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Acțiuni de curățenie
Primăria oraşului Tg. Cărbunești a realizat o serie de acțiuni de curăţenie  
şi de înfrumuseţare a oraşului cu  SC    Salubris Gilort  SRL Tg. Cărbunești,  
personalul beneficiar al Legii 416/2001 ( venitul minim garantat),  precum 
si  cu    sprijinul   cetăţenilor  oraşului, asociaţiilor de proprietari - locatari,  
instituţii publice  şi agenţii economici. 
În urma aceste acțiuni, o mare cantitate de deșeuri au fost colectate, 
colectarea făcându-se selectiv. 
Aceste acțiuni au continuat pe toată perioada 01.04.2017 – 30.04.2016 
cu acțiuni specifice lunii curățeniei, si vor continua pe tot parcursul 
anului 2017, ce vor avea ca scop salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a 
locurilor publice, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate, 
decolmatarea şanţurilor şi rigolelor, igienizarea cursurilor de apa Gilort, 

Blahnița  a pâraielor permanente si nepermanente, reparații străzi, drumuri 
comunale, întreținere rețele iluminat public, reparații fântâni publice, lucrări 
de întreținere spatii verzi si de amenajare de noi spatii verzi.
Totodată vor fi demarate acţiuni în oraşul Tg. Cărbuneşti şi satele aparţinătoare 
unde se va urmării : modul de întreţinere şi curăţire a  şanţurilor, rigolelor, 
ridicarea materialelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă, 
întreţinerea spaţiilor verzi,   a împrejmuirilor, a faţadelor clădirilor, continuarea 
lucrărilor de construcţii începute şi neterminate, depozitarea deşeurilor şi 
gunoaielor menajere în locuri nepermise.  
Acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici cu privire la 
colectarea selectivă a deşeurilor.

Biblioteca orășenească Tg. Cărbunești a organizat în parteneriat o 
activitate cu o clasă de elevi coordonați de doamna învățătoare Petrică 
Loredana, activitate la care elevii și-au exprimat gândurile lor, atât verbal  
cât și prin desene despre bunătatea și iubirea față de semeni. 
Această temă a fost gândită pentru o săptămână în care oamenii trebuie 
să fie mai buni, mai iubitori nu doar pentru această perioadă a patimilor 
Fiului lui Dumnezeu, ci și în viitor.
După lecturarea unei povești despre bunătate și ură, am simțit cum în 
fața colii de scris, copiii au scotocit adânc în sufletul lor, pentru a încerca 
să pună pe hârtie, cum pricep ei un gest de iubire, de bunătate și AU 
REUȘIT, fiecare cu trăirile sub formă de desen, dar și de scris, idei precum 
– ”iubirea învinge ura”; ”Iubirea este pentru toată lumea”; ”Iubirea învinge 
mereu”.
Sigur că pentru vârsta lor, aceste trăiri le-au depășit imaginația de copil 
și ei au reușit să transmită  prin aceste gânduri, calități specifice omului, 
activități care din păcate se deteriorează odată cu vârsta. 
Gestul elevilor acestei clase a fost completat de elevii clasei coordonați 
de doamna învățătoare Buligiu Camelia, elevi care în data de 13.04.2017, 
după ce au mers la biserică pentru regăsirea liniștii sufletești, au venit 
la bibliotecă pentru a ne ura, să avem LUMINĂ în suflet și în gând, 
transmițându-ne și nouă din trăirile lor în locașul sfânt.
Mulțumim tuturor acestor copii, pentru lecțiile de viață pe care ni le dau 
nouă adulților, mulțumim doamnelor învățătoare pentru că îndrumă pe 
elevii lor către instituția care oferă hrană spirituală, îmbogățind sufletul 
fiecăruia dintre noi, atunci când îi trecem pragul ”BIBLIOTECA”.

Biblioteca Orășenească

Gânduri de copilZiua Internațională a Romilor

Ziua internaţională a romilor se sărbătoreşte în fiecare an, la începutul 
lunii aprilie, mai precis pe 8 aprilie. 
Scopul acestei zile este acela de a atrage atenţia societăţii asupra 
problemelor cu care se confruntă romii. Ea a devenit, de asemenea, 
ziua memoriei romilor omorâţi de nazişti în timpul celui de al doilea 
Război  Mondial. În 2006, data de 8 aprilie devenea, oficial, ”Sărbătoarea 
etniei romilor din România”. Și în orașul nostru, romi au fost sărbătoriți 
în cadrul unei manifestații organizate de către primăria orașului.  Astfel 
toți cei prezenți în piața orașului s-au bucurat de muzica interpretată de 
soliști locali, și au savurat câte o porţie de mici, și tocan de oaie precum 
şi bere, toate  oferite de primărie. Totodată a fost inaugurat și un teren de 
tenis de picior, construit pentru tinerii de etnie romă. Acest  lucru  a  fost  
posibil  în  urma  Acordului   de Parteneriat între Orașul Târgu Cărbunești 
și  Grupul  de  Inițiativă  DEL,  pentru  susținerea  și  asistarea copiilor 
în vederea participării școlare, finanțat de Agenția ”Împreună” în cadrul 
Proiectului ”ZEFIR- împreună pentru puterea de acțiune”.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Aprilie 2017

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-eco-
nomice „Copertina metalica pentru comerț cu pro-

duse second-hand”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului administrarea 
domeniului public si privat;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările si completările ulte-
rioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pu-
blica, cu modificările si completările ulterioare;
- HCL nr.  30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetu-
lui de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești 
pe anul 2017;
-  Documentația tehnico-economică a obiectivului 
de investiții  „Copertina metalica pentru comerț cu 
produse second-hand”,  întocmită de S.C. ADIZOR-
LESCU DESIGN S.R.L., Tg. Cărbunești;
- HG nr. 28/2008 cu privire la întocmirea 
documentațiilor tehnico-economice modificata;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziție publica/acor-
dului cadru;    

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-
economică a obiectivului de investiții  „Copertina 
metalica pentru comerț cu produse second-hand” 
și Indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul 
general, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.
     Art.2.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și com-
partimentele de specialitate din cadrul Primăriei     
Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE
privind concesionarea  unui teren aparținând do-

meniului public al orașului Tg. Cărbunești.

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; 
- expunerea de motive; 
- Raportul  de specialitate din partea Biroului Ad-
ministrarea Domeniului Public si Privat;  
- Solicitarea nr. 6151/30.03.2017 din partea domnu-
lui Ionescu Marian, privind concesionarea terenului 
în suprafața de 16 mp, situat in str. Trandafirilor, Bl. J
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica 
locala, republicata;
- Legea nr.  213/1998 privind bunurile proprietate 
publică;
- Legea nr.  50/1991, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, republicată;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă concesionarea  terenului în 
suprafață  de 16 mp situat în strada  Trandafirilor, 
Bl. J, Sc. 1, Ap. 2, cu destinație cale de acces la imo-
bilul situat în strada Trandafirilor, Bl. J, Sc. 1, Ap. 2, 
prin încredințare directă domnului Ionescu Marian, 
începând cu data adoptării prezentei hotărâri.
   Art.2.-  Durata concesiunii pentru terenul în 
suprafață de 16 mp - cale de acces, este de 10 ani, 
prețul fiind de 30 lei/mp/an.
   Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de re-
sort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vo r 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-eco-
nomice  „Înlocuirea învelitoarei din fibra de sticla 
ondulata semitransparenta cu învelitoare din tabla, 
cu sistem parazăpada la acoperișul copertinei agro-
industrială si al copertinei agro-alimentara din Piața 
orașului Tg. Cărbunești”, Faza I:  Copertina agro-

industrială și atribuirea contractului de lucrări

 Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 
având  în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului administrarea 
domeniului public si privat;
- prevederile Legii  273/2006 privind finanțele pub-
lice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica, cu modificările si completările ulterioare;
- HCL nr.  30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetu-
lui de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești 
pe anul 2017;
-  Documentația tehnico-economica a obiectivu-
lui de investiții  „Înlocuirea învelitoarei din fibra de 
sticla ondulata semitransparenta cu învelitoare din 
tabla, cu sistem parazăpada la acoperișul copertinei 
agro-industrială si al copertinei agro-alimentara din 
Piața orașului Tg. Cărbunești”  - Faza I : Copertina 
agro-industrială, întocmită de S.C. ADIZORLESCU 
DESIGN S.R.L., Tg. Cărbunești;
- HG nr. 28/2008 cu privire la întocmirea 
documentațiilor tehnico-economice modificata;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziție publica/acor-
dului cadru;

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică 
a obiectivului de investiții „Înlocuirea învelitoarei din 
fibra de sticla ondulata semitransparenta cu înveli-
toare din tabla, cu sistem parazăpada la acoperișul 
copertinei agro-industrială si al copertinei agro-
alimentara din Piața orașului Tg. Cărbunești”, Faza I:  
Copertina agro-industrială și atribuirea contractului 
de lucrări și Indicatorii tehnico-economici cuprinși 
în devizul general, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
     Art.2.- (1)Se aprobă  inițierea procedurii de 
achiziție privind atribuirea contractului de lucrări 
având ca obiect „Înlocuirea învelitoarei din fibra de 
sticla ondulata semitransparenta cu învelitoare din 
tabla, cu sistem parazăpada la acoperișul coperti-
nei agro-industrială si al copertinei agro-alimentara 
din Piața orașului Tg. Cărbunești”,  Faza I:  Copertina 
agro-industrială și atribuirea contractului de lucrări, 
cu termen de execuție 90 de zile și plata pe un ter-
men de 2 ani, respectiv 2017 și 2018. Procedura de 
atribuire este achiziție directa, conform Legii nr. 
98/2016.
(2) Creditele bugetare aferente plăților ce se vor 
efectua pe anul 2018, se vor aproba cu prioritate pe 
primul trimestru în BVC al  anului 2018.
     Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și com 
partimentele de specialitate din cadrul Primăriei     
Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-
economice„Reabilitare, modernizare Parc Primărie, 
oraș Târgu Cărbunești” și atribuirea contractului de 

lucrări

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  în 
vedere :

- raportul de specialitate al biroului administrarea 
domeniului public si privat;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările si completările
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica, cu modificările si completările ulterioare;
- HCL nr.  30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetu-
lui de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești 
pe anul 2017;
-  Documentația tehnico-economica a obiectivului 
de investiții  „Reabilitare, modernizare Parc Primărie, 
oraș Târgu Cărbunești”, întocmită de S.C. ADIZOR-
LESCU DESIGN S.R.L., Tg. Cărbunești;
- HG nr. 28/2008 cu privire la întocmirea 
documentațiilor tehnico-economice modificata;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziție publica/acor-
dului cadru;    

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-conomică 
a obiectivului de investiții  „Reabilitare, modernizare 
Parc Primărie, oraș Târgu Cărbunești” și Indicatorii 
tehnico-economici cuprinși in devizul general, con-
form anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
     Art.2.- (1)Se aprobă  inițierea procedurii de achiziție 
privind atribuirea contractului de lucrări având ca 
obiect  „Reabilitare, modernizare Parc Primărie, oraș 
Târgu Cărbunești”, cu termen de execuție 90 de zile 
și plata pe un termen de  2 ani, respectiv 2017 și 
2018. Procedura de atribuire este achiziție directa, 
conform Legii 98/2016.
(2) Creditele bugetare aferente plaților ce se vor 
efectua pe anul 2018, se vor aproba cu prioritate pe 
primul trimestru în BVC al  anului 2018.
     Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și com-
partimentele de specialitate din cadrul Primăriei     
Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind închirierea prin licitație publica  a spațiilor 
în suprafața de 74,68 mp, din clădirea  ,,Restaurant 
Piața” ce aparține  domeniului public al orașului Tg. 

Cărbunești

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; 
- expunerea de motive; 
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea 
Domeniului Public si Privat; 
- cererea  nr. 6228/31.03.2017 depusa  la registra-
tura instituției de către domnul Pîrjol Emanoil, 
reprezentant al SC Piratii SRL  Licurici, prin care so-
licita închirierea a spatiilor din clădirea Restaurant 
Piața, in suprafața de 74.68 mp;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile publice; 
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica 
locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini și scoaterea 
la licitație publică în vederea închirierii a spațiilor 
în suprafața de 74,68 mp  din clădirea  „Restaurant 
Piața” ce aparține  domeniului public al orașului     
Tg. Cărbunești.
    Art.2.-  Durata închirierii este de 10 ani, prețul  de 
pornire la licitație  fiind de 12 lei/mp/lună, conform 
raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL 
SRL, actualizat cu indicele de inflație. 
     Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de re-
sort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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S.V.S.U. Târgu Cărbunești vă atenționează!

Gilortul Târgu Cărbunești

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă are un rol determinant în viaţa comunităţii, dat fiind faptul că prin manifestarea unei situaţii de 
urgenţă se produc pagube materiale şi în cel mai rău caz, se pierd vieţi omeneşti. În calitate de reprezentam al comunităţii locale, vă supunem 
atenţiei faptul că o pondere foarte mare în situaţiile de urgenţă, o reprezintă în continuare incendiile de vegetaţie . În scopul eficientizării activităţii 
de prevenire pentru reducerea numărului de incendii de vegetaţie uscată şi pentru limitarea pagubelor pe care aceste incendii le pot produce se 
impune respectarea principalelor măsuri de prevenire a incendiilor, în contextul desfăşurării de către cetăţeni a unor activităţi specifice acestui 
anotimp, astfel;
• activitatea de igienizare prin ardere a miriştilor, resturilor, a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile,se face numai în locuri amenajate 
ori pe terenuri pregătite. Aceste activităţi se desfăşoară cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, 
supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
• incendierea resturilor vegetale, guno, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc (eliberat de primărie), după ce a 
informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă şi dacă există acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Totodată, arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale, conform art 6 din OMAI nr. 
605/05.09.2008:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) colectarea de grămezi de vegetaţie uscata şi a resturilor vegetale în cantităţi, astfel încât arderea să poată fi controlată;
c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de 
comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
f ) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor,
Nerespectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi 
resturilor vegetale, cetăţenii riscă primirea unor sancţiuni contravenționale şi anume:
Amendă contravenţională da la 100 la 500 lei pentru:
• neluarea tuturor măsurilor pentru stingerea jarului rezultat în urma arderilor miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale;
Amendă contravenţională da la 500 la 1.000 lei pentru:
• folosirea maşinilor şi utilajelor agricole fără dispozitive ori site parascântei;
Amendă contravenţională da la 1.000 la 2.500 lei pentru:
• arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale fără obţinerea permisului de lucru cu foc;
• neluarea tuturor măsurilor pe timpul arderii pentru împiedicarea propagării focului ia vecinătăţi;
• neamenajarea corespunzătoare a locurilor unde se utilizează focul deschis în condiţii şi la distanţe ce favorizează propagarea focului.
De asemenea, conform art,6 (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte 
reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu afecteze prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.

În plin sezon al returului competiţional 2016-2017, din Liga a IV-a, 
echipa noastră de fotbal se află pe locul second al clasamentului, la 6 
puncte distanță față de prima clasată. 
Echipa a acumulat un total de 60 de puncte, şi un golaveraj bun: 74 de 
goluri marcate şi doar 23 primite.  Din cele 24 jocuri disputate până în 
momentul de față, 19 au fost câştigate de echipa noastră, 3 meciuri 
s-au terminat la egalitate, iar 2 meciuri s-au încheiat cu înfrângere. 
Lotul echipei de fotbal Gilortul pentru returul sezonului competiţional 
2016-2017 : 
Portari: Surdu Romulus, Cimpoieru Alin; 
Fundaşi: Nicolae Cristian, Gioaga Bogdan, Preotescu Octavian, 
Circiumaru Adrian, Ciora Cristian, Fugaru Dragos, Popescu-Popa Calin, 
Dragu Florin; 
Mijlocaşi: Stoica Alexandru,Gavrilescu Cosmin, Almajanu Dumitru, Al-
Ioani Ion,Manea Petre, Geamanu Alexandru, Grigorie Daniel;
Atacanţi:Priescu Cristian, Bala Alin, Tarhat Constantin, Vaduva Marian, 
Gilcescu Ionut.
Antrenor: Mihai Dinu
Multumim tuturor celor care s-au implicat inbunul mers al acestui 
club. 

Anul acesta, în data de 19 februarie 2017, se împlinesc 141 ani de la nașterea lui Constantin Brâncuşi. De-a lungul anilor de activitate, sculptorul 
român a reușit să creeze obiecte artă care au fost apreciate la nivel global.
Constantin Brâncuşi  s-a născut la data de 19 februarie 1876, în localitatea Hobița, județul Gorj. Școala primară a urmat-o la Peștișani și Brădiceni.
La Craiova, în timp ce lucra ca ucenic, își face cunoscută îndemânarea la lucrul manual prin construirea unei viori din materiale găsite în prăvălie. Mai 
târziu, este înscris cu bursă la Școala de Arte și Meserii din Craiova.
 După ce a urmat Școala de Arte și Meserii  (1894 – 1898) vine la București unde absolvă Școala de bellearte în 1902. 
Artistul părăsește România în anul 1903 pentru a se îndrepta spre Franța. Doi ani mai târziu, în anul 1905 este admis la cea mai importantă academie 
de arte plastice a momentului, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. În anul 1906 expune pentru prima dată la Société Nationale des Beaux-
Arts și la Salon d’Automne, Paris. 8 ani mai târziu deschide prima expoziție în Statele Unite ale Americii, la Photo Secession Gallery din New York. Din 
acel moment devine tot mai faimos în întreaga lume. În data de 16 martie 1957, Constantin Brâncuși trece la cele veșnice. 
Pe 19 martie, după slujba prohodirii, este înmormântat în Cimitirul parizian Montparnasse.

141 de la nașterea lui Constantin Brâncuși



Gazeta de Cărbuneşti, Aprilie 2017-4
Program de investiții propus pentru anul 2017

24 Martie - Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei.
24 martie – este un prilej de a avertiza populaţia că tuberculoza rămâne o epidemie care nu este sub control în cea mai mare parte a lumii. În fiecare 
an, 8 milioane de oameni sunt depistaţi cu tuberculoză în întreaga lume. Dintre aceștia circa 2 milioane de pacienţi mor din cauza acestei boli. Fără 
tratament, o persoană cu tuberculoză activă, poate infecta între 10 şi 15 persoane în fiecare an. Romania este printre primele 4 tari din Europa in 
ceea ce privește incidenta tuberculozei.
Zilnic sunt raportate 5 cazuri noi de tuberculoza la copii, 82 de cazuri noi la adulți si 5 decese din aceasta cauza. Tuberculoza (TBC) este o boală 
transmisibilă gravă produsă de un microb numit bacilul Koch şi poate afecta persoane de orice vârstă şi categorie socială. 
Boala se localizează mai ales la nivelul plămânului, dar şi la nivelul oaselor, rinichilor, creier, organelor genitale. Sursa de infecție este bolnavul de 
tuberculoza pulmonara care nu se tratează fie pentru ca nu știe ca este bolnav, fie pentru ca nu si dă seama cat de importanta este urmarea corecta 
a tratamentului. 
O astfel de persoana împrăștie in jurul sau, atunci când tușește, bacili tuberculoși si, astfel, 
persoanele din anturajul sau inspira aerul cu microbi. O persoana care are tuberculoza si nu se 
tratează poate transmite microbul la alte 10-15 persoane cu care vine in contact. Daca persoana 
bolnava se tratează corect, după 3-4 săptămâni de la începerea tratamentului nu mai este, de 
obicei, contagioasa, adică nu mai poate transmite boala. 
Tuberculoza apare treptat, pe nesimțite, putând trece săptămâni sau chiar luni pana când 
pacientul sa-si dea seama ca are anumite simptome care persista. Pot sa apăra scăderea poftei 
de mâncare, pierderea in greutate, creșterea temperaturii intre 37-37,6oC, tuse (la început seaca, 
apoi cu expectorație purulenta). Uneori, bolnavul tușește cu sânge. Alteori, boala se manifesta 
acut, cu tuse, febra mare si junghiuri, care nu cedează la tratamentele obișnuite pentru răceala. 
Bolnavul se simte rău, nu are putere, uneori apar si dificultăți in respirație. Existenţa acestor 
simptome impune prezentarea la medicul de familie sau la medicul specialist.
Tuberculoza este o boală gravă care poate evolua spre deces în lipsa tratamentului sau a 
nerespectării acestuia. Bacilul Koch este foarte sensibil la lumina si, de aceea, aerisirea spatiilor 
este o metoda simpla, dar eficienta, de prevenire a bolii. Daca tușim o perioada mai îndelungata 
(mai mult de 3 săptămâni), trebuie sa ne adresam medicului. 
De asemenea, daca observam ca cineva tușește de mult timp, este bine sa-l îndrumam spre un 
consult. Cu cat boala este depistata mai repede, cu atât tratamentul este mai eficient, iar boala 
nu ajunge sa fie transmisa mai departe. C
ea mai buna metoda de prevenire este tratarea corecta a persoanelor bolnave.  Tratamentul durează de obicei 6-8 luni, dar durata se poate modifica 
în funcţie de gravitate şi localizare. Tratamentul este constituit din mai multe medicamente pentru a evita apariţia rezistenţei bacilului.  Tratamentul 
în tuberculoză este: obligatoriu, gratuit (inclusiv pentru persoanele neasigurate) şi trebuie luat sub directa observaţie a unui cadru medical. 
Tuberculoza se vindecă dacă este tratată la timp şi corect!

Asistent Medical Comunitar Chesnoiu Casiana-Iuliana
Asistent Medical Comunitar Dobrovie Robert,

1. Proiect Tehnic și execuție învelitoare acoperiș piață sect.agroindustrial , Tg Cărbunești
2. Construire copertina piata comercializare produse second hand
3. Reabilitare subsol si acoperis sediu primarie
4. Reabilitare parc primarie si wc public
5. Cofret sirena alarmare
6. Sistem supraveghere video -CNTA
7. Reabilitare , modernizare si dotare Casa de Cultura - cofinantare
8. Modernizare baza sportiva stadion local Tg Carbunesti
9. Utilitati bl ANL zona stadion si zona Padurea Mamului
10. Extindere retea apa Cojani, Puiesti, Rugi
11. Extindere apa si canalizare  zona sud oras Tg Carbunesti
12.Cofinanțare asistență tehnică -Proiect regional de dezvolt.a infrastructurii de apă și apă uzată din jud.Gorj în perioada 2014-2020
13. Reabilitare sistem iluminat public oras Tg Carbunesti
14. Proiect Tehnic și execuție varianta de circulație peste Valea Ungurelu-Ștefănești
15. Reabilitare str.Gilortului, Garii, zona blocuri -str Padurea Mamului
16. Achiziție stație de autobuz 2 buc
17. Modernizare Drum Curteana DC59.

Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a 
notifica această intenție serviciului public de asistență socială la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara.
Notificarea va conține, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau 
tutorelui, după caz. 
Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă.
Instanța va dispune delegarea temporara a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un 
an, către persoana desemnata.
Dispozițiile sunt aplicabile și tutorelui, precum și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Direcția de Asistență Socială vă aduce la cunoștință

Pierdut carte de identitate pe numele Calina Milva, localitate Țânțăreni, chitanţa nr. 3100; din 24-12-2017

Anunț


