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Premieră la Tîrgu Cărbuneşti
Campionatul naţional FKNB-IMAF, Prima ediţie "Cupa Gilortul"

Sala de sport a Colegiului Naţional “Tudor 
Arghezi” din Oraşul Târgu Cărbuneşti a găzduit 
recent o etapă importantă a Campionatului 
Naţional al Federaţiei de Karate Nipon Budo 
România, organizat de către clubul “Gemina 
DBP”, prin domnul ing. Dumitru Danciu, la care 
au participat peste 250 de sportive şi sportivi din 
toată ţara, record la un concurs de acest gen. La 
concursul desfăşurat pe categorii de vârstă şi 
centură, Judeţul Gorj a fost reprezentat de către 
secţiile din Ţicleni şi Tg. Cărbuneşti, conduse 
de sensei Simion Băluţă, karatist care are cen-
tura neagră cu 6 Dan. La rândul său, deţinător 
al centurii negre cu 7 Dan, dl. Dumitru Danciu a 
înfiinţat, împreună cu dl. Simion Băluţă, Clubul 
„Gemina” de karate, club care a crescut campio-
ni naţionali, balcanici, europeni şi mondiali.

“Este prima competiţie organizată în această 
zonă a ţării”!

Karatele reprezintă, probabil, cea mai veche 
artă marţială ce utilizează tehnici de lovire cu 
braţele şi picioarele, “kara” însemnând “gol”, 
iar “te” însemnând “mână”, deci, e vorba despre 
o artă marţială de origine japoneză care presu-
pune lupta cu mâinile goale. Fiind considerată 
o artă marţială în care spiritul şi mentalul sunt 
esenţiale, putem extinde şi detalia conţinutul cu-
vântului “Karate”, acesta însemnând “gol” sau 
“vid”, adică spiritul prin care trebuie căutat vidul 

mental ce dă naştere intuiţiei, vid 
care poate fi obţinut prin efort şi 
protecţie, prin antrenament în arta 
luptei susţinute, pentru ca aceasta 
să ne asigure protecţia necesară şi 
să deschidă, astfel, calea spre ilu-
minare. Înainte de începerea con-
cursului, dl. Preşedinte, Dumitru 
Danciu, ne-a mărturisit că “pen-
tru noi este prima competiţie 
organizată în această zonă a ţării, 
activitate în care s-au implicat 
oficialităţile din Tg. Cărbuneşti, 
iar scopul nostru principal este 
acela de a pregăti sportivii pentru 
Campionatul European din Italia, 
din toamna acestui an”! Născut 
la Abrud, judeţul Alba şi absol-
vent al Politehnicii din Timişoara, 
dl. Dumitru Danciu a început să 
practice judo, pe când era elev 
de liceu, dar nu îl atrăgea în mod 
deosebit, pentru că i se părea un 
sport brutal, aşa că, fiind student la 
Timişoara, a trecut la karate, sport 
care considera că i se potriveşte şi 
îi place mai mult, iar “sportul care 
ţi se potriveşte, îl simţi“, spune 
sensei Dumitru Danciu!                                              
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HOTĂRÂRE
privind  schimbarea amplasamentului Gospodăriei de apa GA2 din cadrul proi-
ectului ”Alimentare cu apa sat Pojogeni, oras, Tg-Carbunesti, judetul Gorj”
pe terenul domeniului public situat in incinta scolii primare din satul Pojogeni.
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având  în vedere :
- Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriu-
lui si A.D.P.P;       
- P.U.G.- sat Pojogeni –proiect nr  88/2003  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 
aprobat prin H.C.L nr.111/2007 ;
- H.G.R nr.973/2002 -Anexa nr.7 –Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al oraşului Tg.Carbunesti (H.C.L nr.55/1999)- poziţia 67;
- H.C.L. nr 8/28.01.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei  „Alimentare cu apa sat Pojogeni, oraş Tg-Carbunesti, judeţul Gorj” 
- H.C.L. nr.47/12.05.2010 privind aprobarea participării Consiliului Local al 
oraşului Tg.Carbunesti realizarea investiţiei  „Alimentare cu apa sat Pojogeni, oraş 
Tg-Carbunesti, judeţul Gorj”                 
- Proiect nr.ES 289/2010 elaborat de S.C. ESCALIA CRAUS SRL Baia Mare;
 - Prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata  –privind administraţia 
publica locala;

HOTĂRĂŞTE
 Art. 1. Se aprobă schimbarea amplasamentului Gospodăriei de apa  GA2 din 
cadrul investiţiei „Alimentare cu apa sat Pojogeni, oraş Tg-Carbunesti, judetul 
Gorj” proiect nr.ES 289/2010 elaborat de S.C. ESCALIA CRAUS SRL Baia Mare, 
pe terenul în suprafaţă de 1193 mp, aparţinând domeniului public al oraşului,  situ-
at in incinta scolii primare din  satul Pojogeni, conform planului de situaţie anexat 
care face parte integranta din prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE  
privind  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti 
pe anul 2011
Având  în vedere :
-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 organiza-
rea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterio-
are - contul de execuţie la data de 11.05.2011;
-  Referatele nr. 6902/03.05.2011 şi 7183/11.05.2011 întocmite de biroului admin-
istrarea domeniului public şi privat; 
- referatul nr. 7213/12.05.2011 întocmit de dl. Dobrotă Vasile din cadrul centrului 
Cultural ”Tudor Arghezi”;  convenţia nr. 1199/27.01.2011; 
- referatul nr. 6.746/02.05.2011 întocmit de muzeograf Firescu Eugenia; 

HOTĂRĂŞTE
Art.1.-  Se aprobă  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al 
oraşului Tg.Cărbuneşti cu suma totala de  + 68,90  mii lei pe capitole bugetare, 
conform anexei nr.1 . 
Art.2.-  Se aprobă  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011 cu suma totala de + 39,50 
mii lei, pe capitole, conform anexei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă Lista de investiţii a bugetului local pe anul 2011, prevăzută în 
anexa 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 aprobarea oportunităţii proiectului de finanţare “Dezvoltarea unui sistem 
eco-eficient in oraşul Tg. Carbunesti de producere a energiei electrice prin valo-
rificarea resurselor regenerabile de energie solara, pe baza efectului fotovoltaic 
pentru consumul propriu” prin accesare de fonduri europene si pentru aprobarea 
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 
proiectului prezentat pentru finanţare
Având  în vedere :
- Raportul de specialitate al biroului ADPP;       
- referatul nr. 7175/11.05.2011, întocmit de d-nul. Calina Ionut Adrian, consilier in 
cadrul biroului ADPP - Primăria Oraşului Tg. Carbunesti; 
- prevederile Ghidului solicitantului pentru POS CCE 2007-2013, Axa Prioritară 
4 ,,Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii 
schimbărilor climatice”, DMI- 2 ,,Valorificarea resurselor regenerabile de energie 
pentru producerea energiei verzi;

HOTĂRĂŞTE
 Art.1.- Se aprobă  oportunitatea realizării si depunerii proiectului de finanţare 
“Dezvoltarea unui sistem eco-eficient in orasul Tg. Carbunesti de producere a 
energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie solara, pe 
baza efectului fotovoltaic pentru consumul propriu”, prin accesare de fonduri eu-
ropene. 
Art.2.- Se aprobă cofinanţarea din bugetul local in procent de 2% din totalul cos-
turilor eligibile ale proiectului, precum si a tuturor celorlalte cheltuieli neeligibile 
şi conexe care vor apărea în perioada de implementare a proiectului ce vor fi efec-
tuate în cadrul proiectului de finanţare.
Art.3.- Se numeşte primarul oraşului domnul Mazilu Mihai Viorel ca REPR-
EZENTANT LEGAL pentru proiectul de finanţare “Dezvoltarea unui sistem eco-
eficient in orasul Tg.Carbunesti de producere a energiei electrice prin valorificarea 
resurselor regenerabile de energie solara, pe baza efectului fotovoltaic pentru con-
sumul propriu”

HOTĂRÂRE 
privind asocierea oraşului Tg-Cărbuneşti cu judeţul Gorj şi unităţile adminis-
trativ-teritoriale din acest judeţ în vederea aderării la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj, 
pentru realizarea proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide în  judeţul Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2 – POS MEDIU
Având în vedere:
-Prevederile art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea nr. 349/2005 privind depozi-
tarea deşeurilor, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2007;
-Prevederile art. 49, pct. A din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 
privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
13/2008;
•Prevederile art. 11, alin.(1), art. 12, alin. (1) art. 36 alin. (2), lit. b, d şi e, alin. 
(4), lit. f, alin. (6) lit. a pct.14 şi alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are; 
-Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;
-Prevederile HG 855/2008 privind pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activi-
tate serviciile de utilităţi publice;
-Certificatul de înscriere ADIS Gorj nr. 3 din 14.01.2009 eliberat de Judecătoria 
Târgu-Jiu; 
-Prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului naţional 
de gestionare a deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, 
precum şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor.
-GHIDUL SOLICITANTULUI pentru finanţările prin Axa Prioritară 2 - POS Me-
diu “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor istorice contaminate” (Domeniul major de intervenţie 1); 
-Adresa nr. 86661 din 04.02.2010 a Ministerului Mediului – Direcţia Generală 
AM POS Mediu;
-Adresa nr. 93501/DF/12.03.2010 a Ministerului Mediului – Direcţia Generală 
AM POS Mediu;
-Necesitatea creării cadrului instituţional şi juridic pentru realizarea proiectului 
de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul 
Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2  POS MEDIU;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 -  Se aprobă asocierea oraşului Tg-Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg-
Cărbuneşti, cu judeţul Gorj şi unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ, în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice 
de Salubrizare „ADIS” Gorj, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform 
art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată şi art. 10 din Legea nr. 
51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu obiect de activitate înfiinţarea 
serviciului judeţean de salubrizare pentru localităţile de pe raza judeţului Gorj, 
organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea 
în comun a serviciului judeţean de salubrizare a localităţilor membre, precum şi 
pentru realizarea proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide în judeţului Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2 – POS MEDIU 
“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea si-
turilor contaminate istoric” - Domeniul major de intervenţie 2.1.
Art. 2 - Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul 
Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj, cu modificările aduse prin Actul 
adiţional nr. 1/2011, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Actul 
Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor 
Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj, cu modificările aduse prin Actul adiţional nr. 
1/2010 şi nr. 2/2011, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. (1) Modificările Statutului şi Actului constitutiv „ADIS” Gorj prevăzute 
la art. 2 vor fi înscrise, potrivit legii, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al 
Judecătoriei Târgu-Jiu. 
(2) Se actualizează Statutul şi Actul constitutiv al „ADIS” Gorj, în conformitate 
cu modificările prevăzute la art. 2, în forma prevăzută în Anexa nr. 3 şi, respectiv, 
Anexa nr. 4 ,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice 
de Salubrizare „ADIS” Gorj are sediul în România, judeţul Gorj, Palatul Adminis-
trativ, Str. Piaţa Victoriei, nr. 2 – 4, Camera 243, Târgu-Jiu şi un patrimoniu iniţial 
de 53600 lei. Se aprobă participarea Consiliului Local Tg-Cărbuneşti la patrimo-
niul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 1000 lei .
Art. 5 - Se desemnează primarul oraşului Tg-Cărbuneşti ca reprezentant al oraşului 
Tg-Cărbuneşti în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dez-
voltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” 
Gorj.
Art. 6. - Se împuterniceşte Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti  să semneze, în nu-
mele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Tg-Cărbuneşti Statutul „ADIS” 
Gorj, cu modificările aduse prin Actul adiţional nr. 1/2011, în forma prevăzută  în  
Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, precum şi Actul Constitutiv al „ADIS” Gorj, cu 
modificările aduse prin Actul adiţional nr. 1/2010 şi nr. 2/2011, în forma prevăzută 
în Anexa 2 la prezenta hotărâre
Art. 7. -  Se împuterniceşte Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti să semneze în nu-
mele şi pe seama Consiliului Local Tg-Cărbuneşti., Statutul şi Actul Constitutiv 
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor  Publice  de  
Salubrizare  „ADIS”  Gorj , în  forma  actualizată, prevăzută în Anexa nr. 3  şi, 
respectiv Anexa nr. 4.

HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj a terenului pe care 
este amplasat depozitul neconform din zona urbană  Tg.Cărbuneşti  în vederea 
reabilitării, în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Inte-
grat al Deşeurilor Solide în  judeţul Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2 – POS ME-
DIU - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor contaminate istoric” - Domeniul major de intervenţie 2.1
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public şi privat; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate; 
Ţinând cont de prevederile:
- HCL Tg.Cărbuneşti  nr. 64/2011 privind asocierea oraşului Tg.Cărbuneşti  cu 
judeţul Gorj şi unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ în vederea aderării 
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Sa-
lubrizare „ADIS” Gorj, pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al 
deşeurilor şi extinderea infrastructurii în judeţul Gorj;
- Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 2 - POS Mediu “Dezvoltarea siste-
melor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate 
istoric” - Domeniul major de intervenţie 2.1 “Dezvoltarea sistemelor integrate 
de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor”;
- art. 12, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1 (1) - Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj a terenului 
pe care este amplasat depozitul neconform din zona urbană Tg.Cărbuneşti în ve-
derea reabilitării, în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor Solide în  judeţul Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2 – POS 
MEDIU - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabili-
tarea siturilor contaminate istoric” - Domeniul major de intervenţie 2.1, teren iden-
tificat conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Darea în administrare efectivă a terenului prevăzut la alin. 1 se va face pe 
bază de contract de dare în administrare încheiat între Consiliul Judeţean Gorj şi 
Consiliul Local al Tg.Cărbuneşti .
(3) Se aprobă contractul de dare în administrare a terenului prevăzut la alin. 2, în 
formă prezentată în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Predarea – preluarea terenului prevăzut la art. 1 şi a documentelor relevante ce 
atestă dreptul de proprietate publică a oraşului Tg.Cărbuneşti  (adeverinţă regim 
juridic domeniul public şi extras de carte funciară) se va face  pe bază de protocol 
ce se va încheia între Consiliul Judeţean Gorj şi Consiliul Local al Tg.Cărbuneşti.
Art. 2. Terenul pe care este amplasat depozitul neconform din zona urbană 
Tg.Cărbuneşti  ce urmează a face obiectul investiţiei, se află în domeniul public 
al oraşului Tg.Cărbuneşti, fiind disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului 
propus în proiect.
Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuternicesc primarul oraşului   Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei Tg.Cărbuneşti.  
    Art. 4. Primarul oraşului  şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei  Tg-
Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei si   Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate 
al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în 
subordinea Având în vedere:
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr.884836 din 13.05.2011;
- Avizul nr.1953700/07.04.2011 al Direcţiei pentru Evidenta Persoanelor si   Ad-
ministrarea Bazelor de Date  din cadrul Ministerului Administraţiei si Internelor;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pen-
tru stabilirea unor măsuri financiare modificata prin Legea nr.13/2011;
- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
-  Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pen-
tru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare;            

 HOTĂRĂŞTE
 Art.1.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului şi ale serviciilor subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti judeţul 
Gorj, conform anexelor nr. I şi  II.         
 Art.2.- Se aprobă Organigrama şi  Statul de funcţii ale Serviciului Public Comu-
nitar Local de Evidenta a Persoanelor înfiinţat in  subordinea  Consiliului Local 
Tg.Cărbuneşti, conform anexelor nr. I/A şi  II/A.    
 Art.3.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Poliţia Locală 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Tg.Cărbuneşti judeţul 
Gorj, conform anexelor nr. I/B şi II/B.
 Art.4.- Anexele nr.  I, II., I/A, II/A,  I/B şi II/B fac parte integrantă din  prezenta 
hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  funcţionare a Politiei Locale a 
oraşului Tg.Cărbuneşti. Având  în vedere :
- prevederile art.4  alin.4 din Legea nr.155/2010 – Legea Politiei Locale;
- prevederile art.3 din Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regu-
lamentului-cadru de organizare si funcţionare a Politiei locale,
- prevederile art.36, alin.6, lit.a, pct.7  din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publica locala, republicata,  cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1.- Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare a Politiei Lo-
cale Tg.Cărbuneşti, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/13.01.2011 privind aprobarea 
cumpărării şi acceptării unei donaţii privind unele terenuri situate pe raza oraşului   
Tg.Cărbuneşti. Având  în vedere :
- Raportul secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti;  
- Adresa nr.7901/05.05.2011  din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj , 
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti cu nr. 7172/06.05.2011;
- prevederile Legii nr. 340/2004– privind prefectul şi instituţia prefectului,  
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ;  

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă revocarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 5/13.01.2011 privind 
aprobarea cumpărării şi acceptării unei donaţii privind unele terenuri situate pe 
raza oraşului   Tg.Cărbuneşti.

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare investiţiei 
„Reabilitare şi modernizare clădire piaţă agroalimentară”. Având  în vedere :
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al 
Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ; 
- Devizului General privind cheltuielile necesare investiţiei „Reabilitare şi mod-
ernizare clădire piaţă agroalimentară;
- prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi 
modificările ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin.(2) litera b), alin.(4) litera d), art. 63 alin.(1) litera c), 
precum şi art.126   din Legea 215/2001- republicata,  privind administraţia publica 
locala cu completările şi modificările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă documentaţia tehnico-economici şi indicatorii tehnico-economici 
din Devizul General privind cheltuielile necesare investiţiei „Reabilitare şi mod-
ernizare clădire piaţă agroalimentară, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre

Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Mai 2011
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Din 1933, sub sloganul “Investeşte în educaţie!”, organizaţia Junior Achievement România (JAR) implementează programe adresate tin-
erilor, elevilor şi studenţilor. JAR este o parte a Junior Achievement Worldwide, USA, fondată în 1919 şi Junior Achievement-Young En-

terprise, Europe, cu o activitate de peste 40 de ani pe piaţa educaţională 
europeană.

La începutul anului şcolar 2010-2011 două cadre didactice de la Şcoala 
Generală Creţeşti au dorit să aceeseze pentru semestrul I două cursuri 
instructive-educative, pe care să le desfăşoare la disciplina “Consiliere şi 
orientare”, şi anume: doamna profesor, Cristina Drăghici, a optat pentru 
clasele a V-a şi a VII-a cursurile “Noi în Europa” şi “Economia şi suc-
cesul”, respectiv domnul profesor, Florin Şendroiu, la clasele a VI-a şi a 
VIII-a a coordonat desfăşurarea aceloraşi cursuri din cadrul domeniilor: 
“Educaţie pentru responsabilitate socială” şi “Educaţie pentru orientare 
profesională”. Astfel, elevii au dat dovadă că aceste ore au fost mult 
mai atractive şi au fost mai responsabili în realizarea unor produse. Spre 

exemplu elevii claselor a V-a şi a VI-a au confecţionat şi personalizat 
tricouri, au stabilit un preţ pentru acestea. O altă activitate a constat 
în exerciţii de planificare a bugetului, au jucat cumpărătorul priceput, 
Asumarea riscului (Asigurările de sănătate, auto, pentru locuinţă, 
medicale etc). Elevii claselor a VII-a şi a VIII-a au desfăşurat jocul 
Alege-ţi succesul, respectând luarea deciziilor cu privire la educaţie şi 
profesie, au fost enumerate obiectivele lor care se pot îndeplini dacă 
îşi vor continua studiile etc. 

Ei au primit la sfârşitul semestrului I şi certificatele de absolvire 
pentru programele JA implementate în şcoala lor, programe coordo-
nate la nivel de unitate şcolară de cadrele didactice Cristina Drăghici 
şi Florin Şendroiu.

                                                                                                                                                                    Prof. Cristina Drăghici

Biblioteca orăşenească vă informează
Luna aprilie a avut pentru bibliotecă o mare însemnătate, pentru că ziua de 23 a fost ziua bibliotecarului, omul 

care slujeşte într-o instituţie de mare valoare pentru o comunitate. Anul acesta s-au împlinit 12 ani, de când  cineva 
s-a gândit să dea importanţa ce se cuvine meseriei de bibliotecar.

O încărcătură spirituală a acestei zile este coincidenţa cu ziua de sfântul Gheorghe, sfântul biruinţei, patronul 
spiritual al religiei ortodoxe. În acest an am amintit doar de ziua de 23 aprilie, în cadrul inaugurării ,,Biblionetului”, 
eveniment despre care s-a scris în numerele trecute ale Gazetei de Cărbuneşti, activitate în cadrul căreia atmosfera 
creată a cuprins tot ce înseamnă biblioteca în comunitatea cărbuneşteană, valorile culturale fiind apreciate de cei 
care au fost prezenţi.

Şi pentru că la inaugurarea Biblionet, am prezentat o situaţie statistică a bibliotecii pe 2010, o situaţie bună care 
nu se obţine din întâmplare, ci doar prin muncă, pasiune, dăruire, dintr-un bun comportament al bibliotecarului în 
relaţiile cu beneficiarii instituţiei, din respectarea programului de lucru nu doar pentru a motiva timpul lucrat, ci 
din a face datoria cu adevarat.

Ne-am propus pentru informarea cetăţenilor, să dăm o situaţie statistică a bibliotecii de la începutul anului 2011 
până în prezent, această situaţie reflectând munca în bibliotecă şi dând răspunsul unei întrebări pe care probabil 
o pun anumite persoane. “Dacă la Târgu Cărbuneşti se citeşte?“. Prin situaţia prezentată  Biblioteca orăşenească 
răspunde cu un “DA” foarte clar şi corect.

Situaţia ianuarie-mai 2011:
-Numărul cititorilor înscrişi 625 (cu vârste intre 3-86 ani); -Numărul vizitelor la bibliotecă (frecvenţa)-7600; 

-Numărul documentelor difuzate 16200 (zilnic nr. documentelor fiind cuprins  între 165-190); -A avut loc o lansare 
de carte; -Au fost organizate 4 expoziţii de carte 

-Activităţi organizate  precum :-Mihai Eminescu “Luceafărul poeziei româneşti”, Constantin Brîncuşi–Fiu al 
Gorjului; -Întâlniri cu elevii Şcolii “George Uscătescu” şi ai Colegiului Naţional “Tudor Arghezi” pe diverse teme-
Inaugurarea  Biblionet.

La toate aceste activităţi au participat peste 450 de invitaţi, cărora cu această ocazie le mulţumim că au fost 
alături de noi. 

- Am încurajat tinerii în creaţiile proprii; -Am efectuat servicii în exterior pentru persoanele care ne-au solicitat; 
-Am mers în teren pentru recuperarea cititorilor întârziaţi (din penalizările percepute de la aceşti cititori s-au achiz-
itionat cărţi noi); -Am colaborat cu Gazeta de Cărbuneşti; -Zilnic am completat registrul de evidenţă cu numărul 
volumelor consultate şi împrumutate precum şi numărul cititorilor pe categorii de vârstă, profesie (nr. volumelor 
zilnic între  165-190, iar al cititorilor 50-75); -Legarea periodicelor în colecţii. 

Ţinând cont de faptul că la populaţia oraşului şi a satelor arondate, coeficientul de atragere conform legii ar trebui 
să fie cuprins între minim 5% - maxim 10%, deci numărul cititorilor să fie cuprins între 450-900 pe an, considerăm 
că numărul de 625 doar în cele 5 luni ale anului, înseamnă  foarte mult şi foarte bine . Întotdeauna însă este loc de 
mai bine.                                                                                                                    Biblioteca Orăşenească

Programul Junior Achievement derulat şi la Şcoala Generală Creţeşti

Serbarea de sfârşit de an sco-
lar s-a desfăşurat pe scena Casei 
de Cultura ,,Tudor Arghezi’’. 
La festivitate au participat ele-
vii claselor I- VIII de la Şcoala 
Generală ‘’George Uscătescu’’, 
dascăli, părinţi, bunici, dar 
şi autorităţile locale. Fiecare 
eveniment şcolar aduce câte o 
amintire din viaţa fiecărui elev. 
Emoţia se citea pe faţa tuturor, 
fiindcă fiecare an scolar îşi pune 
amprenta asupra copiilor noştri, 
prin experienţele şi cunoştinţele 
acumulate de aceştia. Pentru 
unii, sunetul clopoţelului va de-
veni o amintire de neuitat, mo-
mentul absolvirii marcându-le 
sfârşitul unei perioade din viaţa 
lor, dar începutul uneia noi. 
Diriginţii claselor V-VIII au spus 
pe rând numele premianţilor 
din fiecare clasă. Elevii veneau 
în faţă, primeau diplomele, iar 
lumea îi aplauda şi îi felicita. 
La sfârşitul festivităţii s-au 
făcut fotografii, fiind felicitaţi 
atât elevii, cât şi cadrele didac-
tice. Dupa aceea, copiii au mai 
zăbovit putin în parcul din faţa 
primariei, plecând apoi bucuroşi 
către vacanţa care-i aşteaptă.

Vacanţă plăcută, copii !!!

Sfârşit de an şcolar
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ANUNŢ
Pierdut carnet şomaj pe numele Păun Ioan, com. Dănciuleşti, chitanţa nr. 
11727 din 24.06.2011

Muzeul "TUDOR ARGHEZI" - prezent şi viitor
Se spune că omul e rodul pământului. Am putea stabili, aşadar, o clasificare a pământurilor, a locurilor, oriunde şi oricare ar fi ele, având ca principal 

reper acest tip de „rod”? Năstruşnică idee, nu-i aşa? Şi, totuşi, pe lângă zâmbet,se strecoară fiorul născut din recunoaşterea unui sâmbure de adevăr.
Dacă am privi în amănunt structura acestui binom, am putea stabili coordonate sau nuanţe, dacă vreţi, cu nobil statut de irepetabilitate. Prima condiţie a 

caracterelor este calitatea conştiinţei. Aceasta trebuie să fie pură şi sensibilă, să freamăte de bucuriile sau durerile oamenilor, de primăverile sau toamnele 
pământului, ca o vibraţie de strună.

Tot astfel, conştiinţa argheziană a vibrat şi transmis peste timp, asemenea picăturii ce descrie cercuri succesive pe luciul cristalin,… a fremătat de 
farmecul oamenilor şi locurilor de aici. Poetul nostru nu-şi putea afla rădăcinile în altă parte, n-ar mai fi fost acelaşi!

Aşa că, muzeul Arghezi, în Gorj, la Cărbuneşti, acum şi mai departe, nici că poate fi mai nimerit!
Muzeul Arghezi nu este un muzeu oarecare, pentru că aici timpul nu e-

ncremenit. El urmează îndeaproape configuraţia patrimonială, pe care, în 
funcţie de iscusinţa minţii şi vocaţia simţirii noastre, o putem extinde oricât. 
Pentru că, aici, patrimoniul este „cuvântul”! 

Pornind de la cartea - „treaptă”, încetul cu încetul, pas cu pas, zi de zi 
„templul” nostru se clădeşte.

Cei care-i calcă pragul sunt, în primul rând, oamenii locului, care… 
„freamătă”. Dar, mai sunt şi alţii. Vor fi din ce în ce mai mulţi, căci setea de 
a-ţi cunoaşte rădăcinile, oriunde vor fi fost ele, va fi din ce în ce mai mare. 
Asta, o ştiu… Dumnezeu şi… Domnul Tudor!...

Foto: Sâmbătă, 7 Mai, anul curent, un grup de elevi însoţiţi de profesor 
Alina Vâlceanu de la liceul „Tudor Arghezi” din Craiova au vizitat Muzeul 
Tudor Arghezi de la Cărbuneşti.

                                                                    Muzeograf: Eugenia Firescu

A obţinut în anul 1982, titlul de campion naţional, la categoria 60 kg şi s-a perfecţionat sub “bagheta” antrenorului american, sensei Frank 
Anderson, cel care timp de 15 ani a venit periodic la Alba Iulia şi care are centura neagră cu 8 Dan. „Frank Anderson m-a ajutat să acced la 
adevărata valoare a karatelor, m-a făcut să înţeleg teoria, întrucât acest sport are o parte teoretică foarte importantă, pe care ajungi să o pricepi 
doar de la o anumită vârstă. Efectiv, karatele nu le simţi decât după ce ajungi la centura neagră“, consideră Dumitru Danciu.

Cel care a înfiinţat 
clubul de karate 
„Gemina D.B.P“

Încă din perioada 
studenţiei, sensei 
Danciu se gândea 
să înfiinţeze un club 
de karate, iar în cele 
din urmă a reuşit 
să-şi împlinească 
visul, dar clubul 
„Apulum“, cum se 
numea pe atunci, 
şi-a desfăurat activ-
itatea până în 1990, 
sub firma judo-ului, 
un sport preferat în 
prioada de dinainte 
de 1989, când kara-
tele erau privite cu 
multă suspiciune de 
către oficialităţile 
vremii! “Pot să vă 
reamintesc faptul 
că după 1990 am 
constituit Clubul 
Gemina D.B.P, împreună cu colegul Simion Băluţă, un om deosebit, cu care mă înţeleg foarte bine“, spune domnul Preşedinte cu glasul plin 
de o solemnitate asociată cu sobrietatea. Sensei Dumitru Danciu şi sensei Simion Băluţă au înfiinţat Federaţia Română de Karate „Nipon 
Budo“, primul fiind preşedintele federaţiei, iar cel de-al doilea vicepreşedinte. Nu este un secret faptul că prin eforturile domniilor lor, sport-
ivii clubului au avut rezultate remarcabile, mai ales la fete, care, între anii 1994-1995 erau mereu pe podium. „Pot să vă spun, că avem titluri 
de la campion balcanic, până la campion mondial”, subliniază interlocutorul meu. Să mai amintim că în urmă cu aproape trei ani, de exem-
plu, o sportivă din Ţicleni a fost desemnată la campionatul mondial “cea mai tehnică sportivă“, precizează domnia sa, iar ca un bilanţ demn 
de apreciere, merită amintit faptul că sportivii karatişti ai Clubului Gemina au cucerit peste 1.200 de medalii, au obţinut titluri de campioni 
naţionali, balcanici, europeni şi mondiali. Primul titlu al clubului mai sus amintit a fost obţinut de către Ioana Nana, din Alba Iulia, care a fost 
vicecampioană mondială, dar, ceea ce mi s-a părut extrem de interesant a fost sublinierea domnului Dumitru Danciu, potrivit căreia copiii din 
familii mai nevoiaşe ajung sportivi de calitate. „Tinerii care nu au bani, fac performanţă. Ceilalţi, cu anumite excepţii, fac karate, oarecum 
forţat, doar pentru mişcare“, ceea ce confirmă ipoteza că întotdeauna simţi cu sufletul sportul care ţi se potriveşte!

                                                                                                                                                                                Profesor Vasile Gogonea

Campionatul naţional FKNB-IMAF, Prima ediţie "Cupa Gilortul"


