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Oameni cu suflet la Tirgu Cărbunesti 1 Octombrie - Ziua Pensionarilor
Si in acest an ,ca de fiecare data Ziua Persoanelor Varst-

nice nu a putut trece neobservata  la Tg- Carbunesti. 
Autoritatile Publice Locale au organizat pentru varstnicii 

din Tg- Carbunesti o excursie . Astfel 120 persoane  au avut 
ocazia sa viziteze Salina Ocnele Mari, judetul Valcea numai 
ca in acest an 18 persoane care au plecat cu microbuzul sco-
lar au avut parte si de neplaceri fiind dati jos dupa 15 minute 
de calatorie in Campu Mare unde Poliţia a oprit mijlocul de 
transport şi a fost nevoie ca bătrânii să-şi continue drumul                                                                                                                                           

                                                         continuare in pagina 4

Prin amabilitatea unui grup de parinti ai caror copii invata la 
gradinita din centrul orasului Tirgu Carbunesti, aceasta are o 
clasa veche cu o infatisare noua, mai mare, mai luminata si cu 
mobilier schimbat.

Doar in cateva zile si anume in perioada 29.09.2011 – 
02.10.2011, cu staruinta si optimismul celor implicate in ex-
ecutarea lucrarilor au dus la implinire un vis pe care doamna 
educatoare Zorila Alina si-ar fi dorit de mult sa se implineasca, 
dar credem ca de acest vis implinit s-au bucurat cel mai mult 
si se vor bucura in continuare copii care invata si se joaca                                                                                                                                            
                                                             continuare in pagina 4

Ziua curăţeniei în oraşul nostru "Îmbrăţişat cu cerul"
Let’s do it Romania s-a dovedit a fi cel mai mare proiect de 

implicare socială din România. Ziua curăţeniei s-a dovedit a 
fi o zi în care, mână de la mână, oameni obişnuiţi, directori de 
instituţii publice, miniştrii sau de ce nu deţinuţi au încercat să 
facă din mediul poluant de astăzi, un mediu mai curat, pentru 

ca noi toţi să putem beneficia de frumuseţea naturii.
Şi în oraşul nostru angajaţii Primariei, cadrele didactice de 

la Scoala Generala “George Uscatescu“, Colegiul National 
“Tudor Arghezi“ impreuna cu elevii si cetatenii orasului s-au 
angajat in aceasta activitate. Cu aceasta ocazie s-au colectat in 
jur de 750 de saci cu deseuri din diferite zone ale orasului. 

Titlul unui volum de poezii, a carui lansare a avut loc la 
Tirgu Carbunesti, in sala de sedinte a Primariei, in data de 
23 octombrie 2011.

Este al II-lea volum al domnului Tudor Gheorghe Calotes-
cu, I-ul volum “Istoria clipei”, fiind lansat tot la Tirgu Car-
bunesti, in anul trecut.

Am fost prezenti la aceasta lansare, oameni ai scrisului, 
oameni sensibili in al caror suflet este lumina, iubire, bucu-
rie.

Printer invitati s-au aflat si personae care au facut drum 
lung pana la Carbunesti pentru ca prietenia adevarata ce-I 
leaga de Tudor Calotescu, i-a determinat sa-I fie alaturi intr-
un astfel de moment sis a-si exprime gandurile frumoase 
fata de creatia acestuia.

Din cuvintele rostite de cei prezenti, am aflat atatea lucruri 
frumoase nu numai despre Dan poetul (asa cum I se spune), 
ci si despre Dan-omul, un om modest, sensibil, invingator, 
ce stie si are puterea sa se ridice de fiecare data sis a-si trai-
asca viata cu pasiune si curiozitate.

Domnul Dan a citit 2 din poeziile ce vor apartine unui al 
III-lea volum, dedicate marelui Brincusi, cu promisiunea ca 
va avea loc si lansarea acestui volum la Tirgu Carbunesti, in 
anul urmator.

Participantilor, li s-a oferit volumul de poezii, volumul in 
a carui post fata se poate citi:”Poezia lui Tudor Gheorghe                                                                                                                                         
                                                          continuare in pagina 4 
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HOTĂRÂRE
privind  aprobarea schimbării amplasamentului Gospodăriei de apă 
GA.1, din cadrul proiectului “Alimentare cu apă sat Pojogeni ,oraş 
Tg.Cărbuneşti , Judeţul Gorj”,de pe terenul din incinta fostei U.M 
Pojogeni, pe terenul domeniului public  situat in incinta şcolii pri-

mare Pojogeni –Cerăt.
Având  în vedere : - Referat de specialitate  cu nr. 12.030/06.09.2011 
al d-lui Corici Sorin, şef al biroului A.D.P.P;
- H.G.R.nr.973/2002,Anexa nr.7-Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti(H.C.L. nr.55/1999), 
poziţia nr.64;
- H.C.L. nr .8 /28.01.2010 ,privind aprobarea indicatorilor tehni-
co-economici ai investiţiei “Alimentare cu apă sat Pojogeni ,oraş 
Tg.Cărbuneşti , Judeţul Gorj” ;
-H.C.L. nr.47/12.05.2010 privind aprobarea participării Consiliului 
Local al oraşului Tg.Cărbuneşti pentru realizarea investiţiei “Ali-
mentare cu apă sat Pojogeni, oraş Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj”; 
- P.U.G –sat Pojogeni –proiect nr.83/2003 ,aprobat prin H.C.L. 
nr.111/2007;
- Proiect nr. E.S. 289/2010 elaborat de S.C.ESCALIA CRAUS SRL 
Baia Mare;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si completată - privind 
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.  -  Se aprobă schimbarea amplasamentului Gospodăriei de apă 
GA.1, din cadrul proiectului “Alimentare cu apă sat Pojogeni, oraş 
Tg.Cărbuneşti, Judeţul Gorj”, proiect nr. ES 289/2010 elaborat de 
S.C.ESCALIA CRAUS SRL Baia Mare; de pe terenul din incinta 
fostei U.M Pojogeni, pe terenul domeniului public situat in incinta 
şcolii primare Pojogeni –Cerăt, în suprafaţă de 1500,00 mp., con-
form plan de situaţie anexat ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul 
Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a pr-
ezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 5109/25.03.2011 
încheiat cu Complexul de Servicii Comunitare cu Secţii Protejate 
pentru Recuperare-reabilitare a Persoanelor cu Handicap si Formare 
Profesionala Tg.Cărbuneşti si scoaterea la licitaţie publica in ve-
derea închirierii spaţiului  in suprafaţa de 85,69 mp situat in imobi-
lul ,,Restaurant Piaţa”, din piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti.
Având  în vedere :
- Raportul de specialitate ale biroului Administrarea Domeniului 
Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ; - So-
licitarea cu nr. de înregistrare 12469/15.09.2011, de reziliere a con-
tractului de închiriere nr. 5109/25.03.2011 a Complexului de Ser-
vicii Comunitare cu Secţii Protejate pentru Recuperare-Reabilitare 
a Persoanelor cu Handicap si Formare Profesionala Tg.Cărbuneşti. 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic 
al acesteia, republicata ; - Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publica locala, republicata; - Codul Civil ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba rezilierea contractului de închiriere nr. 
5109/25.03.2011, încheiat cu Complexul de Servicii Comunitare 
cu Secţii Protejate pentru Recuperare-reabilitare a Persoanelor cu 
Handicap si Formare Profesionala Tg.Cărbuneşti, pentru spaţiul in 
suprafaţa  de 85,69 mp situat in imobilul „Restaurant Piaţa”, din 
piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti, precum si absolvirea de plata chiriei 
pe perioada 01.04.2011 pana la reziliere, deoarece spaţiul nu oferă 
condiţiile conforme pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ pro-
duse agro-alimentare si patiserie.
Art.2.- (1)  Se aproba Caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie pub-
lica in vederea închirierii spaţiului in suprafaţa de 85,69 mp situat 
in imobilul ,, Restaurant Piaţa”, din piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti in 
vederea desfăşurării de activităţi comerciale. (2) Durata închirierii 
este de 3  ani, preţul minim de pornire la licitaţie  fiind de 10,50 
lei/mp/luna, adică 899,75 lei/ luna, conform raportului de evaluare 
întocmit de SC CONSEVAL SRL Tg.Jiu .
Art.3.- De la data adoptării prezentei hotărâri, se revocă HCL nr. 
34/21.03.2011. 

HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitatei publica în vederea concesionarii a 2 
loturi de teren in suprafaţa de 420 mp (10m x 42m), situate in satul 
Pojogeni - Cerăt  in incinta fostei scoli de meserii) .
Având  în vedere : - Raportul de specialitate ale biroului Admin-
istrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 12017/06.09.2011din partea d-lui Mihai Dumitru;
- Solicitarea nr. 12448/15.09.2011 din partea d-lui Petrisor Daniel ;
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bu-
nuri proprietate publica ; - H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normel-
or metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006 -Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ; - Legea 
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic  

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica 
in vederea concesionarii a 2 loturi de teren, fiecare, în suprafaţa de 
420,00 mp ( 10m x 42 m), situate in oraşul Tg.Cărbuneşti, sat Po-
jogeni- Cerat ( incinta fostei scoli de meserii, conform planului de 
situaţie anexat), in vederea construirii de locuinţe individuale.
Art.2.- Durata concesiunii este pe perioada existentei construcţiei,  
preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 0,31 lei/mp/an.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea amplasării unor standuri (compartimente) iden-
tice, pentru sectorul „Produse Industriale” din Piaţa agro-alimentară 
- oraş Tg.Cărbuneşti şi stabilirea preţului chiriei lunare pentru aces-
tea 
Având  în vedere : - Raportul  de specialitate al d-lui Vladutescu 
Ovidiu, administrator Piaţa agro-alimentara oraş Tg.Carbunesti ; 
- Referatul nr. 12632/19.09.2011 întocmit de dl. Vladutescu Ovidiu 
;
- Solicitarile nr. 12556, 12557, 12558, 12564, 12566/ 16.09.2011 si 
12624/19.09.2011, din partea comercianţilor din Piaţa agro-alimen-
tara, sector industriale  Tg.Cărbuneşti
- HCL nr. 7/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si chel-
tuieli pe anul 2011 ;
- Legea nr. 273/2006  privind legea finanţelor publice locale repub-
licata ; 
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia modificata ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli, 
conform virărilor de credite bugetare în cadrul capitolului 70.10 - 
Piaţa agro-alimentara la ,,titlul 70” astfel: 
1. Modernizare piaţa oraş Tg.Cărbuneşti :  -39.000 lei
2. Compartimentare sector industrial cu standuri : + 39.000 lei.
Art.2.- Se aprobă Programul de investiţii pe anul 2011 conform 
anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.3- Se 
aprobă compartimentarea cu 6 standuri identice de dimensiuni 4m x 
4m =16mp, înălţime = 2,5m, confecţionate din aluminiu sau PVC, 
începând cu partea de sud a sectorului industrial. Art.4.- Se aprobă 
taxa pentru chiria lunara de 500,00 lei pentru un stand pe luna ce va 
fi indexata anual cu indicele de inflaţie.

HOTĂRÂRE
privind darea in folosinţă gratuita Serviciului de Ambulanta Gorj a 
spatiilor in suprafaţa de 74 mp aflate in clădirea anexa a Spitalului 
Tg.Cărbuneşti si a garajelor in suprafaţa de 140 mp. 
Având în vedere: - Raportul de specialitate al Biroului Administrar-
ea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti;
- Adresa cu nr. 7024/23.09.2011, înregistrata la instituţia noastră sub 
nr. 12977/23.09.2011, a Serviciului de Ambulanta Gorj;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, 
republicată;
- Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă darea in  folosinţă gratuita Serviciului de Ambu-
lanta Gorj a spatiilor in suprafaţa de 74 mp aflate in clădirea anexa 
a Spitalului Tg.Cărbuneşti si a garajelor in suprafaţa de 140 mp, pe 
o perioada de 3 ani. 

HOTĂRÂRE  
privind  aprobarea unui număr de 15 loturi de teren situate în intravi-
lanul satului Cojani ca loturi ce vor fi atribuite în folosinţă gratuita,  
pe durata existenţei construcţiei,  tinerilor care beneficiază de pre-
vederile Legii nr. 15/2003 privind   sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personala 
Având  în vedere : - Raportul de specialitate al compartimentului 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului;. - P.U.Z –vatra sat Cojani – 
proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 
aprobat prin  H.C.L nr 32/22.04.2008; - Prevederile  Legii nr.15 
/2003 modificată şi completată , privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personala ; - prevederile 
Legii nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea lucrărilor 
de construcţii; 
- prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia publica lo-
cala, republicată .

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aprobă ca loturile cu numerele 170, 171, 173 – 185 
(inclusiv) din PUZ realizat în vatra de sat Cojani pentru strămutaţi 
să aibă destinaţia de terenuri ce vor fi atribuite în folosinţă gratuită 
pe durata existenţei construcţiei,  tinerilor care beneficiază de pre-
vederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personala.
(2) Loturile sunt identificate prin planul de situaţie anexat.   

HOTĂRÂRE
privind  concesionarea unui teren in suprafaţa de 20 mp situat in 

incinta Scolii Primare Duţeşti, Carbunesti-Sat, oraş Tg.Cărbuneşti
Având în vedere: - Raportul  de specialitate al biroului Adminis-
trarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 12925/23.09.2011 din partea domnului Zorila 
Cristian Marian privind concesionarea terenului in suprafaţa de 20 
mp situat in incinta Scolii Primare Dutesti, Carbunesti-Sat, oraş 
Tg.Cărbuneşti;
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bu-
nuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli-
care a O.U.G. 54/2006
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , repub-
licata ;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic 
În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei pub-
lice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Studiul  de Oportunitate privind concesionarea 
terenului in suprafaţa de 20 mp situat in incinta Scolii Primare Dut-
esti, Carbunesti-Sat, oraş Tg.Carbunesti.
Art.2.- Se aproba Caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publică 
in vederea concesionarii terenului in suprafaţa de 20 mp situat in 
incinta Scolii Primare Dutesti, Carbunesti-Sat, oras Tg.Cărbuneşti.
Art.3.- Durata concesiunii este de 5 ani,  preţul minim de pornire a 
licitaţiei fiind de 22 lei/mp/an.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea compartimentării cu încă 6(şase) standuri  iden-
tice, pentru sectorul „Produse Industriale” din  Piaţa agro-alimentară 
-  oraş Tg.Cărbuneşti 
Având  în vedere : - Raportul  de specialitate al d-lui Vladutescu 
Ovidiu, administrator Piaţa agro-alimentara oraş Tg.Carbunesti ; 
- Referatul nr. 12943/23.09.2011 întocmit de dl. Vladutescu Ovidiu
- Solicitările din partea comercianţilor din Piaţa agro-alimentara, 
sector industriale  Tg.Cărbuneşti ; - HCL nr. 7/2011 privind apro-
barea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011; -  Legea nr. 
273/2006  privind legea finanţelor publice locale republicata  Legea 
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 
modificata ;

 HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli, 
conform virărilor de credite bugetare în cadrul capitolului 70.10 - 
Piaţa agro-alimentara la ,,titlul 70” astfel:  1. Modernizare piaţa oraş 
Tg.Cărbuneşti :  -39.000 lei
2. Compartimentare sector industrial cu standuri : + 39.000 lei.
 Art.2.-Se aprobă Programul de investiţii pe anul 2011 conform an-
exei 1. Art.3-  Se aprobă compartimentarea cu încă 6(şase) stan-
duri identice de dimensiuni 4m x 4m =16mp, înălţime = 2,5m, 
confecţionate din PVC, în sectorul industrial din Piaţa agro-alimen-
tara Tg.Cărbuneşti.
 Art.4.- (1) Se aprobă închirierea prin încredinţare directa a stan-
durilor din sectorul industrial din Piaţa agro-alimentara a oraşului 
Tg.Cărbuneşti pe o perioada de 3 ani de la data încheierii contractu-
lui, conform tabelului prevăzut în anexa nr.2. (2) Se aproba chiria 
pentru un stand in suma de 500 lei/lună, actualizata anual cu indicele 
de inflaţie . (3) Biroul ADPP din cadrul Primăriei va întocmi con-
tractele de închiriere, conform modelului prevăzut in anexa nr.3.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de SC Salubris Gilort SRL,
pentru lucrările electrice efectuate la Primăria Tg.Cărbuneşti
Având în vedere: - Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 25.08.2010 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al 
SC Salubris Gilort SRL din oraşul Tg.Cărbuneşti 
- Legea nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a 
Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 - Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ul-
terioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
si completările ulterioare; - Ordonanţei Guvernului României 
nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, cu 
modificările si completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă tariful orar de 18 lei/h conform anexei nr.1 si 
normele de timp conform anexei nr.2, practicate de SC Salubris Gilort 
SRL pentru lucrările electrice efectuate in oraşul Tg.Cărbuneşti şi 
localităţile arondate, începând cu data de 01.10.2011.
Art.2.-  Lunar în şedinţa consiliului local al oraşului Tg. Cărbuneşti 
se va prezenta de către conducerea   SC Salubris Gilort SRL,  situaţia 
lucrărilor electrice executate în luna anterioară pentru Primăria 
oraşului Tg.Cărbuneşti. 

Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Septembrie 2011
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Biblioteca orăşenească "Tudor Arghezi" in 

casa noastra

Sport
KARATE

În perioada 4-6 Noiembrie 2011, echipa de karate a Clubului 
Sportiv “Gilortul“ Tîrgu Cărbuneşti va participa la Campionatul 
European de Arte Martiale desfasurat in orasul Padova, Italia. 
In data de 4.11.2011 se vor intalni presedintii IMAF din tarile 
participante, pe 5.11.2011 un seminar de Karate, Ju Jitsu, Ko-
budo, Ken Jitsu, iar in data de 6.11.2011 va avea loc concursul 
efectiv pe diverse categorii. Pe aceasta cale incurajam echipa si îi 
aşteptăm cu cât mai multe medalii.
FOTBAL

După nouă etape, echipa de fotbal a Clubului Sportiv “Gilor-
tul “ Tîrgu Cărbuneşti se menţine in fruntea clasamentului cu 24 
puncte urmată îndeaproape de Ralbex Turcineşti cu 23 de puncte 
si C. Brancusi Bratuia cu 19 puncte. 

In data de 29 septembrie 2011, Biblioteca oraseneasca “Tudor 
Arghezi” s-a reintalnit cu cititorii, dupa o perioada de timp in 
care astfel de intalniri nu mai avusesera loc, insa avusese loc o 
schimbare radical in viata acestei institutii de cultura si anume in-
locuirea vechilor spatii mici, luminate doar cu ajutorul neoanelor, 
cu spatii mari, luminoase, “aerisite”.

Intalnirea a avut loc la noul sediu, fiecare invitat bucurandu-se 
de aceasta noutate ce a avut loc in viata unei institutii de cultura 
ce are un rol foarte important pentru comunitatea carbunesteana.

Ne-au onorat cu prezenta cititorii nostril, reprezentanti ai Bib-
liotecii judetene, consilieri locali, reprezentanti ai partidelor 
politice, cadre didactice de la Colegiul National “Tudor Arghezi” 
si Scoala Generala “George Uscatescu”, parinti ai micutilor nos-
tril cititori si nu in ultimul rand conducerea Administratiei pub-
lice locale.

S-a aflat alaturi de noi si domnul Tudor Gheorghe Calotescu, 
cel care in 23 octombrie a lansat volumul de poezii “Imbratisat 
cu cerul”, acest volum fiind al II-lea lansat la Tirgu Carbunesti, 
cu ajutorul bibliotecii.

In cadrul activitatii ne-au incantat si ne-au mangaiat sufletele 
cu vocile lor, micutii nostril cititori, recitand versuri despre toam-
na si despre micile vietati ale naturii, poezii invatate din cartile 
imprumutate de la biblioteca.

De asemenea a rasunat vocea sensibila, promitatoare si minu-
nata a Luizei Ciudin, iar la final ne-au incantat privirile celor 2 
perechi de micuti dansatori in ritm de vals.

Cred ca versurile rostite de Bianca si Anca, fiecare din cei pr-
ezenti a plecat incarcat cu optimism: “Invata de la vantul ce-adie 
pe poteci/Cum trebuie prin lume de linistit sa treci”.

Sufletul fiecarui participant a vibrat cu siguranta. S-a creat o 
atmosfera frumoasa, s-au exprimat ganduri, s-au spus pareri, s-au 
facut propuneri.

Cei prezenti au fost invitati la un pahar de suc din partea ad-
ministratiei publice si la servirea dulciurilor oferite de un sponsor 
care vrea sa ramana in anonimat.

Celor implicate in spectacol li s-au oferit carticele si dulciuri.
Apoi o parte dintre invitati au mers sa viziteze Muzeul “Tudor 

Arghezi”, iar cei mai multi au mers in Sala de imprumut pentru 
a se bucura de cartile nou achizitionate special pentru acest mo-
ment.

Am anuntat, pe cei care ne-au fost alaturi despre evenimentul 
de anvergura nationala in premiera, incepand cu acest an “No-
aptea bibliotecarilor” din 1 octombrie, orele 1800, eveniment ce 
si-a propus la nivel national – revigorarea imaginii bibliotecii in 
societate.

Astfel ca in data de 01 octombrie orele 1800, acest eveniment 
a avut loc si la Tirgu Carbunesti, pentru ca cititorii inimosi care 
de fiecare data spun “DA” invitatiei bibliotecii, ne-au onorat cu 
prezenta.

Multumim tuturor celor care au fost alaturi de noi atat pe 29 
septembrie cat si pe 1 octombrie.

Prezenta tuturor demonstreaza ca impreuna reusim sa realizam 
lucruri frumoase si ca generatia tanara poate fi atrasa spre astfel 
de activitati, pentru ca timpul liber sa fie folosit in mod placut si 
util. Numai impreuna, unitati de cultura, de invatamant precum 
si administratia publica, putem sa oferim ceva copiilor nostril, 
ferindu-i de lucruri mai putin placate, care pot afecta negative, 
deopotriva, parintii si copii.

                                                             Biblioteca orăşenească

Ziua armatei - 25 octombrie

Ziua de 25 octombrie 1944, când ultima brazdă din pământul 
ţării a fost eliberată de sub dominaţia fascistă-hortistă a deve-
nit ZIUA ARMATEI ROMÂNE. Prin Dictatul de la Viena, din 
anul 1940, a fost smulsă o treime din pământul ţării. Teritoriile 
smulse au fost date Ungariei, Rusiei şi Bulgariei. Dezrobirea 
ultimei brazde de pământ românesc, zona Carei, Satul Mare s-a 
produs la 25 octombrie 1944. Eliberarea părţii de nord a Tran-
silvaniei s-a datorat vitejiei şi eroismului ostaşilor, iscusinţei 
comandanţilor, sprijinului populaţiei din satele şi oraşele 
transilvane, a fost rodul efortului întregului popor. La luptele 
pentru eliberarea părţii de nord-vest a ţării au participat peste 
265.000 de militari români care au eliberat 872 de localităţi. 
În luptele purtate între 1 septembrie şi 24 octombrie 1944 

au fost ucişi, răniţi sau daţi dispăruţi peste 50.000 de soldaţi, 
gradaţi, subofiţeri şi ofiţeri români. În memoria ostaşilor româ-
ni, a tuturor celor căzuţi pe câmpurile de luptă, ca un semn 
de înaltă preţuire au fost ridicate monumente şi obeliscuri la 
Oradea, Cluj, Carei, Baia Mare şi în multe alte localităţi, au 
fost puse plăci memoriale care slăvesc eroismul şi Gloria celor 
care s-au jertfit pentru libertatea României. La Moisei, judeţul 
Maramureş, unde hitleriştii şi harthyştii au ucis cu sălbăticie un 
grup de ţărani patrioţi, sculptorul Vida Geza, cel care a înălţat 
şi monumetul ostaşului roman în oraşul Carei, a realizat una 
din cele mai emoţionante opere de artă, imortalizând memoria 
celor căzuţi în lupta pentru libertate. În acelaşi semn de preţuire 
a tuturor celor care au căzut în luptă pentru liberarea poporului 
roman, primarul urbei Mihai Mazilu, a ţinut să sărbătorească 
ziua de 25 octombrie într-un mod special. Au fost invitaţi la 
monumentului eroilor din centru, cetăţeni ai oraşului, elevi 
de la Scoala Gimnazială George Uscătescu, de la Colegiul 
Naţional „Tudor Arghezi” reprezentanţi ai Unităţii Militare din 
Tirgu Cărbuneşti, veterani de război şi mulţi alţii. Din partea 
autoritatilor locale a fost prezent domnul viceprimar Calina 
Iuliu, din partea unitatii militare, domnul comandant Mircea 
Suciu. Cu aceasta ocazie s-a tinut o slujbă de pomenire de catre 
părintele Aurelian Dumitrescu alături de părintele Sorin Bora. 
Depunerea de coroane a creat o stare de puternică emoţie tutu-
ror celor prezenţi . Emoţionantă a fost şi defilarea militarilor de 
la unitatea militară din orasul nostru.
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in aceasta clasa care are marturie la aceasta schimbare urma-
toarele versuri: “CLASA NOASTRA ACUM SCHIMBATA / 
NU MAI E CA ALTADATA !”

Mentionam ca inainte aici existau doua incaperi avand dimen-
siuni de 3,20m/4,50m, iar aproximativ 20 de copii invatau intr-o 
incapere, care se dovedea neincapatoare si neconfortabila.

In momentul de fata putem spune ca aceasta incapere arata 
catusi de putin ca o clasa unde copii nostri pot invata mai de-
cent, deoarece dimensiunea finala este de 3,20m/9,50m si la 
care s-au executat urmatoarele: dezafectarea zidului despar-
titor celor doua incaperi; inlocuirea a 2 bucati tamplarie lemn 
(1100mm/1000mm) cu tamplarie PVC cu geam termopan 
(1500mm/1150mm); demontarea sobei care deservea una din in-
caperi; reabilitarea parchetului in locul unde prezenta problem; 
executarea de reparatii la glafuri; aplicare gresie la pervazurile 
geamurilor; repararea tavanului si intarirea acestuia; eliminarea 
conductei de gaze apartinand sobei dezafectate; mutarea insta-
latiei electrice de pe peretele care a fost demolat; aplicare de la-
vabila pe tavan si pereti; reabilitare mobilier clasa; s-a tuns iarba 
pe rampa din fata gradinitei, curte si spate; s-a vopsit si decorat 
in spatele gradinitei pentru o recreere mai placuta pentru copii.

Multumim persoanelor care au contribuit la executarea lu-
crarilor, dar si cu sume de bani: Borcan Cosmin, Ghita Aurelian 
Dary, Ciora Gheorghe, Dutu Constantin si domnul Tanase Stel-
ian. Ceilalti parinti de la cele 3 grupe ale gradinitei au participat 
cu sume cuprinse intre 20-30 lei. Valoarea totala a lucrarilor a 
fost de 1800 lei.

De asemenea multumim domnului primar Ing.Jr. Mazilu Mi-
hai Viorel pentru sprijinul acordat cu oamenii care au debarasat 
resturile rezultate in urma demolarilor effectuate cu ocazia mod-
ernizarii acestei incaperi.

                                                              Ghita Aurelian Dary

Inaugurare fântâna din curtea Primăriei
Odata cu sărbătorirea zilei persoanelor varstnice - “Ziua Pen-

sionarilor“ a fost inaugurata si fantana din curtea Primariei ora-
sului Tirgu Carbunesti care are acum o noua infatisare fiindu-i 
schimbat acoperisul si gardul imprejmuitor. La sfintirea fantanii 
au fost prezenti preotii Dumitrescu Aurelian, Bora Sorin si Ciu-
ca Stefan."Îmbrăţişat cu cerul"
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Calotescu, este asemenea aripilor unor fluturi de sticla sau a 

unei respiratii de fata…”
Intrebari si raspunsuri, sensibilitate si emotie, vis si realitate, 

cautari si resemnare, toate acestea se regasesc in poezia lui Tu-
dor Gheorghe Calotescu.

“A fi singur/inseamna sa pipai tacerea/sa culegi nimicul/din 
ciupercaria timpului/Singuratatea/e declarative de dragoste/…
nerostita,/samanta nerodita a geniului suprem”.

Cine doreste sa-si incalzeasca sufletul cu astfel de versuri, este 
invitat la Biblioteca oraseneasca, pentru a imprumuta cele doua 
volume de poezii “Istoria clipei” si “Imbratisat cu cerul”, vol-
ume donate de domnul Tudor Gheorghe Calotescu, bibliotecii.

                                 Biblioteca oraseneasca Tirgu Carbunesti

1 Octombrie - Ziua Pensionarilor
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cu alte autoturisme. Nimeni nu s-ar fi gandit ca se poate intam-
pla asa ceva: „Nu mi se pare corect. A fost ceva organizat. Noi, 
bunicii, am stabilit la şcoală şi ne-am pus de acord cu copiii să 

mergem cu microbuzul. A fost bătaie de joc să lase nişte oameni 
pe câmp, după ce am muncit o viaţă întreagă“, a declarat Maria 
Băloi, o pensionară de 66 de ani.

La intoarcere au avut parte de surprize placute, autoritatile 
publice locale asteptandu-i cu un program artistic sustinut de 
tinerele talente carbunestene şi o masă festivă organizată în cin-
stea lor.

In cadrul evenimentului, primarul orasului Mazilu Mihai  
Viorel a premiat cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie 
in anul 2011.

La aceasta initiativa a raspuns multa lume, participand peste 
120 de persoane.

Intr-o atmosfera incarcata de emotie si bucurie, varstnicii si-au 
depanat amintiri si s-au despartit cu promisiunea de a se intalnii 
si anul viitor in acelasi loc.

 Nu ne ramane decat sa le dorim ,,Multă sănătate şi La 
mulţi ani !”


