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Autorităţile locale au organizat şi în acest an Zilele Oraşului, în perioada 
28-31 august.
În  acest an sărbătoarea a început joi 28 august, ca de fiecare dată în Parcul 
Stejeret, cu deschiderea oficiala a zilelor de sărbătoare în oraș, urmate de 
un spectacol susținut de Palatul Copiilor din Tg Jiu, sub atenta supraveg-
here chiar a directorului Pompiliu Ciolacu. Cele 10 privighetori cu vârste 
cuprinse între 7-18 ani, au reușit sa sensibilizeze publicul prezent, cu melo-
diile interpretate. Seara a fost încheiată de trupa de dans, din oraşul nostru, 

Anonymus.
A doua zi, începând cu primele ore ale dimineții, când câteva sute de credincioşi 
au participat în ziua de prăznuire a „Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul” 
la sărbătoarea hramului Mănăstirii Cămărăşeasca. Din păcate în acest an, 

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul 
Olteniei,nu a putut participa la această mare sărbătoare , astfel că slujba Sfin-
tei Liturghii a fost săvârşită de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.  După 
acest moment de o înaltă încărcătură spirituală, a urmat Festivalul de muzică 
lăutărească “Gena Bîrsan“, ajuns anul acesta la a IX-a ediţie. După acest frumos 
festival care deja a devenit o tradiție, și la care de la an la an participă cât mai 
mulți rapsozi dar și tarafuri, a urmat o demonstrație a micilor caratiști conduși 
de Sensei Simion Băluță, care au reușit să acapareze atenția publicului de 
reprezentații de autoapărare.
După acest spectacol spotiv, publicul a fost delectat cu o reprezentatie a 
tânărului ansamblu de dansuri ”Mladițe Gorjene”.                             Continuare Pag 4

Zilele oraşului

Administrația Publică vă informează

Administrația publică locală, a finalizat luna aceasta lucrările de amena-
jare la spațiul din jurul Biserici ”Antim Ivireanul” din curtea primăriei, pre-
cum și lucrările de reabilitare drum și parcaje din incinta primăriei.

Continuare pag .4

Administrația publică locală, a executat lucrări de reparații la DS 37, ce 
face legătura Floreșteni- Dănești-Tg Jiu, precum și drumurile de legătură 
Floreșteni-Crețești; Crețești-Curteana.

Continuare pag .3

Reabilitare drum și parcaje incintă primărie
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iulie 2014

 HOTĂRÂRE
privind atribuirea contractelor de servicii: 
documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 
(DALI) ,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea in-
frastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spita-
lului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti”, respec-
tiv a „Contractului de consultanţă pentru accesare 

fonduri europene in sesiunea 2014-2020”

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 de specialitate al biroului adminis-
trarea domeniului public si privat;
           - informarea din partea Spitalului Orăşenesc de 
Urgenta in şedinţa de consiliu local  din luna iunie 
cu privire la sprijinul financiar pentru întocmirea 
studiilor premergătoare întocmirii DALI;        
           - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulte-
rioare;
          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica cu modificările si completările ulterioare ;
          -  scrisoarea de intenţie transmisa e-mail de dl. 
dipl. ing Mihaita Andrei;
          - art. 19 din OUG 34/2006 modificata;
          - HG 28/2008 cu privire la întocmirea 
documentaţiilor tehnico-economice;
        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 atribuirea contractului de servi-
cii proiectare: documentaţie de avizare a lucrărilor 
(DALI) ,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea in-
frastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spita-
lului Orasenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti” în valo-
are de 161.200 lei cu TVA,  conform art.19 din OUG 
34/2006 modificata.
    Art.2.- Se aprobă atribuirea contractului de ser-
vicii „Contract de consultanţă pentru accesare fon-
duri europene in sesiunea 2014-2020”  în valoare de 
161.200 lei cu TVA, conform art.19 din OUG 34/2006 
modificata
    Art.3.- Se mandatează primarul oraşului 
Tg.Cărbuneşti ing.jr. Mazilu Mihai Viorel să sem-
neze contractele de servicii, având ca obiect întoc-
mirea DALI ,,Modernizarea, reabilitarea si echipa-
rea infrastructurii serviciilor de sanatate din cadrul 
Spitalului orasenesc de urgenta Tg. Carbunesti” cu 
SC S.C. ASIX DESIGN SRL, respectiv „Contractul de 
consultanţă pentru accesare fonduri europene in 
sesiunea 2014-2020”  cu S.C. Stef Management Con-
sulting SRL.
    Art.4.- Plăţile pentru cele doua contracte  se vor 
efectua de către Oraşul Tg.Cărbuneşti în calitate 
de beneficiar al serviciului, numai după obţinerea 
finanţării din fonduri europene în sesiunea 2014-
2020,  din fondurile europene alocate bugetului  
proiectului. 
    Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul instituţiei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.      

 HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi chel-

tuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014

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

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului contabil-
itate resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului 
Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea 
normelor metodologice privind organizarea şi con-
ducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetu-
lui de stat pe anul 2014;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele pub-
lice locale cu completările şi  modificările ulterio-
are;
- referat  nr. 12.998/22.07.2014, întocmit de 
dna. Ciontescu Constanţa - biroul Ad.Dom Pub. şi 
Privat;
- Adresa nr.13.059/23.07.2014 emisă de 
Şcoala Generală „George Uscătescu”Tg.Cărbuneşti;
-  referat nr. 13.060/23.07.2014, întocmit de 
dna. Ciontescu Constanţa - biroul Ad.Dom Pub. şi 
Privat;
- contul de execuţie  la data de 22.07.2014 ;
        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 modificarea bugetului de venitu-
ri şi cheltuieli respectiv virările de credite bugetare 
de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare 
şi de la un program la altul în cadrul Bugetului local 
de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 
anul 2014,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi 
formular cod 11/01).
    Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse 
a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.2 (for-
mular cod 14).
    Art.3 - Se aprobă modificarea bugetului de veni-
turi şi cheltuieli respectiv virările de credite buge-
tare de la un indicator la alt indicator al clasificaţiei 
bugetare în cadrul Bugetului de venituri şi chel-
tuieli pe anul 2014 al activităţilor finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii,  conform anexei nr. 3 
(formular cod 11/02).
    Art.4.- Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asig-
ura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile

august, septembrie şi octombrie 2014

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti , 
       Având în vedere:
              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  
nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are ;
              - prevederile art. 9 alin.(3) din Regulamen-
tul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
              - propunerile formulate în şedinţa consiliului 
local din data de 15.07.2014;

      În temeiul  art.35 alin.(1) şi art.45  din Legea 
nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are

H O T Ă R Ă Ş T E :
             Articol unic: Domnul  Vârdarie Dumitru se 
alege în funcţia de preşedinte de şedinţă  pentru lu-
nile  august, septembrie şi octombrie 2014.  

HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi chel-

tuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului contabil-
itate resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului 
Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei in-
dicatorilor privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea 
normelor metodologice privind organizarea şi con-
ducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetu-
lui de stat pe anul 2014;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele pub-
lice locale cu completările şi  modificările ulterioare;
- referat nr. 11.373/01.07.2014, întocmit de 
d-l Vasiloiu Ion medic veterinar în cadrul 
compartimentului de gestionare a câinilor fără 
stăpân;
- referatul nr. 11971/09.07.2014 întocmit de 
Corici Sorin- şeful Biroului AD.Dom Pub. şi Privat;
- Adresa nr. 4.067/09.07.2014 emisă de 
Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, 
înregistrată la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 
11.968/09.07.2014; 
- contul de execuţie  la data de 10.07.2014 ;
        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  modificarea  Bugetului local de 
venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 
anul 2014, pe capitole bugetare, cu influenţă  0 lei,  
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular 
cod 11/01).
    Art.2.- Se aprobă rectificarea si modificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor 
finanţate  din venituri proprii si subvenţii, cu suma 
de + 15,58 mii lei,  conform anexei nr. 2 (formular 
cod 11/02). 
    Art.3.- Excedentul anului 2013 în valoare de 
15,58 mii lei al Spitalului Orăşenesc de Urgenţă 
Tg.Cărbuneşti se va utiliza pentru secţiunea de 
funcţionare – bunuri şi servicii. 
    Art.4.-Se aprobă programul de investiţii propuse 
a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.3 (for-
mular cod 14).
    Art.5.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
    Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigu-
ra ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.   
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Lucrările începute încă din luna iulie la etapa a  II-a a proiectului ”Sistematizare pe verticală blocuri ANL” se află în stadiu avansat.
Aici trebuie reamintit că încă de la început s-a stabilit ca lucrarile de investitii ale acestui proiect „Sistematizare pe verticala blocuri A.N.L. ” se vor 
realiza in trei etape, datorită implicaţiilor financiare foarte mari ce vin exclusiv din bugetul local.
Etapa I -sistematizarea pe verticala zona de est a amplasamentului (acces auto si pietonal pe partea de est pentru zona blocurilor de locuinte si a 
stadionului), finalizata in toamna anului trecut cu un rezultat 
modern si foarte aspectuos.
Etapa II: -sistematizarea pe verticala zona de vest a ampla-
samentului (acces auto si pietonal pe partea de vest pentru 
propietatile particulare si zona de parcari)- care se află în lu-
cru în momentul de față, și care va respecta standardele de 
calitate, frumusețe si modernism, ca în etapa anterioară. 
Etapa III: -realizarea unui parc cu alei pietonale, fantana arte-
ziana si ceas ,in zona de nord şi amenajarea tuturor spati-
ilor verzi: zona blocului de locuinte, zona parcului- care mai 
mult ca sigur va fi realizată anul viitor.
Lucrarile ce se vor efectua, în valoare de 420.000 lei, sumă 
susținută exclusiv din bugetul local, pentru sistematizarea 
pe verticala Etapa II, constă în:
-accesul auto din strada Nestor Vornicescu pe latura de vest 
a amplasamentului cu o latime de 5,50 ml.
-parcarile
-aleile pietonale de acces la blocul de locuinte , respectiv ac-
cesul pietonal la tronsonul (scara B).
-iluminatul public, iluminatul aleilor de acces la tronsoanele 
blocului.
-instalaţia de preluare a apelor pluviale

Sistematizare pe verticală Blocuri ANL- Etapa II

Continuare pag. 1

Starea drumurilor era neconformă cu necesitățile și perspectivele de dezvoltare economică și socială. Partea carosabilă prezenta o serie de 
defecțiuni specifice drumurilor de pamânt, de tipul gropilor, denivelărilor și a făgașelor, fapt ce împiedica desfășurarea normală a circulației și con-
ducea la generarea de praf pe timp uscat și de noroi pe timp umed.
Prin amenajarea acestui drum  pe raza administrativ-teritorială se reduc 16 km din ruta Floreșteni-Tg.Cărbunești-Tg Jiu, micșorându-se astfel durata 
de deplasare a cetățenilor spre Tg Jiu.

Administrația Publică vă informează

Birou Asistență Socială vă anunță
Sumele reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, acordate din bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu de beneficii de asistenta 
sociala, se recupereaza fara perceperea de dobanzi si penalitati de intarzierere sau majorari de intarziere, daca acestea sunt restituite de beneficiar 
in termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei de recuperare, in conditiile legii. 
Fac obiectul acestei reglementări ,sumele obținute prin:
a) ajutorul social acordat in baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) alocatia pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulte-
rioare;
c) alocatia de stat pentru copii acordata in baza Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata;
d) drepturile acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) drepturile acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
f ) alocatia lunara de plasament acordata in baza Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
g) ajutorul pentru incalzirea locuintei acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru 
perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare; 
h) indemnizatia lunara de hrana acordata in baza Legii nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de pro-
tectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificarile ulterioare;
i) drepturile persoanelor cu dizabilitati acrodate in baza art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) ajutorul lunar nerambursabil acordat in baza Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel după expirarea termenului de 180 de zile de la emiterea deciziei, în situația în care sumele încasate necuvenit de beneficiarii de beneficii de 
asistență socială nu au fost recuperate, vor fi calculate accesorii, nivelul dobânzilor și penalitățiilor de întârziere pentru neplata la termen a creanțelor 
bugetare, fiind stabilit de art.119-120 din Codul de Procedură Fiscală.
In situatia in care beneficiarul dreptului, persoana care locuieste singura, a decedat, nu se mai procedeaza la recuperarea sumelor incasate necuvenit 
cu titlu de prestatii.
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Sâmbătă seara a avut loc un spectacol extraordinar, autoritățile urmărind 
să împace toate gusturile muzicale ale celor prezenți, avându-i drept 
protagonişti pe: Mihai Trăistariu, Ilie Milcov, Emanuel, Ayda și Magicianul 
Cristianis care a uimit publicul spectator cu numere de magie, precum și 
cu o prezentare inedită de șerpi exotici. 
Duminică seara, în ultima zi de spectacol, a fost rândul altor vedete să 
încânte pe cei prezenti : Cristina Turcu Preda, Vasile Ciobanu, Momente 
Vesele cu Cumetrii, Cristianis si Personaje Disney.
Spectacolul, şi totodată zilele de sărbătoare ale oraşului nostru, s-au în-
cheiat cu un frumos foc de artificii.

Oraşul Târgu-Cărbuneşti a devenit capitala muzicii lăutăreşti, vineri, 
29 august 2014, când s-a derulat cea de-a noua ediţie a Festivalului de 
muzică lăutărească „Gena Bârsan”. Pentru organizarea sa şi-au dat mâna 
mai multe instituţii: Consiliul Local şi Primăria Târgu-Cărbuneşti, Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 
Centrul Cultural „Tudor Arghezi” din Târgu-Cărbuneşti. Festivalul s-a 
desfăşurat, în Parcul Stejeret și a adunat 12 rapsozi şi 14 tarafuri.
Festivalul s-a adresat tarafurilor lăutăreşti tradiţionale, care folosesc în 
interpretare instrumente tradiţionale şi respectă tradiţia şi autentici-
tatea cântecului şi portului popular. Au fost două secţiuni în concurs: 
tarafuri şi rapsozi. Potrivit organizatorilor, componenţa tarafului a fost 
următoarea: vioară sau fluier, braci, chitară, bas(3-5 persoane). 
Fiecare taraf a avut posibilitatea de a prezenta în concurs, pe lângă pro-
gramul tarafului, care nu trebuia să depăşească 10 minute şi 1-2 rapsozi. 
Rapsozilor li s-a cerut să aibă în repertoriu o baladă şi un cântec de joc. 
Totodată costumul popular a fost obligatoriu pentru toţi participanţii.
Marele premiu al Festivalului „Gena Bârsan” a fost obţinut de Taraful Gil-
ortul.

Alte premii au fost obţinute de:
Premiul I – Pimpi Enoiu și Lampie Muscurici , Premiul lI- Taraful Victor Tomsu și Taraful Mornea Constantin ; Premiul III – Taraful Marcel Ciucurescu și 
Taraful Ion Pobirci; Premiul Special- Taraful Vică Argint și Taraful Cristian Geacu.
La secţiunea Rapsozi Premiul I: Gaciu Constantin și Geacu Cristian
Premiul II: Ion Pitigoi și Gabriela Enoiu
Premiul lII: Rela Ciulei și Maria Mornea: Premii Speciale: Nicu Bălan, Ela Lătărețu, haralambie Muscurici
Mențiuni: Balasa Pobirci, Maria Nica, Elisabeta Busner, Gioni Pițigoi. 

Festivalul de Muzică Lăutărească "Gena Bârsan" ediţia a IX-a

Zilele oraşului

 Acest proiect a constat mai exact în reabilitarea carosabilului 
existent cu beton asfaltic încadrat cu borduri din beton ciment 
prefabricate. 
Au fost reabilitate parcajele existente, s-au montat stâlpi de 
iluminat și s-au amenajat ronduri cu flori. Investitia susținută 
exclusiv de la bugetul local este  de aproximativ 100.000 lei. 
Reamintim că acest nou lăcaș de cult va fi sfințit la sfârșitul lu-
nii septembrie, mai precis pe data de 28 septembrie .
Noul lăcaș de cult, al patrulea lacas de cult din Targu Carbunes-
ti, după Catedrala orasului, Biserica Manastirii si Biserica Spita-
lului, vine in sprijinul a sute de credinciosi, în special cei din 
zona blocuri, care erau nevoiți să parcurgă distante mari pen-
tru a putea participa la slujbe.
În perioada următoare toată partea carosabilă ce înconjoară 
parcul primăriei va fi reabilitată, cu fonduri de la bugetul local.

Reabilitare drum și parcaje incintă primărie

Pregătiri pe ultima sută de metri
Sute de elevi așteaptă, uni cu bucurie, alții cu tristețe, sunetul primului clopoţel, care va veni în scurt timp. Dupa o binemeritata vacanţă, vine în 
sfârşit momentul reîntalnirii cu colegii, dar şi cu dascalii.
Pe de altă parte, toate şcolile din oraş au fost pregătite pentru a-şi întâmpina elevii. Administraţia publică locală a acordat o atenţie deosebită 
unităţilor de învăţământ pentru noul an școlar care va veni. În momentul de față toate grădiițele și școlile sunt pregătite, în condiții destul de bune 
pentru noul an școlar 2014-2015.
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