
; -prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată 
cu completările şi modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se  numeşte ca reprezentant al Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti în 
Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” dna Stăiculescu 
Constantina. 
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asig-
ura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind numirea membrilor supleanţi ai  Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 
în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg. Cărbuneşti 
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti , 
Având  în vedere :
-proiectul de hotărâre; -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  -expu-
nerea de motive; -Raportul secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti;  
-Adresa nr. 434/26.01.2011 din partea Spitalului Orăşenesc Tg. Cărbuneşti 
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti la nr. 1147/ 26.01.2011. 
-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 numesc ca membrii supleanţi ai Consiliului Local al oraşului Tg. 
Cărbuneşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg. Cărbuneşti 
următorii consilieri locali : 
1.domnul  Motorga Florin Gabriel 
2.domnul Mihăilescu Constantin 
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asig-
ura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.114/09.12.2010 privind aprobarea 
înfiinţării „S.C.MICAGOS S.R.L Tg.Cărbuneşti”  
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti , 
Având  în vedere :
-proiectul de hotărâre; -rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  -ex-
punerea de motive; -Raportul secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti; -Adresa 
nr.8709/16.12.2010 din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj , înregistrată la 
Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti cu nr. 18406 din 22.12. 2010;  -prevederile Legii 
nr. 340/2004– privind prefectul şi instituţia prefectului,  republicată cu modificările 
şi completările ulterioare; -prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei pub-
lice locale , republicată cu completările şi modificările ulterioare; -prevederile Legii 
nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ;  

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă revocarea  Hotărârii Consiliului Local  al oraşului Tg. Cărbuneşti 
nr.114 din 09.12.2010 privind aprobarea înfiinţării „S.C.MICAGOS S.R.L 
Tg.Cărbuneşti”.    
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asig-
ura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Centralizatorului cheltuielilor,  reactualizat,   pentru rest de 
execuţie la investiţia „Modernizare Baza Sportivă- Stadionul Local, oraş Târgu 
Cărbuneşti” – proiect nr. 25/2009  
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 biroului administrarea domeniului 
public şi privat; 
 -prevederile Legii  nr.273/2006 
–privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; -Central-
izatorul cheltuielilor,  reactualizat,   pentru rest de execuţie la obiectivul de investiţii 
„Modernizare Baza Sportivă- Stadionul Local, oraş Târgu Cărbuneşti”;  -prevederile 
art.36 alin.(2) litera b), alin.(49 litera d), art.63 alin.(1) litera c), precum şi cele ale 
art.126 din Legea  nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată cu 
completările şi modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Centralizatorul cu cheltuielile,  reactualizat,  pentru rest de 
execuţie- Proiect tehnic nr. 25/2009 -  „Modernizare Baza Sportivă- Stadionul Lo-
cal, oraş Târgu Cărbuneşti”, întocmit de către SC ASPLAN SRL Tg. Jiu, conform 
anexa.    
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asig-
ura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile februarie, martie şi aprilie  2011
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 organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 673/2002;
- propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 31 
ianuarie 2011, conform procesului verbal al şedinţei  ;

HOTĂRĂŞTE
 Articol unic:  Domnul  consilier local  Mihăilescu Constantin   se alege în funcţia de 
preşedinte de şedinţă  pe  lunile februarie, martie şi aprilie 2011.

Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Ianuarie 2011
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(3)Primarul are obligatia sa dispuna verificarea, prin ancheta sociala, a modificarilor intervenite si sa 
emita dispozitie scrisa referitoare la noul cuantum.
(4)Primarul transmite agentiei teritoriale documentele prevazute la art. 21, în termenul prevazut la 
art. 22.
(5)Acordarea noului cuantum al alocatiei se face începând cu luna urmatoare celei în care au inter-
venit modificarile.
Art. 25 Titularul alocatiei depune la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a secto-
rului municipiului Bucuresti în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta familia, din 6 
în 6 luni dupa stabilirea dreptului la alocatie, o declaratie pe propria raspundere privind componenta 
familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, al carei model este stabilit prin normele metod-
ologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 26 (1)În vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatie, primarii 
dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de câte ori este nevoie.
(2)În situatia în care se constata schimbari ce conduc la modificarea cuantumului alocatiei sau, dupa 
caz, la încetarea dreptului la alocatie, primarul emite dispozitie scrisa, pe care o comunica agentiei 
teritoriale, însotita de ancheta sociala.
(3)În situatia modificarii cuantumului alocatiei, în conditiile prevazute la alin. (2), acesta se acorda 
începând cu luna urmatoare celei în care s-a efectuat ancheta sociala sau, dupa caz, celei în care au 
intervenit modificarile.
(4)În situatia în care în urma efectuarii anchetei sociale prevazute la alin. (1) se constata modificari 
cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost co-
municate în conditiile prevazute la art. 24 alin. (1), sumele încasate cu titlu necuvenit se vor recupera 
de la titularul alocatiei, începând cu luna urmatoare celei în care au intervenit modificarile.
Art. 27 Ancheta sociala prevazuta la art. 16 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1) si art. 29 
alin. (2) se întocmeste potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei 
legi si constituie proba legala pentru instantele judecatoresti, în legatura cu dreptul la alocatie.
Art. 28 (1)Pentru copiii de vârsta scolara din familiile prevazute la art. 8 alin. (1), inspectoratul sco-
lar are obligatia sa transmita agentiei teritoriale, în luna urmatoare încheierii semestrului scolar, situ-
atia privind frecventarea cursurilor de catre acesti copii. Situatia se transmite electronic în formatul 
convenit cu agentiile teritoriale si va contine, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric 
personal ale copiilor si reprezentantilor familiei, adresa de domiciliu sau resedinta si numarul de 
absente înregistrate.
(2)În cazul în care se constata absente nemotivate pe parcursul unui semestru scolar, cuantumul 
alocatiei se diminueaza proportional cu numarul absentelor, dupa cum urmeaza:
a)cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistreaza un numar de maximum 10 absente;
b)cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistreaza un numar de maximum 20 de absente.
(3)Diminuarea prevazuta la alin. (2) se aplica începând cu luna urmatoare celei în care s-a constatat 
neîndeplinirea conditiei si se mentine pe o perioada de 3 luni. Dupa perioada de 3 luni, alocatia se 
acorda în cuantumul aprobat anterior.
(4)Agentia teritoriala comunica primarului tabelul nominal cu familiile pentru care se aplica diminu-
area prevazuta la alin. (2).
Art. 29 (1)Plata alocatiei se suspenda în luna urmatoare celei în care se constata una dintre urma-
toarele situatii:
a)pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenta într-un serviciu de tip reziden-
tial; 
b)agentia teritoriala constata ca dreptul la alocatie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind 
componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale 
acestora; 
c)pe o perioada de 3 luni consecutive se înregistreaza mandate postale returnate pentru titularul 
alocatiei; 
d)absentele înregistrate si nemotivate de un copil din familia beneficiara depasesc numarul de 20.
(2)În situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) si c), directorul agentiei teritoriale solicita primariei în a 
carei raza teritoriala locuieste familia verificarea situatiei, prin ancheta sociala. Dupa verificare, 
drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia pe baza de cerere înregistrata la agentia teri-
toriala.
(3)În situatia prevazuta la alin. (1) lit. d) plata alocatiei se suspenda pâna la urmatoarea situatie 
transmisa de inspectoratul scolar. Daca din situatia transmisa de inspectoratul scolar se constata un 
numar mai mic de 20 de absente, plata alocatiei se reia în conditiile prevazute la art. 28 alin. (2) si 
(4). Agentia teritoriala comunica primarului tabelul nominal cu familiile pentru care s-a suspendat 
plata alocatiei.
Art. 30 Dreptul la alocatie înceteaza în luna urmatoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplineste 
conditiile prevazute de prezenta lege.
Art. 31 (1)Diminuarea cuantumului alocatiei în conditiile prevazute la art. 28 alin. (2) si (3), precum 
si suspendarea platii alocatiei prevazute la art. 29 se fac prin decizie a directorului agentiei teritori-
ale, iar încetarea dreptului se stabileste prin dispozitie scrisa a primarului.
(2)Decizia directorului agentiei teritoriale, precum si dispozitia primarului se comunica titularului 
în termen de 5 zile de la emitere.
Art. 32 (1)Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocatie se recupereaza de la titularul dreptului la 
alocatie în termenul de prescriptie, stabilit de lege pentru creantele bugetare.
(2)Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie se face de catre agentia teritoriala, prin 
decizie a directorului, care se comunica debitorului în termen de 15 zile.
(3)Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.
(4)Pentru recuperarea sumelor platite necuvenit, reprezentantul legal semneaza un angajament de 
plata la solicitarea dreptului.
(5)Sumele încasate necuvenit ca urmare a savârsirii unei infractiuni se recupereaza integral de la 
autorii acesteia, în conditiile legii.

Biroul Asistenţă socială vă informează
continuare din numarul anterior
(3)În cazul familiilor care nu au locuinta de domiciliu sau resedinta stabilita ori fara locuinta, cer-

erea prevazuta la alin. (1) se înregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, 
a sectorului municipiului Bucuresti în a carei raza teritoriala acestea traiesc.
(4)În sensul prezentei legi, prin familii care nu au locuinta de domiciliu sau resedinta stabilita ori 

fara locuinta se întelege persoanele care nu detin o locuinta principala sau, dupa caz, o locuinta 
secundara, în conditiile legii.
(5)Locuinta de domiciliu sau resedinta este constructia aflata în proprietate personala sau închiriata 

ori asupra careia titularul sau un membru al familiei exercita un drept de folosinta în conditiile 
legii, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, formata din una sau mai multe camere, care 
acopera conditiile minimale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena ale persoanei singure 
sau ale familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, 
precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor aceleiasi legi.
Art. 12 (1)În cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se stabileste de catre 

soti sau, în caz de neîntelegere între acestia, de catre autoritatea tutelara.
(2)În cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singura.
(3)În cazul persoanei prevazute la alin. (2) care are copii în întretinere si nu a împlinit vârsta de 18 

ani, reprezentantul familiei este persoana singura, daca are capacitate deplina de exercitiu, sau, dupa 
caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.
(4)În cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile 

alin. (1) se aplica în mod corespunzator.
Art. 13 (1)Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii legali 

se dovedesc cu livretul de familie.
(2)Pentru situatiile în care nu este eliberat livretul de familie sau pentru cele care nu sunt evidenti-

ate în livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, în mod obligatoriu, actele doveditoare 
necesare.
Art. 14 (1)La stabilirea veniturilor pe baza carora se acorda alocatia se iau în considerare toate 

veniturile pe care membrii familiei le realizeaza sau, dupa caz, le-au realizat în ultima luna înainte 
de solicitarea dreptului, asa cum acestea sunt prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)În situatia în care familia definita la art. 2 locuieste si gospodareste împreuna cu alte familii sau 

persoane, la stabilirea dreptului la alocatie se iau în considerare numai partea ce revine de drept 
din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodarie, precum si sumele repr-
ezentând obligatii legale de întretinere fata de copiii pentru care se solicita dreptul si/sau, dupa caz, 
fata de parintii acestora.
Art. 15 Formularul de cerere, declaratia pe propria raspundere pentru solicitarea alocatiei, precum 

si lista actelor doveditoare privind membrii familiei si veniturile realizate se stabilesc prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 16 (1)În vederea verificarii îndeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei, 

primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomica a familiei, prin ancheta sociala, în 
termen de 15 zile de la data înregistrarii cererii.
(2)Ancheta sociala se efectueaza de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din sub-

ordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii în dome-
niul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.
(3)Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat ancheta 

sociala si primarului.
(4)În cazul în care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru întocmirea anchetei 

sociale, se considera ca familia acestuia nu îndeplineste conditiile de acordare a alocatiei.
Art. 17 (1)Stabilirea dreptului la alocatie si a cuantumului acesteia se face prin dispozitie scrisa a 

primarului.
(2)În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa comunice solici-

tantilor dispozitia de acordare a dreptului sau respingerea cererii.
Art. 18 Dreptul la alocatie se acorda începând cu luna urmatoare înregistrarii cererii.
Art. 19 Titularul alocatiei este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.
Art. 20 Plata drepturilor pentru alocatie se asigura de catre agentiile pentru prestatii sociale jude-

tene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii teritoriale, prin decizie a 
directorului.
Art. 21 Emiterea deciziei directorului agentiei teritoriale are la baza dispozitia primarului privind 

acordarea dreptului la alocatie, însotita de cererea prevazuta la art. 11 alin. (1).
Art. 22 Pentru familiile care îndeplinesc conditiile de acordare a alocatiei, primarul are obligatia de 

a transmite agentiei teritoriale pâna la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, pe baza de 
borderou, documentele prevazute la art. 21.
Art. 23 (1)Plata alocatiei se realizeaza de catre agentiile teritoriale pe baza de mandat postal sau, 

dupa caz, în cont curent personal sau în cont de cârd.
(2)În cazul achitarii drepturilor la alocatie în cont curent personal sau cont de cârd, agentiile teri-

toriale efectueaza plata prin unitatile bancare, pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar. 
Comisionul bancar nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin nego-
ciere, la nivel teritorial între agentiile teritoriale si unitatile bancare.
(3)În cazul achitarii drepturilor la alocatie prin mandat postal, agentiile teritoriale efectueaza plata 

prin intermediul Companiei Nationale “Posta Româna” - S.A., cu plata unui comision care nu poate 
fi mai mare decât cel utilizat în cazul altor drepturi de asistenta sociala.
(4)Pentru situatia prevazuta la alin. (3), Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale încheie conventie 
cu Compania Nationala “Posta Româna” - SA, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale.
(5)Fondurile necesare achitarii comisionului prevazut la alin. (2) si (3) se suporta din bugetul Min-
isterului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, din 
aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor la alocatie.
Art. 24 (1)În cazul în care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor 
realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei are obligatia ca, în termen de maximum 10 zile, sa 
comunice în scris primarului modificarile intervenite.
(2)În situatia în care modificarile intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocatie, titularul 
solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere însotita de actele doveditoare privind 
modificarile intervenite.

Anunţ
Pierdut carnet somaj nr.3961/24.02.2011 pe numele de 

Bănicioiu Aurel, comuna Stejari.
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Desi nu se cunoaste cu certitudine ziua cand s-a nascut C.Brîncusi (19-20-21 februarie 1876), ne-am adunat intr-o zi de vinery, 18.02.2011, pentru a aniversa 135 de ani de la nasterea 
marelui sculptor. Astfel la initiative doamnelor bibliotecare Sirbu-Suta Ana, Calotescu Roxana, doamnei invatatoare, Buligiu Camelia, prof. Vaduva Elena, s-a organizat o intalnire in 

Sala de sedinte a Primariei Targu Carbunesti pentru a ne putea aminti de marele maestro 
ce a dat forma timpului. Cei care au raspuns invitatiei (domnul A. Dumitrescu, domnul 
director Cioplea Ion, doamna Andrasi, prof. Novac Aurora, Lupulescu Teodora alaturi de 
elevi ai C.N.T.A., consilierii locali – prof. Pandia Daniela, domnul Cocheci Constantin, 
voluntarii din Italia si Tunisia, domnul Isuf Florin si altii) au fost cu adevarat incantati de 
ceea ce s-a petrecut acolo.

Pentru inceput, doamna Sirbu-Suta Ana a trecut in revista viata si opera lui C. Brincu-
si. Astfel am aflat ca de mic, Brincusi a sculptat banca de la scoala, a plecat sa munceasca 
la Targu Jiu, Craiova si s-a hotarat in toamna anului 1903 sa plece pe jos la Paris, unde a 
ajuns in vara anului 1904.

In tot acest timp doamna Vaduva a proiectat cateva imagini ale celor mai importante 

opera brincusiene. Totodata a organizat si o mica expozitie cu desene semnate de volun-
tarul din Tunisia si elevele C.N. “Tudor Arghezi” – Pavel Patricia si Dogariu Oana. Am 
trait inca o data fiorul mandriei ca suntem gorjeni.

Mi-a ramas intiparita in memorie perioada in care a lucrat la capodoperele de la Targu 
Jiu (1937-1938): Masa Tacerii, Poarta Sarutului, Coloana Infinitului, cand a fost obligat 
sa puna in varful Coloanei un vulture sau un soldat, dar nu a acceptat, considerand ca el 
vede decat cerul si a spus:”Nici nu va puteti da inca seama de ceea ce v alas eu voua!”.

Dupa acest moment, a urmat concursul “Viata si opera lui C. Brincusi”, organizat 
de doamna Buligiu Camelia, impreuna cu clasa a IV-a B. Elevii au fost grupati in patru 
echipe si au raspuns la un numar de douazeci de intrebari, ce au trecut prin toata existent 
lui Brincusi. In urma jurizarii, castigatoare a fost echipa Cercetasilor, urmand Temerarii, 
Pasarea Maiastra si Voiniceii. Cei mici au primit premii de la sponsorul obisnuit al activi-
tatilor de acest gen, Libraria Carmen Targu Carbunesti.

Elevii au fost rugati sa deseneze, inspirandu-se din operele brincusiene, fiind in-
deaproape urmariti de domnul Isuf Florin si de Wael – voluntarul din Tunisia.

La final, domnul Aurelian Dumitrescu ne-a incantat ca de obicei cu cateva cuvinte despre ceea ce semnifica pentru dansul frumosul, arta. Activitatea a fost apreciata de cei prezenti 
si asteptam si alte evenimente care sa reuneasca iubitorii de arta si cultura.

                                                                                                                                                                                                                                              Prof. Novac Aurora

Constantin Brîncuşi - fiu al Gorjului

Economia bazata pe cunoastere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoasterii din Romania, conceput si derulat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii  In-
formationale.

Proiectul se adreseaza spatiului rural si mic urban si se desfasoara in parteneriat cu primariile din 255 de comune si orase mici. Prin acces la internet de mare viteza, computerele 
aflate la dispozitia publicului larg si a scolilor, tehnica de calcul si telecomunicatii de productie recenta, misiunea proiectului este de a ajuta populatia din aceste localitati sa afle de 
unde sa obtina informatie relevanta pentru preocuparile sale, sa stie cum s-o foloseasca inteligent si sa produca, mai departe, cunoastere pe care s-o foloseasca pentru a-si imbunatati 
calitatea vietii.

In cadrul Punctului de Acces al Publicului la Informatie ( P.A.P.I.) sunt asigurate urmatoarele categorii de servicii:
-servicii de informare si comunicare directa si prin Internet;
-servicii de formare si instruire;
-acces la ser- vicii de comunicatii  moderne, inclusiv posta electronica, Internet, telefonie prin Internet;
- a c t i v i t a t i educationale, culturale si de informare;
-sprijin pentru dezvoltarea durabila a comunitatii, reducerea decalajului digital, imbunatatirea si modernizarea procesului 

educational pen- tru membrii comunitatilor arondate respecivului centru P.A.P.I.
La Scoala Generala ”George Uscatescu” din oras, prin intermediul acestui proiect, elevii claselor I-IV, beneficiaza de  

cursuri de infor- matica, sub indrumarea echipei retelei electronice, pentru a dobandi notiunile de baza din domeniul IT.
In cadrul Punctului de Informare, aflat in incinta Primariei Tg.Carbunesti, toate persoanele interesate beneficiaza gratuit 

de accesul la calculator, si implicit de serviciile oferite de P.A.P.I .Astfel, sunt oferite servicii pentru tineri:
-furnizarea de servicii online de tip jobclub:surse de informare despre locurile de munca vacante, editare de CV-uri si scrisori 

de intentie, informatii despre cum sa se prezinte la un interviu;
-gazduirea unor specialisti de la Agentia de Somaj pentru informarea absolventilor in legatura cu ofertele de angajare si conditiile acordarii somajului;
-organizarea de programe complementare serviciilor after school in colaborare cu scoala si comitetele de parinti.
Servicii pentru intreprinzatori:
-realizarea de materiale publicitare pentru IMM-urile locale: fluturasi, afise, scrisori
-promovarea IMM-urilor locale- oferirea de sprijin in postarea ofertei de produse si servicii, in mediul online;
-oferirea de sprijin pentru redactarea/managementul/ implementarea de proiecte pentru dezvoltarea IMM-urilor din comu-

nitati.
Servicii pentru fermieri:
           - furnizarea de consultanta pentru accesarea masurilor de sprijin agricol;
           - informarea periodica sustinuta de APIA pentru fermieri si proprietari de gospodarii agricole din comune;
            - asistenta pentru accesarea de informatii in domeniile lor de interes.
                                                                                                                             Manager proiect Chiriţă Elena Liana

Proiectul "Economia bazată pe cunoaştere "
- proiectul pentru comunitate


