
Anul VIII  nr. 83, Ianuarie 2012 

Foc de artificii la trecerea dintre ani

	 În	acest	an,	cu	o	vreme	neobişnuită	pentru	această	perioadă	a	
anului,	si	mai	ales	fară	zăpadă,	cea	care	întregeşte	sentimentul	sublim	
al	sarbătorilor	de	iarnă,	trecerea	dintre	ani	s-a	făcut	la	Tg-Cărbuneşti	
în	parcul	primăriei.	Mulţi	cărbuneşteni	au	ieşit	din	case	pentru	a	par-
ticipa	 la	 focul	 de	 artificii	 din	 parcul	 primăriei.	 Focul	 de	 artificii	 a	
fost		foarte	reuşit,	din	păcate	ceaţa	lăsată	peste	oraş	a	creat	ceva	prob-
leme. 
	 Într-o	 ambianţă	 deosebită,	 cărbuneştenii	 prezenţi	 în	 parcul	
primăriei	 au	 ciocnit	 un	 pahar	 de	 şampanie	 cu	 edilii	 oraşului.	 Cu	
această	ocazie,	la	cumpăna	dintre	ani,	s-au	trecut	în	revistă,	proiect-
ele	realizate	în	2011	şi	obiectivele	pentru	noul	an	2012.	Autoritatea	
locală	mulţumeşte	tuturor	celor	prezenţi	în	noaptea	dintre	ani	în	faţa	
primăriei	pentru	ambianţa	civilizată	de	care	au	dat	dovadă,	şi	totodată	
urează	 tuturor	 cărbuneştenilor:	 „Sănătate, La Mulţi Ani, multe 
bucurii şi realizări pentru anul 2012”

Hora Unirii

	 Din	1859	încoace,	ziua	de	24	ianuarie	este	sărbătorită	an	de	
an	de	 către	 români,	 reprezentând	un	mare	 eveniment	pentru	popo-
rul	 nostru,	 adică	 Unirea	 Principatelor	 Române.	 Moldova	 şi	 Ţara	
Românească,	două	ţări	diferite	în	acele	vremuri,	s-au	unit	la	24	ianu-
arie	1859,	sub	conducerea	comună	a	lui	Alexandru	Ioan	Cuza..

Scrisoarea domnului Primar 
Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel privind 

realizările pe anul 2011
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Notă de constatare – RECLAMAŢIE -  
investiţie “Alimentare cu apă sat Pojogeni

	 Ca	urmare	a	reclamaţiei	nr.	9642	depuse	la	sediul	CNI-SA	
în	data	de	27.12.2011	de	cetăţeanul	Fugaru	Ion,	prin	care	atrăgea	
atenţia	asupra	nerespectării	tehnologiei	de	execuţie	la	montarea	
conductelor	(lipsa	stratului	de	nisip	şi	a	benzii	avertizoare)	în	
cadrul	investitiei	“Alimentare	cu	apă	sat	Pojogeni,	oraş	Tg.	Car-
bunesti	”	au	fost	convocaţi	la	sediul	CNI-SA	în	data	de	11.01.2012	
factorii	care	au	participat	la	realizarea	investiţiei	întocmindu-se	un	
proces	verbal	prin	care	cei	implicaţi	şi-au	expus	punctul	de	vedere	
cu	privire	la	reclamaţie.
	 În	data	de	19.01.2011	CNI-SA	a	convocat	la	amplasamentul	
lucrării	factorii	implicaţi	şi	pe	reclamantul	din	Tg.	Carbunesti	pen-
tru	realizarea	unor	sondaje	pe	reţeaua	de	distribuţie	a	apei	în	data	
de	24.01.2012.	S-au	executat		noua	sondaje	pe	tot	traseul	reţelei	de	
apă	din	care	cinci	sondaje	au	fost	realizate	în	locurile	indicate	de	
către	reclamant.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Decembrie 2011

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea tarifului practicate de SC 
Salubris Gilort SRL, pentru serviciile de colect-
are si transport a deşeurilor de la persoanele 
juridice de pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si a 
localităţilor arondate si scutirea de la plata taxei 
de salubrizare a persoanelor fizice din satele in 
care nu s-au colectat deşeurile menajere
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; 
          - Hotărârea Consiliului Local nr. 106  
din  28.10.2010 privind aprobarea tarifelor 
practicate de SC Salubris Gilort SRL, oraşul 
Tg.Cărbuneşti;
          -  prevederile art. 45, alin. 2, lit. ( c ) din 
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicata cu modificările ulterioare;
         -  prevederile Legii 273/2006 privind 
finanţele publice locale; 
         -  art. 6, art. 90 din Ordonanţa de urgenta 
nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
         - Ordinului nr. 109/2007 privind apro-
barea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor;
      În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-  Se aprobă tariful practicat de SC 
Salubris Gilort SRL, in valoare de 56,14 lei/mc, 
pentru activităţile de colectare si transport la 
persoanele juridice din oraş si localităţile aron-
date, începând cu data de 01.01.2012.
    Art.2.-  Persoanele fizice din satele Puiesti, 
Gitani, Zarafi, Tupsa, Rogojeni si Rugi se 
scutesc  de la plata taxei de salubrizare pen-
tru anul 2011 si anul 2012, întrucât in aceste 
localităţi nu s-au prestat serviciile de colectare 
si transport a deşeurilor menajere, datorita 
drumului greu accesibil pentru maşinile de 
salubrizare. 
    Art.3.- Primarul si compartimentele de resort 
din aparatul de specialitate al primarului vor 
duce la indeplinire prezenta hotarare.

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea proiectului „Informatizarea 
activităţii Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti”
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre;
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate;
          - expunerea de motive;
          - Nota de fundamentare a directo-
rului Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti, 
înregistrată la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 
17.636/15.12.2011;  
             - Legea nr. 82 / 1991 – Legea 
contabilităţii cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
             - 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;
          - Legea 213/1998 privind bunurile propri-
etate publică;
         În temeiul  art.45   din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă proiectul „Informatizarea 
activităţii Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti”şi 
cheltuielile legate de acest proiect, conform De-
ciziei de aprobare prevăzută în anexă,care face 
parte integrantă din prezenta  hotărâre..   
      Art.2.- Contribuţia solicitantului în sumă de 
408.469,00 lei se suportă de Spitalul Orăşenesc          
Tg.Cărbuneşti din propriul Buget de venituri şi 
cheltuieli.   
      Art.3.- Primarul oraşului, compartimen-
tele de resort din cadrul Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti, şi conducerea Spitalului 
Orăşenesc Tg.Cărbuneşti  vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
Privind  concesionarea unui teren in suprafata 
de 37.801 mp situat in partea de nord a Statiei 
de Transformare ( SC ELECTRICA SA ) a ora-
sului Tg.Carbunesti .
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 
judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive;Raportul biroului Ad-
ministrarea Domeniului Public si Privat ; 
- Scrisoarea de intentie nr. 13188  din 
27.09.2011 din partea SC Reinvest Corporation 
SRL, privind concesionarea terenului in su-
prafata de 37.801 mp situat in partea de nord a 
Statiei de Transformare ( SC ELECTRICA SA ) 
a orasului Tg.Carbunesti ;
- Legea 287/2009 – Codul Civil ;
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a 
legii nr,287/2009 privind Codul Civil; 
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia pub-
lica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică; 
- art. 8 alin (2) din Legea nr. 214/2011 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor; 
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicara a O.U.G. 54/2006
           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă schimbarea destinaţiei 
terenului in suprafaţa de 37.801 mp situat in 
partea de nord a Staţiei de Transformare ( SC 
ELECTRICA SA ), in vederea realizării de 
investiţii pentru producerea si utilizarea energiei
regenerabile.

Art.2. Se aproba Studiul  de  Oportunitate 
privind concesionarea terenului in suprafaţa 
de 37801 mp situat in partea de nord a Staţiei 
de Transformare ( SC ELECTRICA SA ) a 
oraşului Tg.Cărbuneşti , întocmit de SC CON-
SEVAL SRL. 
    Art.3. Se aproba caietul de sarcini si scoat-
erea la licitaţie publica in vederea concesionarii 
terenului in suprafaţa de 37801 mp situat in 
partea de nord a Staţiei de Transformare ( SC 
ELECTRICA SA ) a oraşului Tg.Cărbuneşti.
    Art.4. Durata concesiunii este de 28 de  ani,  
preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 520 
euro/ha/an, adică 2.261 lei/ha/an.
  Art.5. Parcurgerea tuturor etapelor privind 
realizarea investiţiei ( PUZ, scoaterea terenului 
din circuitul agricol, daca va fi necesara), se 
va realiza de către concesionar, pe cheltuiala 
acestuia.
    Art.6. Hotărârea Consiliului Local nr. 115 
din 31 octombrie 2011 se revocă.
    Art.7. Primarul si compartimentele de resort 
din aparatul de specialitate al primarului vor 
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
Privind  concesionarea unui teren in supra-
fata 9,1 mp situat in strada Trandafirilor, oraş 
Tg.Carbunesti .
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 
judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
- Expunerea de motive;
- Raportul biroului Administrarea Domeniului 
Public si Privat ; 
- Solicitarea nr. 17736  din 20.12.2011 din 
partea doamnei Andriţa Ana  privind conc-
esionarea terenului in suprafata de 9,1 mp situat 
în strda Trandafirilor, oraş Tg.Carbunesti ;
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor 
de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia pub-
lica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică; 
         În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.- Se aprobă Studiul  de  Oportunitate 
privind concesionarea terenului în suprafata de 
9,1 mp situat în partea de Nord a Grădiniţei nr. 
1,  strada Trandafirilor (lânga Banc Post),   oraş 
Tg.Carbunesti.             
     Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini si scoa-
terea la licitatie publica in vederea concesion-
arii  a terenului in suprafata de suprafata de 9,1 
mp situat în partea de Nord a Grădiniţei nr. 1,  
strada Trandafirilor (lânga Banc Post),   oraş 
Tg.Carbunesti.
     Art.3.- Durata concesiunii este de 49 de  ani,  
pretul minim de pornire a licitatiei fiind de 26 
lei/mp/an.



Gazeta de Cărbuneşti,  Ianuarie 2012 -3
,,Eminescu n-a existat.

A existat numai o ţară frumoasă,
La o margine de mare.

Important

Hora Unirii

16.01.2012
În sala de festivităţi a Bibliotecii oraşenesti 
Tărgu Cărbuneşti, un număr de 35 de copii de 
la Gradiniţa nr.1,insoţiţi de doamnele educa-
toare Violeta Dumitrescu şi Claudia Opri-
an, au vizitat biblioteca, nu numai cu scopul 
unei vizite la această instituţie de cultură, ci şi 
pentru desfaşurarea unei activităţi , în cadrul 
căreia s-au recitat poezii de Mihai Eminescu, 
omagiind astfel numele “Luceafărului po-
eziei româneşti”. Unii mai îndrazneţi pre-
cum Leea si Luca Novac, Timeea si David 
Gîrniceanu, Octavian Berbecel, au păşit cu 
mult curaj spre sala de împrumut, pentru ca ei 
sunt deja cititori ai bibliotecii; fiecare de la varste mici, au venit împreuna cu bunicii sau parinţii, 
lucru ce a avut un impact pozitiv asupra lor, cultivându-le de foarte mici, gustul pentru lectura.
Alţii, mai timizi, priveau curioşi la tot ceea ce era in jurul lor. Caţiva dintre ei, au recitat poezii 
precum:
„Dor de Eminescu”- Maya Oprian ;„Peste vârfuri”- Alessia Coverca; „Şi dacă....”- Luca Novac
„Somnoroase păsărele”- David Gârniceanu
Cu emoţie în glas, dar atenţi la fiecare gest al doamnelor educatoare, copiii au recitat, iar colegii 
lor i-au apladat. Copiii au ştiut exact de ce au venit la bibliotecă, ce sărbătoriseră românii cu o zi 
înainte(15.01.2012), cine a fost Mihai Eminescu şi alte informaţii pe care le-au putut ei întelege 
la aceasta vârstă. Apoi, cu toţii, am mers la sala de împrumut, şi după la sala de lectura.  Cu ochi 
mari, iscoditori, au pus multe întrebări, văzând numărul mare de rafturi pline cu cărţi. Le-am citit 
câteva titluri de cărţi pentru copii, mulţi dintre ei ştiind de la grădiniţă sau de acasă, denumiri 
precum: „Ursul păcălit de vulpe”, „Capra cu trei iezi”, „Scufiţa roşie”, „Poveşti de fraţii Grimm”, 
„Jack şi vrejul de fasole”, „Hansel şi Gretel”, precum şi multe altele. Bucuroşi, copiii au plecat spre 
grădiniţă, unde erau aşteptaţi de părinţii sau bunicii lor.
Au promis că vor reveni, pentru a împrumuta cărţi, iar la primăvară când va fi cald, vor reveni la 
bibliotecă, pentru un concurs de desene.
Îi aşteptăm cu drag !                                                                                        Biblioteca orăşenească

Biroul impozite şi taxe vă informează
În conformitate cu prevederile art. 286 alin.(8) din Codul Fiscal adoptat prin Legea nr. 571/2003 cu modificăriile si 
completările ulterioare: „Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia 
pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor 
de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte şi ai imobilelor care au executat lucrări de 
intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile 
legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de 
performanţă energetică, sau după caz, în raportul de audit energetic, aşa cum este preavăzut în Ordononaţa de urgenţă 
a Guvernului, nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.158/2011”

continuare pag. 1
De atunci, această dată este sărbătorită prin diferite manifestări, nelipsind niciodată “Hora Unirii”, 
cunoscutul cântec pe versurile poeziei cu acelaşi titlu scrise de Vasile Alecsandri. Cu aceasta 

ocazie Şcoala Generală “George Uscătescu”, a 
organizat o frumoasă festivitate, ce a debutat 
cu imnul ţării noastre “Desteaptă-te române”.
Au rostit alocuţiuni despre semnificaţia zilei 
primarul oraşului, domnul Mihai Mazilu şi 
domnul profesor Ursu Aurelian. După acest 
moment de o mare încărcătură emoţională, 
a avut loc o suită de cântece, printre care s-a 
intonat şi imnul şcolii generale, compus de 
domnul profesor Mureanu Alin. Evenimentul 
a continuat cu un spectacol de dansuri popu-
lare, susţinut de către Ansamblul “Gilortul”, 
acesta fiind format din elevi ai Şcolii generale, 
conduşi de profesorul Ionel Traian.
Şi cum era de aşteptat, spectacolul a continuat 

cu interpretarea unor melodii specifice evenimentului de către privighetoriile cărbuneştene Luiza 
Ciudin şi Ştefania Cîrstoiu. Festivitatea a luat sfârşit, însă nu înainte ca participanţii la eveniment 
să cânte şi sa joace “Hora Unirii” în faţa primăriei fiind aplaudaţi de cei prezenţi. 

Urmare  a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 
124 din 27 decembrie 2011 pentru modifi-
carea si completarea unor acte normative care 
reglementează acordarea de beneficii sociale , 
vă înştiinţăm să aveţi în vedere că, începând cu 
anul 2012 pentru menţinerea drepturilor la aju-
torul social , alocaţiei  pentru sustinerea familiei  
, persoanele îndreptăţite să beneficieze de in-
demnizatie pentru cresterea copilului si stimu-
lent până la varsta de un an , doi ani sau dupa 
caz, trei ani, familiile beneficiare au obligaţia 
să işi achite obligaţiile legale faţă de bugetul 
local  pentru anul anterior, conform preveder-
ilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare . 
     În situatia în care pana la data de 31 ianuarie 
a fiecărui an se constată că nu a fost indeplinită 
obligaţia, se  suspendă, prin dispoziţie, acord-
area drepturilor pentru prestaţiile sociale respec-
tive,  pe o perioada de 5 luni începand cu luna 
februarie 2012.
    Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul 
local  atrage reluarea, prin dispoziţia primarului, 
drepturilor pentru prestaţiile sociale respec-
tive, incepând cu luna urmatoare celei în care 
s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile 
cuvenite in perioada suspendării.
   În situaţia în care dupa termenul prevazut nu 
a fost indeplinită obligaţia, dreptul la prestaţiile 
sociale înceteaza prin dispoziţia primarului .

COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA

Colectare selectivă  a 
deşeurilor

Fiecare dintre noi, ca reprezentat al comunităţii, 
are puterea şi obligaţia de a influenţa procesul 
de ecologizare a propriului oraş sau a zonei 
unde locuieşte. Soluţia este la îndemâna noastră 
şi constă în depozitarea selectivă a deşeurilor. 
Mai precis, trebuie să depozităm deşeurile în 
locurile special amenajate.
Principalul avantaj al reciclării este dat de re-
ducerea consumului resurselor naturale (petrol, 
apă, energie), precum şi al nivelului emisiilor 
nocive în aer. Reciclarea presupune separarea şi 
colectarea materialelor în vederea transformării 
lor în produse utile noi. O mare parte din alu-
miniul, sticla, hârtia sau oţelul folosite astăzi în 
întreaga lume sunt deja provenite din reciclare. 
Sticla şi oţelul pot fi reciclate nu doar o dată, 
ci de nenumărate ori. Reciclarea aluminiului şi 
oţelului utilizat la cutiile de băuturi, a hârtiei şi 
cartoanelor, a sticlei, precum şi a anumitor mase 
plastice constituie peste tot în ţările occidentale 
o industrie înfloritoare. De asemenea, reciclarea 
permite comunităţilor să reducă costurile de de-
pozitare a deşeurilor. Consumul de energie este 
şi el influenţat pozitiv de reciclare.

continuare în numărul viitorr
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  Finalizarea lucrării privind 
amenajarea pe verticală şi preluarea 
apei pluviale, investiţie de 150.000 (1,5 
miliarde lei vechi) din bugetul local.

 Asfaltarea-strada Pieţii, 
porţiunea de drum intersecţia Spi-
tal până la intersecţia de la Scoala 
Generală “George Uscatescu”, 
investiţie de 150.000 lei(1,5 miliarde de 
lei vechi) din bugetul local.
 

 Modernizarea bazei sportive 
şi a stadionului oraşului, investiţie de 
600.000(6 miliarde de lei vechi), cu o 
cofinanţare de 100.000 lei (1 miliard lei 
vechi) din bugetul local. 

Scrisoarea domnului Primar 
Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel privind realizările pe anul 2011

 -Finalizarea lucrărilor la sediul 
Centrului de Evidenţă Informatizată 
a Populaţiei, Poliţia Locală, Casa de 
căsătorii şi Biblioteca orăşenească, 
investiţie în valoare de 2 milioane de 
lei(20 miliarde lei vechi) din bugetul 
local.

 Începerea lucrărilor de mod-
ernizare a pieţii oraşului şi creearea 
de standuri individuale, 150.000 lei 
(1,5 miliarde lei vechi) din bugetul lo-
cal.

 Finalizarea lucrării la Staţia de 
măsură şi control a gazelor, investiţie 
de 10 milioane lei (100 miliarde lei 
vechi), investiţie Petrom OMV.

 Stimaţi cărbuneşteni,
  Scrisoarea anuală a primarului adresată contribuabililor, reprezintă pentru mine nu numai o obligaţie, ci şi o necesitate firească, în con-
textul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre faţă de cetăţean. Doresc să încep prin a mulţumi şi pe 
această cale tuturor celor care şi-au adus aportul, prin impozitele plătite bugetului local în anul 2011, la bunul mers al administraţiei 
oraşului.Toate acestea au fost posibile cu ajutorul echipei pe care o conduc, dar şi ambianţei colegiale în care se desfăşoară activitatea în 
aceasta unitate.
 Administraţia locală vă prezintă:

Principalele obiective propuse pentru anul 2012

Realizări în anul 2011

Finalizarea sistemului 
urban de distribuţie al 
apei.

Continuarea lucrărilor 
la Biserica “Antim 
Ivireanul“, investiţie de 
la bugetul local şi Pro-
toeria Tîrgu Cărbuneşti

Finalizarea reabilitării 
vechiului corp al 
Şcolii Generale 
“George Uscatescu“

Continuarea lucrărilor 
la Staţia de epurare a 
apei.

Continuarea lucrărilor 
la blocul ANL de 80 
de apartamente, situat 
lângă stadion

Notă de constatare – RECLAMAŢIE -  investiţie “Alimentare cu apă sat Pojogeni
continuare  din pagina 1
S-a constatat existenţa benzii de avertizare la toate sondajele efectu-
ate, dispusă pe un strat de nisip deasupra conductelor la şapte sondaje 
, iar la doua sondaje banda de avertizare a fost dispusă pe un strat de 
pamânt  afânat conform prevederilor din Proiectul Tehnic aprobat.

pana la capatul localitatii s-a facut conform Dispozitiei de Santier nr. 
5/17.11.2011.
Menţionăm, reclamantul nu a dorit să participe la întocmirea Notei de 
constatare cu toate că a fost invitat. 
Nota de constatare a fost semnată de reprezentantii MDRT – UCP, CNI-
UMP, Executantul Flowtex Tehnology SA, SCConrom SRL Tg. Jiu, 
UAT Tg Carbunesti. 
Urmare acestei reclamatii, dovedita ca nefondata, pe baza sondajelor 
din teren, dirigintele de santier si constructorul, intentioneaza sa ceara in 
instanta daune materiale si morale. 

Modernizare piaţă 
sector agro-alimentar

Repoziţionarea lungimii de 782 m, conducta de pe partea stanga a 
DN67B pe directia spre Tg. Carbunesti, pe partea dreapta in continuare

În numărul viitor vă vom prezenta evenimentele cultural-edilitare şi sportive ale anului 2011


