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Zilele Orașului
Manifestările organizate cu ocazia Zilelor Oraşului Târgu Cărbuneşti au 
strâns mii de oameni în Pădurea Stejeret, pe parcursul celor trei zile de 
distracţie. Muzica a răsunat în tot oraşul, iar artiştii care au urcat pe scenă 
au fost răsplătiţi cu ropote de aplauze. 
Anul acesta manifestările artistice prilejuite de sărbătoarea orașului au 
început Duminică 27 August.
Sfârşitul de săptămână a adus în faţa publicului nume de top ale scenei 
muzicale ușoare româneşti. Începând cu ora 20.00, au urcat pe scenă 

Daggu Project, Reyna Vox și Corina.
Luni 28 August a fost ziua Festivalului de muzică lăutărească “Gena Bârsan“. 
După Gala Laureaţilor, a urmat un recital de muzică populară românească. 
Astfel timp de câteva ore Reli Sanda, Georgiana Stanciu și Nicu Fîciu i-au 
binedispus pe toți cei prezenți în Parcul Stejeret. 
În ultima zi de sărbătoare, Marți, 29 august, de praznicul „Tăierea Capului 

Sfântului Ioan Botezătorul”, Mânăstirea Cămărășeasca, ca de fiecare 
data s-a pregătit pentru pelerinii veniți pentru a înalța rugăciuni către 
Înaintemergătorul Mântuitorului Hristos. Sfânta Liturghie a fost oficiată 
de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolitul 
Olteniei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. 
Spre seară începând cu ora 20.00, în Parcul Stejeret câteva mii de oameni 

s-au adunat pentru a participa la ultima zi distracție prilejuită de Zilele 
orașului. 
În ultima seară autoritățile locale au pregătit celor prezenți un spectacol de 
muzică populară, care i-a avut ca protagoniști pe: Olguța Berbec și Remus 
Novac, Oana și Alex, Triton și Luminița Țicleanu. 
Spectacolul, şi totodată zilele de sărbătoare ale oraşului nostru, s-au 
încheiat cu un spectacol de lasere și un imens foc de artificii, efectele 
vizuale speciale fiind savurate din plin de toți cei prezenți

Dragi cărbuneşteni,
Primarul orașului are deosebita plăcere să vă invite la o întâlnire a cărbuneștenilor 

trecuți de prima tinerețe, în data de 01.10.2017, ora 12.00, cu ocazia Zilei 
Internaționale a Persoanelor Vârstince.  Dorim pe această cale, să vă oferim căteva 

ceasuri plăcute la masa organizată în zona parcului din fața primăriei. 
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii August 2017

HOTĂRÂRE
privind  desfăşurarea  Zilelor Oraşului Tg. Cărbuneşti 
şi a  Festivalului de Muzică Lăutăreasca  ,,Gena Bâr-

san”- ediţia a-XII-a -2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul 
Gorj, 
       Având în vedere:
       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
       - expunerea de motive;
       - referatul   de specialitate din partea Centrului 
Cultural „Tudor Arghezi”;
        - Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice 
locale cu completările şi  modificările ulterioare 
    - Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
       - HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
        - Regulamentul de desfăşurare a Festivalului 
de muzica lăutăreasca ,,Gena Bârsan” ediţia  a-XII-a 
-     2017. 
           În temeiul  art. 45  din Legea nr. 2l5/2001 –
legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- (1) Se aprobă desfăşurarea manifestărilor 
cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg. Cărbunești” în 
perioada  27-29 august 2017.
       (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
se aprobă suma de 63.000 lei din bugetul local.          
       (3) Suma de 7.900 lei din donații și sponsorizări 
va fi cheltuită pentru desfășurarea manifestărilor, 
cât și a altor activități ce se vor organiza până la 
sfârșitul anului.
     Art.2.- Locul de desfăşurare a manifestărilor cul-
tural-artistice „Zilele Oraşului Tg. Cărbunești” este 
în punctul ,,Parc Stejeret”.
    Art.3.- Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA 
BÂRSAN” - ediţia a -XII-a se  desfăşoară în oraşul Tg. 
Cărbunești  pe data de 28.08.2017, conform regu-
lamentului. 
     Art.4.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti  vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind repartiția apartamentului nr. 17, sc. D, etaj 
3 din blocul ANL  situat pe strada Mitropolit Nestor 

Vornicescu, nr. 2, orașul Tg. Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul 
Gorj, 
       Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism 
Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 
Protecția Mediului; 
- prevederile art. 8 alin (2) și(3) din Legea nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
- prevederilor art.5 - art. 8,  art. 14  alin. 1, 2, 7 și art. 
15 alin 1, 2, 3, 4  din Hotărârea de Guvern 962/2001 
privind aprobarea Normelor metodologice  pen-
tru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 
pentru  Locuințe, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
- prevederile HG 251/2016 privind  modificarea si 
completarea Normelor metodologice pentru pune-
rea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 pri-
vind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, 
aprobate prin HG nr. 962/2001; 

- Procesul verbal nr. 12.986/03.08.2017 - înaintat de 
comisia sociala pentru analizarea cererilor privind 
repartizarea locuințelor pentru tineri, stabilită prin 
dispoziția nr. 285/08.08.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. 
Cărbunești  nr. 129/2008 și HCL nr. 82/2016   pri-
vind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii 
de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe 
si in repartizarea locuințelor pentru tineri, desti-
nate închirierii in orașul Tg. Cărbunești   si a listei  
cu actele justificative pe care solicitanții de locuințe 
trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor;
- Prevederile Legii nr. 114/1996 – privind locuințele  
republicata, cu modificările si completările ulterio-
are si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind apro-
barea normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii privind locuințele. 
- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbunești  nr. 
51/23.05.2017    privind aprobarea Listei de 
repartiție a locuințelor  pentru tineri, destinate 
închirierii;   
     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 repartiția apartamentului nr. 17, 
sc. D, etaj 3 din blocul ANL situat pe strada Mitropolit 
Nestor Vornicescu, nr. 2, orașul Tg. Cărbunești, în-
cepând cu data de 01.09.2017 doamnei  NEGREA 
ADELINA ȘTEFANIA.  
   Art.2.- În baza repartiției aprobate de consiliul lo-
cal, primarul și compartimentul de specialitate vor 
încheia contractul de închiriere.        
   Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  documentației tehnico-eco-
nomice „Reabilitare strada Pieţii  oraş Tg. Cărbunești, 
km 0+540 - km 1+932”    și Indicatorii  tehnico-econ-

omici cuprinși  în devizul general reactualizat 

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 ADPP al 
Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care lo-
cuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 
273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica, cu modificările si completările 
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiec-
telor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul MDRAP 1851/2013 republicat – aprobarea 
normelor metodologice pentru punerea in aplicare 
a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului National de Dezvoltare Locală;    
- OMDRAPFE, numărul 3470/28.06.2017;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului 
de investiţii economice întocmita de S.C. RONEVA-
CON S.R.L. Tg. Jiu;
           În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –
legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

 HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-
economică a obiectivului de investiții „Reabilitare

strada Pieții  oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 
1+932” și indicatorii tehnico-economici cuprinși 
în devizul general reactualizat al obiectivului de 
investiții, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.
   Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri se abrogă HCL  nr. 24 din 28 februarie 2017. 
   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 asigurarea finanțării de la bugetul local 
a categoriilor de cheltuieli  care nu se finanțează 
de la bugetul de stat prin PNDL pentru  obiecti-
vul de investiții  „Reabilitare strada Pieții  oraș Tg. 

Cărbunești, km 0+540 - km 1+932” 

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 ADPP al 
Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care lo-
cuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 
273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica, cu modificările si completările 
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiec-
telor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – apro-
barea normelor metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pen-
tru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locală;    
- Ordinul MDRAPFE  numărul 3470/28.06.2017;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului 
de investiţii economice întocmita de S.C. RONEVA-
CON S.R.L. Tg. Jiu;
           În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –
legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

 HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Consiliul Local al Orașului Târgu Cărbunești 
se obligă sa asigure finanțarea de la bugetul local 
pentru următoarele categorii de cheltuieli, care 
nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL 
pentru  obiectivul de investiții„Reabilitare  strada 
Pieții  oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932”: 
cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenu-
lui,  studiile de fezabilitate sau documentațiile 
de avizare a lucrărilor de intervenție, studiile de 
teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice 
si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consul-
tanta, taxa pentru obținerea de avize, acorduri, 
autorizații, organizarea procedurilor de achiziție, 
active necorporale, cheltuieli conexe organizării de 
șantier, comisioane, cote taxe, cheltuielile pentru 
probe tehnologice, teste și predare la beneficiar în 
sumă totală de 133.798,87 lei.
   Art.2.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. 
Cărbunești își asuma angajamentul cu privire la 
operarea și întreținerea investiției.   
   Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și com-
partimentele de specialitate din cadrul Primăriei 
Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.
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Informare
Aceasta informare este efectuata de:SC ANVERGO SRL, cu sediul in localitatea Tîrgu Mureş, Str. Evreilor Martiri nr. 4, C2, judeţul Mureş, ce 
intenţionează sa solicite la ABA Jiu, aviz de gospodărire a apelor pentru proiectul Execuţie foraje monitorizare - Punctul de lucru Tg. Cărbuneşti - 
Producerea fluidului de foraj, judeţul Gorj.
Aceasta investiţie este nouă. Ca rezultat al investiţiei nu vor rezulta (temporar/permanent) ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa menţionata.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii si recomandări se pot adresa solicitantului, după data de 04.09.2017.

Odată cu începerea toamnei, a început şi noul sezon competiţional 2017-2018, a Ligii a IV-a județeană de fotbal. Noul sezon a adus și modificări 
importante și o nouă abordare la nivelul echipei de fotbal a orașului. 
Cu echipă complet nouă și cu un antrenor și jucător în persoana lui Avrămescu Alexandru, echipa urmărește promovarea jucătorilor autohtoni la 
echipa noastră, astfel că în momentul actual, aproximativ 90% din lotul echipei sunt din Târgu Cărbunești.
După primele 2 etape echipa se prezintă extraordinar, cu 2 victorii din tot atâtea meciuri jucate, și cu un golaveraj de 9-3, ocupă primul loc din cam-
pionat.
Lotul echipei pentru noul sezon: Andronache Radu-Cătalin, Apostol Bogdan-Marian, Avrămescu Alexandru, Bilan Iordache-Cornel, Bilan Narcis, Călin 
Viorel, Cimpoeru Alin-Ion, Cocioabă Ionuț-Cătălin, Cojan Ovidiu-Cătalin, Constantin Răzvan-Armand, Dumitru Denis-Dragoș, Gheorghe Marian-Raul, 
Gheorghiță Răzvan-Constantin, Gîlcescu Ion-Marian, Lincă David, Meliță Andrei, Meliță Mircea, Mihăilescu Andrei-Mădalin, Mihăilescu Eduard-Dan-
iel, Petrița-Zorlescu Ionuț-Valentin, Popescu-Popa Călin-Daniel-Ionuț, Popescu Victor-Daniel, Purece Eduard-Petrișor și Stănescu Dragoș-Vasile.
Consiliului de Administraţie al  C.S.  „Gilortul”  Tg. Cărbunești este următorul: Motorga Victor – preşedinte; Ungureanu Silviu-Ion  – vicepreşedinte;  
Cimpoieru Alin – membru; Buzurin Alin Victor  – membru; Ciora Constantin Dorel – membru; Luntraru Cristian  – membru; Almăjanu Dumitru – 
membru;
Programul competiţional ce va urma va fi astfel:
Etapa 1  27-08-2017- 13:00: Gilortul Tg.Cărbunești –AS Energetica Tismana
Etapa 2 03-09-2017- 13:00 :Știința Hurezani - Gilortul Tg.Cărbunești 
Etapa 3 10-09-2017 - 13:00: Gilortul Tg.Cărbunești  - CS Jiul Rovinari 2016
Etapa 4 17-09-2017 - 13:00: AS Unire Crușet - Gilortul Tg.Cărbunești 
Etapa 5 24-09-2017- 13:00: Gilortul Tg.Cărbunești  – ACS Știința Turceni 
Etapa 6 01-10-2017- 13:00: AS Petrolul Bustuchin - Gilortul Tg.Cărbunești 
Etapa 7 08-10-2017- 13:00: Gilortul Tg.Cărbunești - CS Vulturii Fărcășești 
Etapa 8 15-10-2017- 13:00: AS Stejari - Gilortul Tg.Cărbunești 
Etapa 9 22-10-2017- 13:00: Gilortul Tg.Cărbunești – AS Viitorul Negomir
Etapa 10 29-10-2017- 13:00: CS Novaci - Gilortul Tg.Cărbunești 
Etapa 11 05-11-2017- 13:00: Gilortul Tg.Cărbunești i – FC Petrolul Țicleni
Etapa 12 12-11-2017-13:00:Parângul Bumbești-Jiu-Gilortul Tg.Cărbunești 
Etapa 13 19-11-2017- 13:00:Gilortul Tg.Cărbunești -AS Avântul Baia de Fier
Etapa 14 26-11-2017- 13:00: Gilortul Tg.Cărbunești - AS Minerul II Mătăsari
Etapa 15 03-12-2017- 13:00: AS Petrolul Stoina - Gilortul Târgu Cărbunești 
Venim în continuare cu rugămintea sa fiţi alături de această echipă de fot-
bal dar şi de sport în general.

Nou sezon competițional

Administrația publică vă anunță
După cum probabil a-ți observat, administrația publică locală a montat 
două noi stații de autobuz, din lemn de brad, respectând design-ul celei 
montate în toamna anului trecut.  
Una din statii a fost amplasata in zona Spitalului Orășenesc de Urgență și 
cealaltă vizavi de Centrul de Plasament Copii Târgu Cărbunești. 
Pentru cele 2 stații autoritatea publică locală a cheltuit suma de 23.700 lei. 
Totodată au fost finalizate lucrările de întreținere(curățire, amorsare 

suprafețe, turnare covor asfaltic) pe porțiuni din străzile: Garii si pe Str. 
Mitropolit Nestor Vornicescu. 
Porțiunile de drum mai sus menționate nu  corespundeau exigenţelor 
pentru desfăşurarea in condiţii de siguranţă şi confort a circulaţiei rutiere..
Au mai fost realizate pardoseli din beton amprentat, la platforma intrare, 
scari si rampa de acces sediu S.P.C.L.E.P., în valoare de 17.000 lei.
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Cupa Gilortul Ediția a II-a

Ajunsă anul acesta la cea de-a III-a ediție, Cupa Gilortul la juniori a adunat, 
Duminică 27 August, pe stadionul ”Cristinel Răducanu”, 6 echipe: Gilortul 
Târgu Cărbunești, C.S.M. Rm.Vâlcea , A.S.Primavera Tg Jiu ,Dynamic Craiova, 
Drobeta Kids Severin și Selectionata Jud. Gorj 2004. 
Cele 6 echipe au fost împărțite în 2 grupe a câte 3 echipe, fiecare meci 
jucat având câte 2 reprize a 25 de minute fiecare.  După cele 6 meciuri 
disputate în grupe, s-au jucat cele 2 finale între ocupantele primelor locuri 

din grupe, si respectiv ocupantele locurilor secunde. 
Finala mică disputată între C.S.M. Râmnicu Vâlcea și Dynamic Craiova a 
fost câștigată de echipa Vâlcea cu Scorul de 3-1, ocupând astfel locul 3. 
Finala mare, cea care a decis câștigătoarea Cupei Gilortul, a fost disputată 
între Drobeta Kids Severin și A.S.Primavera Tg Jiu.
După cele 50 de minute de joc, Drobeta Kids Severin s-a impus categoric 
cu scorul de 6-1 și a câștigat trofeul pus în joc

Stadionul ”Cristinel Răducanu”
În data de 25 August 2017, la stadionul din oraș a avut loc o ceremonie 
de atribuire a denumirii ,,CRISTINEL RĂDUCAN” stadionului orașului Tg. 
Cărbunești. La acest eveniment au participat membrii ai familiei fostului 
fotbalist și antrenor, precum și oficialități locale. Cu această ocazie a avut 
loc și o ceremonie religioasă pentru pomenirea, celui pe care îl putem numi 
unul dintre cei mai reprezentativi sportivi ai orașului. Decizia de atribuire a 
denumirii ,,CRISTINEL RĂDUCAN” stadionului orașului Tg. Cărbunești a fost 
adoptată prin HCL nr.34/2016.
Nu trebuie uitat faptul că fotbalistul și antrenorul de fotbal Cristinel Răducanu 
a trăit, învățat, a muncit toată viața în orașul Târgu Cărbunești și și-a desfășurat 
activitatea si la echipele de fotbal ale orașului nostru ca jucător și ulterior ca 
antrenor. Pe lângă recunoașterea națională de care se bucură activitatea sa 
profesională de jucător de fotbal și ulterior de antrenor, precum și de faptul 
că pe lângă talentul său, acesta a fost un cetățean exemplu de conduită și 
comportare în familie și societate.

Luni, 28 august 2017, s-a derulat cea de-a XII-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 persoane). 
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 costumul popular a fost obligatoriu pentru toţi participanţii.
Marele premiu al Festivalului „Gena Bârsan” a fost obţinut de Taraful Falcoe 
Petre din Târgu Jiu.
La secțiunea tarafuri:
Premiul I – Taraful  Pimpi Enoiu din Godineşti;
Premiul lI- Taraful Rap Pantelie din Godineşti ; 
Premiul III – Taraful Ion Feraru din Băleşti;
Premiul Special- Taraful Ion Argint din Godineşti şi Constantin Mornea din 
Tismana;
Premiul „Alită Piţigoi” - Taraful Gioni Piţigoi din Târgu Cărbuneşti;
La secţiunea Rapsozi:
Premiul I: Cidoiu Magdalena – Godineşti;
Premiul II: Gabi Enoiu- Godineşti;
Premiul lII: Steliana Enoiu - Godinesti;
Premii Speciale: Pimpi Enoiu, Drulă Mioara, Mornea Maria și Ion Argint;
Mențiuni: Ela Lătăreţu- Târgu Cărbuneşti, Adina Lătăreţu şi Gioni Piţigoi- 
Târgu Cărbuneşti
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