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Reabilitare-modernizare parc primăria oraș Târgu Cărbunești

Administrația publică locală vă anunță

Administrația publică locală a finalizat lucrarile la proiectul ”Reabilitare-
modernizare parc primarie oraș Târgu Cărbunești”.
Reabilitarea parcului era justificată de necesitatea punerii în valoare a spațiului 
parțial amenajat și a creării a unui loc decent de recreere , promenadă, joacă 

pentru locuitorii orașului. Investiții în parcul din fața primăriei nu au mai 
fost făcute de mult timp, parcul nu era iluminat noaptea, băncile erau foarte 

vechi și se degradaseră iar fântâna arteziana nu mai funcționa.
Prin aceste lucrări, zona de recreere din fața primăriei orașului Târgu 
Cărbunești a căpătat un nou aspect, realizându-se astfel valorificarea 
acestuia prin transformarea într-un spaţiu de odihnă şi agrement. Odată cu 
modernizarea parcului, și sediul primăriei  a căpătat o nouă înfățișare. 
Lucrările au constat în refacerea aleilor, strat vegetal, gazon, bănci, coșuri. 
Totodată a fost realizat și iluminatul în parc și a fost realizată o nouă fântână 
arteziană, iluminată noaptea, care reprezintă principala atracție pentru 
copiii, care, odată cu reabilitarea parcului au început să frecventeze mai des, 
și într-un număr mai mare, parcul.
În același timp administrația publică locală a pus la dispoziția tuturor celor 
își petrec timpul liber în parc Internet Wi-Fi gratuit. 
Suma pentru realizarea acestor lucrãri a fost de 366.251 lei cu TVA.

Administrația publică locală a finalizat lucrările de reabilitare Str. 
Crizantemelor. Reabilitarea acestei străzi era necesară într-cât drumul de 
piatră se degrada continuu din cauza condițiilor meteorologice și a avut ca 
scop  cresterea gradului de confort pentru locuitorii din aceea zonă.
Acest proiect a constat mai exact în așternere covor asfaltic pe o suprafață 
de 267 ml. 
Lucrările la această porţiune de drum, au costat 80741,50 lei cu TVA, sumă 
susținută exclusiv din bugetul local.
După cum probabil aţi observat, au început și au fost executate parțial 

lucrările de amenajare parcări  str. Minerilor, str. Padurea Mamului și aleii 
acces intrări scări blocuri. Astfel pe această stradă au fost amenajate 15 de 
locuri de parcare, și 8 aleii acces intrări  scări blocuri.
Lucrările la acest proiect vor continua, cu amenajarea de parcări în zona 
blocurilor B4, B5 și B6, valoarea totală pentru întreg proiectul ridicându-se 
la suma de 149634,43 lei cu TVA.
Tot la capitolul drumuri, administrația publică locală a executat parțial 
lucrări de întreținere drumuri comunale și sătești. 

Continuare in pag.3
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iulie 2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii terenurilor pentru 
înlocuirea în subteran  a conductelor de țiței 
aparținând OMV PETROM. 

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 doamnei Rădulea 
Daniela, consilier în cadrul Biroului Administrarea    
Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului Tg. 
Cărbunești;
  - Solicitarea nr. 12171/18.07.2018,  înaintată 
de OMV PETROM prin EXPERT PETROLEUM 
SOLUTIONS;  
  - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
   - Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
În temeiul  art. 45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă închirierea terenurilor pentru 
înlocuirea în subteran a conductelor de țiței 
aparținând OMV PETROM, pe raza localității noastre 
la un preț de 3 lei/mp/an.
     Art.2.- Se împuternicește primarul orașului Tg-
Cărbunești domnul  Birău Dănuț  pentru semnarea 
contractelor de închiriere.
    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii spațiilor „Cantina + 
Internat”  aflate în administrare la Colegiul National 

„Tudor Arghezi” 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;
       - Adresa  nr . 2524/17.07.2018 înregistrata la 
registratura instituției sub nr. 12.071/17.07.2018 
emisă de Colegiul National „Tudor Arghezi” prin 
care  ne solicita acordul de închiriere a spațiilor 
disponibile pentru cazare + cantina;
       - protocolul de predare-primire  în administrare  
nr. 12.677/01.07.2015 a bunurilor imobile în care își 
desfășoară activitatea  unitatea de învățământ de 
stat din Orașul Tg. Cărbunești județul Gorj - Colegiul 
National „Tudor Arghezi”;
      - Articolul 7 alineatul  3 din protocol : „Să 
ceara acordul proprietarului si sa respecte 
tarifele aprobate de Consiliul Local al Orașului 
Tg. Cărbunești, privind închirierea spațiilor sau a 
terenurilor aflate în administrare”;
     - Articolul 7 alineatul 4 din protocol : „Orice 
închiriere de spatii  sau teren se poate realiza numai 
cu acordul prealabil al proprietarului si numai în 
condițiile legii”;
    - HCL nr. 28/31.03.2003 privind majorarea chiriilor 
pentru spatiile comerciale începând cu data de 
01.03.2003;
 - Legea nr.1/2011 a educației naționale cu 
modificările si completările ulterioare;
 - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul  art. 45  din Legea nr. 2l5/2001 

legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă  închirierea spațiului „Cantina 
+ Internat”  Colegiul National „Tudor Arghezi” , în 
condițiile legii.
   Art.2.-  Prețul de pornire la licitație este de 6 lei/mp/
luna,  conform HCL nr. 28/31.03.2003, preț actualizat 
anual cu  indicele de inflație. Procedura de licitație 
privind închirierea se efectuează de către Colegiul 
National„Tudor Arghezi”.  
   Art.3.- Sumele financiare încasate lunar din 
închirierea spatiilor menționate la art. 1 vor 
constitui venituri proprii pentru Colegiul National 
„Tudor Arghezi” și se vor utiliza integral pe secțiunea 
de dezvoltare (lucrări de reabilitări, modernizări și  
dotări). Colegiul National „Tudor Arghezi” Tu–dor 
va raporta anual total venituri încasate și utilizarea 
acestora pe destinația pe care a fost aprobata.
    Art.4.- Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti și 
Colegiul National „Tudor Arghezi” vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE    
privind inventarierea terenului în suprafață  de 
5.127 mp  în domeniului public al oraşului Târgu 

Cărbuneşti

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,  având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; expunerea   de motive;
- Raportul  biroului Administrarea domeniului 
public si privat;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 
215/2001-  privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;
- prevederile art. 3, alin.(4) și anexa III, pct. 1  din 
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
orașelor, municipiilor și județelor;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 
287/2009  republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. 
Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind 
înființarea comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al orașului Tg. Cărbunești;
- Referatul nr. 11.860/12.07.2018 al comisiei 
speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. 
Cărbunești;
- Adeverința nr. 11.859 din 12.07.2018, emisă de 
Comisia Locala de Fond Funciar Targu-Cărbunești;
- Raportul de Evaluare al SC CONSEVAL  SRL Tg. Jiu  
înregistrat la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 7.177 din 
23.04.2018. 
     În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.-  Se inventariază în domeniul public al 
orașului Târgu-Cărbunești terenul în suprafață de 
5.127 mp, situat în intravilanul orașului Târgu-

Cărbunești, județul Gorj, tarla 22, reprezentând                   
curți-construcții și zonă de agrement, conform 
planului de amplasament și delimitare a imobilului, 
întocmit de SC MCTRIM CAD SRL, prin persoană 
autorizată  Durdan Ion, cu valoarea de inventar de 
32.351,37 lei.
     Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice  „Reabilitare  DC 20 Copăcioasa-
Pojogeni de la km 12+335 la km 11+085”  și  
„Reabilitare  DS Duțești  de la km 0+000 la km 
0+670, Tg. Cărbunești, județul Gorj” 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  nr. 273/2006  - privind finanţele  
publice locale  cu modificările şi completările  
ulterioare;    
      - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică cu modificările și completările ulterioare ;
      -  HCL nr. 17/ 05.02.2018   privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al orașului pe 
anul 2018;
     -  documentația tehnico-economică a 
obiectivului de investiții  „Reabilitare  DC 20 
Copăcioasa-Pojogeni 1250 ml și  DS Duțești  670 
ml, Tg. Cărbunești, județul Gorj”, întocmită de S.C. 
DELCAD CONSULTING  SRL Craiova;
      - HG 907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice cu 
modificările si completările ulterioare ;
       - Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice 
și HG 395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziție publică/ 
acordului cadru cu modificările și completările 
ulterioare;  
     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  
DC 20 Copăcioasa-Pojogeni 1250 ml și  DS Duțești  
670 ml, Tg. Cărbunești, județul Gorj” și Indicatorii  
tehnico-economici, conform  anexei, care  face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art.2.- Se aprobă inițierea procedurii de achiziție 
privind atribuirea contractului de lucrări având ca 
obiect „Reabilitare  DC 20 Copăcioasa-Pojogeni 
1250 ml  și  DS Duțești  670 ml, Tg. Cărbunești, 
județul Gorj”, cu termen de execuție  120 de zile și 
plata pe un termen de 2 ani, 2018, respectiv 2019. 
Procedura de atribuire este procedura simplificată, 
conform Legii nr. 98/2016 cu modificările și 
completările ulterioare.
Creditele bugetare aferente plăților ce se vor 
efectua pe anul 2019 se vor aproba cu prioritate pe 
primul trimestru în BVC al anului 2019.                                    
   Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Tudor Arghezi- poetul și apicultorul

Rezultate excepționale la C.N. „Tudor Arghezi”

Marți, 12 iunie, la Muzeul ”Tudor Arghezi” din orașul Târgu Cărbunești, pe scena din fața 
bibliotecii care poartă numele poetului, a avut loc a V-a ediție a manifestării culturale ”Tudor 
Arghezi – poetul și apicultorul”. Evenimentul a fost gândit și realizat de Muzeul Județean 
Gorj ”Alexandru Ștefulescu”, Tudor Arghezi fiind poetul care are rădăcini puternice în Gorj.
La această manifestare au fost invitați, în primul rând elevi și preșcolari însoțiți de cadre 
didactice din Târgu Cărbunești, Albeni, Dragotești, scriitori și gazetari gorjeni, Ion Popescu-
Brădiceni, Cornel Șomîcu, Ion Elena și, nu în ultimul rând, edilul orașului Dănuț Birău. Cu 
acest prilej a fost lansat și cel de-al patrulea număr al revistei micului apicultor ”Albinușa”, 
coordonată de dr. Albinel Firescu și dr. Zenovie Cârlugea. Ca de fiecare dată, evenimentul 

”Tudor Arghezi – poetul și apicultorul” a adus în atenția 
publicului preocuparea scriitorului față de lumea 
copilăriei și față de valorile culturii tradiționale. Inițiatorii 
acestei acțiuni, alături de primarul Birău Dănuț, profesori 
și scriitori, Ion Popescu-Brădiceni și Ion Elena, le-au vorbit invitaților despre manifestare, poezie, albine și Arghezi. 
”A fost, în esență, o manifestare dedicată copilăriei, pentru că Tudor Arghezi are un colț în muzeul de la Târgu 
Cărbunești dedicat copiilor și lumii copilăriei, văzută prin intermediul peisajelor de la Mărțișor. 
Atunci am hotărât, la vremea respectivă, împreună cu domnul profesor doctor Zenovie Cârlugea, să edităm și o 
”Albinușa”, susținută de Muzeul Județean, o revistă destinată și celor mici și celor mari, cu menirea de a-i încuraja 
pe cei mici să scrie și să citească”, a declarat muzeograful Albinel Firescu.
Odată cu propunerea de a fi organizat simpozionul, domnul profesor dr. Zenovie Cârlugea spunea: ”Am vrut să 
avem pentru copii un prilej prin care să evocăm lumea copilăriei prin ochii lui Arghezi. 
Așa s-a născut această manifestare.”. Cu toții trebuie să știm că dragostea scriitorului pentru albine era împărtășită 
nu doar de el, ci și de soția sa Paraschiva, aceasta reușind în viață să-i cunoască toate tabieturile scriitorului, 
înțelegându-i toate trăirile.
Destinul nu a vrut să-l lase despărțit de soția sa nici după moartea acestuia, pentru că poetul a urmat-o îndeaproape 
nu doar în viață ci și în moarte, exact la un an, menționând pe piatra ei funerară ”STINSĂ ȘI ÎNHUMATĂ AICI ÎN 
GRĂDINA ȘI PRISACA EI DIN MĂRȚIȘOR”.

Micii elevi și preșcolari participanți, îmbrăcați în ii și costume populare, au recitat poezii și au cântat diverse cântece despre lumea albinelor. Eleva 
Firescu Gabriela a cântat la vioară, acompaniindu-i pe colegii săi. Elevii care au trimis creații și desene au fost premiați și felicitați, primind o diplomă 
și o revistă ”Albinușa”. La final, toți cei prezenți au fost invitați să servească o limonadă rece și pâine proaspătă cu miere.

Muzeograf,
Eugenia Firescu

Și în acest an școlar, pe lângă o serie de premii obținute la concursurile școlare, faza 
județeană, C.N. „Tudor Arghezi” a bifat și două faze naționale, încununate de rezultate 
foarte frumoase. 
Astfel, la Concursul Național de Geo-Informatică care a avut loc la Craiova, echipajul 
compus din Dumitru Denis (XI A), Glăman Radu (XI A) și Brebenică Sami (XI D) a obținut 
premiul al III-lea, fiind coordonați de prof. Popescu Corina (informatică) și Bora Iuliana 
(geografie).
Însă, cel mai spectaculos rezultat l-a obținut eleva Butaru Georgiana (XI A) care a 
participat la Sesiunea de Comunicări Științifice, la disciplina geografie, faza națională 
(Constanța), și care a obținut premiul I.
Felicitări elevilor dar și părinților care i-au educat așa de frumos!

Prof. Bora Iuliana

Administrația publică locală vă anunță
Continuare din pag.1

Până în momentul de față au fost efectuate lucrări de întreținere în : sat Cuteana și drumul de 
legătură Curteana-Cretești, sat Crețești și drum Crețești-Floreșteni. Suma totală pentru aceste 
lucrări a fost de 75640 lei cu TVA.
Totodată au fost efectuate lucrări de reparații și de întreținere echipamente locuri de joacă. 
Mai exact au fost efectuate vopsitorii, sudurii, reparații tobogane, înlocuire elemente din 
lemn deteriorate cu altele noi la parcul de la Creșa de Copii și cel din zona Blocului ANL, str. 
Padurea Mamului. Lucrările efectuate s-au ridicat la suma de 9293,90 lei cu TVA.

„Cupa Prieteniei”
În perioada 10-12 August 2018, pe terenul sintetic din orașul Târgu Cărbunești a avut loc prima 
ediție a  „Cupei Prieteniei”, competiție de tenis cu piciorul, organizată de primăria orașului Târgu 
Cărbunești.  La această primă ediție au participat 12 echipe din Târgu Cărbunești, Țicleni și Tg-
Jiu, care au fost împărțite în 2 grupe de câte 6 echipe, echipe care și-au disputat calificarea din 
faza grupelor pe parcursul a două zile de competiție.
În ultima zi, duminică 12 august, sfert-finalistele s-au înfruntat pentru câștigarea trofeului.
După multe ore de confruntări, echipa ”DODO” a câștigat trofeul de campioană a primei ediții 
a „Cupei Prieteniei”. La final toate echipele au fost felicitate și le-au fost înmânate diplome, iar  
ocupantele locurilor de pe poidum au primit trofee.
Dovedindu-se un real succes, această competiție de tenis cu piciorul va continua, sperăm cu 
cât mai multe ediții, și cât mai multe echipe participante.
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