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Zilele orasului 
Autorităţile locale au organizat şi în acest an Zilele Oraşului, în perioada 27-30 august.
În acest an sărbătoarea a început joi 27 august, ca de fiecare dată în Parcul Stejeret, cu deschiderea oficiala a zilelor de sărbătoare în oraș, urmate de 

demonstrații ale micilor karatiști conduși de Sensei Simion Băluță, care 
au reușit să acapareze atenția publicului cu reprezentații de autoapărare 
și spectacol de dans modern oferit de trupa Primavera. 
A doua zi de sărbătoare a debutat, puțin după orele prânzului, cu Fes-

tivalul de muzică lăutărească “Gena Bîrsan“, ajuns anul acesta la a X-a 
ediţie, festival care deja a devenit o tradiție, și la care, de la an la an 
participă cât mai mulți rapsozi dar și tarafuri.
Seara a fost încheiată cu un frumos spectacol oferit de Cristina Olteanu 
și formația Classic, care i-au încântat pe toți cei prezenți atât cu melodii 

din folclorul românesc dar și cu piese moderne, antrenate, pentru public.
Sâmbătă, 29 august, de praznicul „Tăierea Capului Sfântului Ioan 
Botezătorul”, Mănăstirea Cămărăşasca, ca de fiecare dată s-a pregătit 
pentru pelerinii veniți pentru a înălţa rugăciuni către Înaintemergătorul 
Mântuitorului Hristos. 
Sfintele slujbe au început de vineri-seară, când s-a săvârşit Vecernia cu 
Litie şi Privegherea. În ziua praznicului, Sfânta Liturghie a fost oficiată 
de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul 
Olteniei, înconjurat de un ales sobor de 6 preoţi şi diaconi, și asistat, ca 

în fiecare an, de Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane „Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie” din Craiova. 
În seara zilei de sâmbătă, toți cei prezenți în parcul Stejeret s-au bucu-
rat de recitaluri susținute de: Irina Loghin, Los Hermanos D.I.N.A.M.I.T.A. 
și Robert Târnăveanu. De la tradiția cântecelor populare românești 
promovată de binecunoscuta interpretă Irina Loghin și mai tânărul 
Robert Târnăveanu și până la ritmurile și muzica latino puse in scena de 
formația Los Hermanos, toți cei prezenți s-au putut bucura de muzică 
bună.
Duminică seara, în ultima zi de spectacol, a fost rândul altor vedete să-i încânte pe cei prezenti : Trupa Haiducii, Florin Vasilica și Ansamblul Teleor-
manul și Formația RIFF. Continuând tradiția impusă de regretatul său tată Liviu Vasilică, fiul Florin împreună cu Ansamblul Teleormanul a transmis, 
prin glasurile lor minunate, o energie şi o vitalitate tuturor acelora care i-au urmărit. În schimb, Trupa Haiducii, i-a cucerit pe toţi tinerii prezenţi la 
această sărbătoare a oraşului nostru.
Spectacolul, şi totodată zilele de sărbătoare ale oraşului nostru, s-au încheiat cu un frumos foc de artificii.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iulie 2015

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării proiectului ,,Asistenţă 
tehnică  pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare si 
a documentaţiilor  de atribuire pentru proiectul re-
gional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată  din judeţul  Gorj, în perioada 2014-2020”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
           Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; 
       - rapoartele de avizare ale comisiilor de speci-
alitate;
       - expunerea de motive; 
       - Raportul de specialitate al biroului Administra-
rea domeniului public si privat; 
       - Adresele  nr. 14899/27.07.2015 şi 14900 
/27.07.2015 transmise  de către SC Aparegio SA 
Gorj;  
       - Prevederile Directivei UE 91/271/CE privind 
epurarea apelor uzate urbane, ale HG nr.188/2002 
pentru aprobarea unor norme privind condiţiile 
de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate cu 
modificările si completările ulterioare, ale Directivei 
UE 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, 
ale Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu 
modificările si completările ulterioare, ale Ghidu-
lui Solicitantului, Axa Prioritara 1A ,,Sprijin pentru 
dezvoltarea proiectelor de infrastructura din sec-
torul apa/apa uzata aferente următoarei perioade 
de programare financiara” şi ale Legii serviciilor de 
alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, cu 
modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.-  Se aprobă cofinanţarea proiectului,,Asistenţă 
tehnică  pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare si 
a documentaţiilor  de atribuire pentru proiectul re-
gional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată  din judeţul  Gorj, în perioada 2014-2020”, în 
cadrul POS Mediu 2007-2013 Axa Prioritara 1 A,  în 
valoare de  30.702,00 lei, respectiv 6.904,00 euro 
din bugetul  local al oraşului Tg.Cărbuneşti.
    Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de re-
sort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind casarea mijlocului fix –autospeciala de 
pompieri marca RENAULT cu număr de înmatricu-

lare  K 785 ANC

  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 
d-l Mladin Mircea; 
- referatele  nr. 11473/17.06.2015 şi nr. 
11247/23.06.2015 ale şefului comp. SVSU  - d-l Mla-
din Mircea; 
- HG nr. 841/23.10.1995 privind procedurile de 
transmitere fără plata şi de valorificare   a   bunurilor 
aparţinând instituţiilor publice modificata si com-
pletata,  art.1, anexa 1; 
- Legea nr. 15/1994 republicata, privind amor-
tizarea capitalului imobilizat in active corporale 
si necorporale şi  punctele nr. 22, 23 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 
aprobate prin HG nr.909/1997,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. 
art.36, alin2, lit.c ş i art.45,alin 3; 

HOTĂRĂŞTE

   Art.1.-  Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea 
şi valorificarea mijlocului fix - Autospeciala de pom

pieri marca RENAULT,  cu număr de înmatriculare 
K 785 ANC, inventariat la compartimentul S.V.S.U. 
    Art.2.-  Se aprobă scoaterea din inventarul com-
partimentului S.V.S.U. a mijlocului fix – Autospe-
ciala de pompieri marca RENAULT,  cu număr de 
înmatriculare K 785 ANC.
    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statelor de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului  oraşului 
Tg.Cărbuneşti, al Serviciului Public Comunitar Lo-
cal de Evidenţă a Persoanei  şi al Serviciului Poliţia 

Locală oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 

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 compartimentului  
de specialitate ;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernu-
lui nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
modificata prin Legea nr.13/2011;
- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată r(2), cu modificările şi completările ul-
terioare;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 
161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, 
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, preve-
nirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului  oraşului 
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei nr. II, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii 
al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanei Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform an-
exei nr.II A, care face parte integrantă din prezenta
    Art.3.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii 
al Serviciului Poliţia Locală oraş Tg.Cărbuneşti, 
judeţul Gorj, conform anexei nr. II B, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.4.-            Primarul oraşului si compartimentele 
de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 

anul 2015 

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 Serviciului 
buget,contabilitate, resurse umane din cadrul 
instituţiei ;

- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Pub-
lice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor  pri-
vind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea  normelor 
metodologice  privind organizarea  şi conducerea  
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 
2015;
- Legea nr.273/2006  - privind finanţele  publice lo-
cale  cu completările  şi modificările  ulterioare; 
- adresa nr. 2678/14.07.2015 emisă de Colegiul 
Naţional „Tudor Arghezi” înregistrată la instituţia 
noastră cu nr. 14.173/16.07.2015;
- adresele  nr. 493/17.07.2015 şi 1.098/08.07.2015  
emise  de Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” 
înregistrate la instituţia noastră cu nr. 
14.263/17.07.2015, respectiv 13.365/08.07.2015;
- adresa nr. 4.634/20.07.2015 emisă de Spitalul 
Orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti înregistrată la 
instituţia noastră cu nr. 14.430/20.07.2015;
- referatele nr. 14.241/16.07.2015 şi nr. 
14.619/22.07.2015 întocmite de Corici Sorin –şef 
birou ADPP; 
- referatul nr. 14.657/23.07.2015, întocmit de 
Calugaru Mihaela, inspector in cadrul serviciului 
Urbanism, gospodărie urbana;
- referat nr. 14.447/20.07.2015, întocmit de Mla-
din Mircea, inspector in cadrul compartimentului 
SVSU;
- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la data 
de 20.07.2015; 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se  aprobă modificarea Bugetului local 
de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului 
Tg.Cărbuneşti,  respectiv modificări de alocaţii 
bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un 
program la altul,  conform anexei nr. 1 (formular 
cod 11 si formular cod 11/01).
    Art.2- Se  aprobă rectificarea  Bugetului  de veni-
turi si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 
anul 2015, cu suma de 1.504,00 mii lei, conform an-
exei nr. 2 (formular cod 11/02).
    Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de 
investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform 
anexei nr. 3 (formular cod 14). 
    Art.4.- 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  2015

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 ulterioare ;
              - prevederile art. 9 din Regulamentul-cad-
ru 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 cadrul şedinţei or-
dinare a consiliului local din data de 29 iulie 2015, 
conform procesului verbal al şedinţei;

HOTĂRĂŞTE
              Articol unic:  Domnul  consilier local  Birău 
Dănuţ se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă  
pe  lunile august, septembrie şi octombrie 2015.
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Compartiment asistență socială și autoritate tutelară vă atenționează

La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizaţiei de construire are obligaţia să regularizeze taxa pentru autorizaţia de construire, potrivit legii.
O dată cu regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire, beneficiarii autorizaţiilor de construire vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de 
lege.
În termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana 
care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale.
Până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate 
al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie.
Până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită 
pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de 
autoritatea administraţiei publice locale.
În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea 
impozabilă a clădirii stabilită conform Codului Fiscal.

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului vă anunță

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 tutore-
lui, după caz. Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă. 
Instanța va dispune delegarea temporara a autoritatii parintesti 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.

Vizită norvegiană
În această lună peste 20 de persoane din Norvegia au poposit în Târgu 
Cărbunești, la invitația romilor din orașul nostru, care muncesc peste 
granițele țării. Din delegația de 20 de persoane au făcut parte atât per-
soane adulte cât și copii, de origine norvegiana, care au dorit astfel să 
vadă modul și condițiile în care trăiesc familiile din care fac parte colegii 
lor veniți la muncă din România. 
Aceștia au vizitat mai multe familii din oraș care trăiesc în condiții mai 
puțin bune sau cu probleme de sănătate și au venit în sprijinul acesto-
ra cu alimente și îmbrăcăminte. Totodată la invitația edilului orașului au 
vizitat muzeul Tudor Arghezi și alte obiective din oraș. Aceștia au rămas 
impresionați de ospitalitatea venită atât din partea familiilor cărora le-
au acordat ajutor, cât și din partea autorităților locale, dar totodată și de 
gradul scăzut de trai pe care unele famililii sunt nevoite să îl îndure.
Delegația norvegiana a promis ca va mai repeta acțiunea de ajutorare a 
persoanelor cu probleme in viitor.

                                                               LUNI – MIERCURI 
8.30 – 12.00 PRIMIRI ACTE                                12.30 – 16.00 ELIBERĂRI ACTE
                                                                        JOI 
8.30 – 12.00 PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE       12.30-18.00 PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE
                                                                    VINERI 
8.30 – 12.00 PRIMIRI ACTE                                   12.30 – 14.00 ELIBERĂRI ACTE

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :
EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A
FIZIONOMIEI
DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării 
sexului,se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele 
de stare civilă.

S.P.C.L.E.P.
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Cupa Gilortul la karate, ediția a V-a

Festivalul de Muzică Lăutărească "Gena Bârsan" ediţia a X-a
Vineri, 28 august 2015, s-a derulat cea de-a X-a 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. Ca de obicei, festivalul s-a desfăşurat, în Parcul Stejeret și a adunat mai 
multi rapsozi şi tarafuri. Festivalul s-a adresat tarafurilor lăutăreşti tradiţionale, care 
folosesc în interpretare instrumente tradiţionale şi respectă tradiţia şi autenticitatea 
cântecului şi portului popular. Au fost două secţiuni în concurs: tarafuri şi rapsozi. 
Componenţa tarafului a fost următoarea: vioară sau fluier, braci, chitară, bas(3-5 per-
soane). Fiecare taraf a avut posibilitatea de a prezenta în concurs, pe lângă programul 
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 cos-
tumul popular a fost obligatoriu pentru toţi participanţii.
Marele premiu al Festivalului „Gena Bârsan” a fost obţinut de Cidoiu Nicolae din locali-
tatea Părăul de Pripor- Godinești.
La secțiunea tarafuri:
Premiul I – Taraful Fănel Pițigoi(Părăul de Pripor) și Gioni Pițigoi(Tg.Cărbunești)
Premiul lI- Taraful Argint Victor (Părăul de Pripor) și Taraful Pobirci Ion (Părăul de Pri-
por) ; 
Premiul III – Taraful Mornea Constantin(Tismana) și Taraful Grecești(jud.Dolj)
Premiul Special- Taraful Marcel Ciucurescu(Logrești) și Taraful Cristian Geacu(Tismana).
Mențiuni: Taraful Ion Argint (Părăul de Pripor) și Taraful Vica Argint (Părăul de Pripor).

La secţiunea Rapsozi Premiul I:Enoiu Pimpi (Părăul de Pripor) și Gabriela Muscurici 
(Părăul de Pripor);
Premiul II: Gioni Pitigoi(Tg.Carbunesti) și Creța Ion (Grecești, jud.Dolj);
Premiul lII: Steliana Enoiu (Părăul de Pripor), Cidoiu Magdalena (Părăul de Pripor);
Premii Speciale: Ghicioiu Adelina(Tg.Carbunesti), Feraru Claudia (Părăul de Pripor), 
Pobirci Bălașa (Părăul de Pripor), Dudescu Matilda(Fărcășești);
Mențiuni: Gabriel Buzner(Tismana), Ion Pițigoi(Dragotesti), Buzner Elisaveta(Tg.Jiu), Bivolaru Elena(Logrești), Ela Lătărețu(Tg.Carbunești), Adina 
Lătărețu(Tg.Cărbunești).

Sala de sport a Colegiului Naţional “Tudor Arghezi” din Oraşul Târgu Cărbuneşti a găzduit cea de-a V a ediţie „Cupa Gilortu” a Campionatului Naţional 
al Federaţiei de Karate Nipon Budo România, organizat la iniţiativa domnului Primar Mihai Mazilu.
La concursul desfăşurat pe categorii de vârstă şi centură, Judeţul Gorj a fost reprezentat de către secţiile din Ţicleni, Tg. Cărbuneşti şi Bâlteni, conduse 

de sensei Simion Băluţă.
La această competiţie au participat aproximativ100 de sportivi, băieţi şi 
fete.
Pe lângă aceştia au fost prezenţi şi susţinătorii lor, dar şi simpli cetăţeni, 
precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale. Competiţia a fost una des-
tul de încinsă, existând şi mici “incidente“ de natură medicală specifice 
sporturilor de contact, însă in timpul intregului concurs sportivii au fost 
supravegheati în permanenţă de asistenţi medicali, care au avut grijă sa 
nu existe alte probleme mai grave.
La finalul concursului câştigătorii au fost recompensaţi cu medalii şi dip-
lome. Printre căştigătorii echipei noastre îi putem menţiona pe: Tulpea 
Ramona locul I la kata, locul I la kumite și locul II la Echipe; Tănase Marian 
locul II la kata, locul I la kumite; Popescu Andreea locul III la kata, locul I la 

kumite și locul III la Echipe; Speriatu Cosmina locul I la kata, locul III la ku-
mite; Stanciu Andreea locul III la kata, locul I la kumite; Glavan Elvis  locul 
I la kumite; Dobrescu Elena locul II la kata, locul II la kumite; Novac Darius 
locul II la kata, locul II la kumite și locul II la Echipe; Ciora Mihai locul III 
la kata, locul III la kumite și locul III la Echipe; Cherciu Melania locul III 
la kata, locul III la kumite; Rascol Adelina locul III la kumite și locul II la 
Echipe; Dulamita David locul III la kata și locul II la Echipe; Sandru Ovidiu 
locul III la kata și locul II la Echipe; Sandru Gabriel locul II la kumite și locul 
II la Echipe; Tulpea Remus locul II la kata, locul II la kumite; Fota Bogdan 
locul II la kumite; Tanase Teodor locul II la kumite;  Chibzuloiu Razvan 
locul III la kumite;  Fota Andra locul II la echipe; Petrica Stefanlocul II la 
echipe. Toţi participanţii s-au declarat foarte mulţumiţi de modul în care 
a decurs concursul, felicitând organizatorii pentru modul profesionist în 
care s-au implicat în organizarea competiţiei.


