
Anul XI  nr. 129 Decembrie 2015 

Administrația publică vă aduce la cunoștință

La mulţi ani! tuturor cărbuneştenilor.

Dragi cărbuneşteni,
Anul care vine să vă aducă speranţa unui nou început, 
energia necesară pentru a vă împlini toate obiectivele, 
înţelepciunea de a aprecia fiecare zi prin bucuria pe 

care v-o oferă satisfacţia lucrului împlinit.
Multă sănătate atât dumneavostră cât şi celor pe care 

îi aveţi în agenda sufletului dumneavoastă. 
Vă rog să nu uitaţi că uşa primăriei este întotdeauna 

deschisă pentru dumneavoastră.
Cu respect.

Ing.Jr.Mazilu Mihai Viorel

Dragi cărbuneşteni,
Vă aşteptăm în data de 31.12.2015, orele 2345, în parcul din faţa Primăriei oraşului Târgu 

Cărbuneşti pentru a ne bucura împreună de trecerea în noul an la lumina focului de artificii

Luna aceasta administrația publică locală a executat lucrări de întreţinere 
străzi oraș, pentru optimizarea traficului, pe următoarele străzi: Str. Gării și 
Str. Teilor. Dintotdeauna administrația locală a depus eforturi pentru a ga-
ranta o buna circulație pe străzile din oraș și nu numai, intervenind ori de 
câte ori, se iveau din cauza condițiilor meteorologice, denivelări sau gropi. 
Mai precis aceste lucrări au constat în așternere semicovor asfaltic cu o gro-
sime de 6 cm, executate astfel:
-Str.Gării , tronson 1 in suprafață de 921,6 mp;

-Str.Gării , tronson 2 in suprafață de 804 mp;
-Str.Gării , tronson 3 in suprafață de 951 mp;
-Str.Teilor , in suprafață de 872 mp.
Totalul suprafață pe care a fost așternut semicovor asfaltic este  de 3549,53 
mp. Costul lucrărilor menționate mai sus s-a ridicat la suma de 221,730 lei cu 
TVA.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Noiembrie 2015

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, 
dezbaterile din şedinţa consiliului local; 
- 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; 
- Deciziile nr. 18/04.11.2015 şi nr. 21/17.11.2015 
emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Gorj, înregistrate la instituţia noastră cu nr. 
20.268/04.11.2015, respectiv  20.914/18.11.2015;
- adresele nr. 713/04.11.2015 şi 712/04.11.2015 
emise de Şcoala Gimnazială nr.1 „George 
Uscătescu”, înregistrate la instituţia noastră cu nr. 
20.175/04.11.2015 şi nr. 20.176/04.11.2015;
- adresele nr. 4.705/19.11.201 şi 4.704/19.11.2015 
emise de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înreg-
istrate la instituţia noastră cu nr. 21.039/19.11.2015 
şi nr. 21.040/19.11.2015;
- referatul nr. 20.982/19.11.2015, întocmit de Vasi-
loiu Ion, medic veterinar la serviciul de gestionare 
câinii fără stăpân;
- referatul  nr. 19.696/27.10.2015, întocmit de Corici 
Sorin şef  birou Administrarea Domeniului Public şi 
Privat;
- referatul nr. 21.162/23.11.2015,  întocmit de Ber-
becel Adelin , referent in cadrul biroului stare civilă;
- referat nr. 21.229/24.11.2015, întocmit de Caliţoiu 
Claudiu, inspector în cadrul biroului Gospodărire 
Urbană;
- Ordonanţa nr. 47/23.10.2015 cu privire la rec-
tificarea bugetului de stat pa anul 2015 şi unele 
măsuri bugetare, art. 54 ;
- adresa nr. 5 /19.11.2015, emisă de Clubul Sportiv 
„Gilortul” Tg.Cărbuneşti, înregistrată la instituţia 
noastră cu nr. 21.005 /19.11.2015;
- adresa nr. 8.571/18.11.2015, emisă de Spitalul 
Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la 
instituţia noastră cu nr. 20.910/18.11.2015 ;
- contul de execuţie la data de 23.11.2015 ;
       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 rectificarea Bugetului local 
de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului 
Tg.Cărbuneşti, cu suma de 685,50 mii lei şi  modi-
ficarea bugetului local de venituri si cheltuieli, re-
spectiv virări de credite bugetare în cadrul capi-
tolelor 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 2.216,00 mii lei şi modificar-
ea bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii, respectiv virări de credite 
bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un 
program la altul, conform anexei 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.- 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 aprobarea modificării  Statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului  oraşului 

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;
- raportul final al concursului de promovare în grad 
profesional desfăşurat în perioada 20- 22.10.2015 
la sediul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti;  
- HCL nr. 99/2015 privind aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe 
anul 2015; 
- 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;  
        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  Statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului  oraşului 
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  prelungirea termenului la contractul de 

închiriere nr. 14.476/06.10.2005

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 Administrarea 
Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
- solicitarea cu nr. 20509/12.11.2015 din partea SC 
MĂCEŞU SRL;
- contractului de închiriere nr. 14476/06.10.2005; 
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica ;
- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica 
locala, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă prelungirea contractului de 
închiriere nr. 14476/06.10.2005  încheiat cu SC 
MĂCEŞU SRL, având ca obiect spaţiul situat în in-
cinta Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” pentru o 
perioadă de 3 ani, începând cu data de 11.12.2015. 
    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării tarifelor, practicate 
de SC Salubris  Gilort SRL, pentru serviciile de col-
ectare si transport a deşeurilor de la persoanele ju-
ridice si fizice de pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi a 

satelor aparţinătoare

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; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 15.11.2011 pri-
vind aprobarea tarifelor practicate de SC Salubris 
Gilort SRL, din oraşul Tg.Cărbuneşti; 
- Prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de sa-
lubrizare al localităţilor;
- Prevederile art. 45, alin. 2, lit.(c)  din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republi-
cata cu modificările ulterioare; 
- Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele pub-
lice locale; 
- Art. 6, art. 90 din Ordonanţa de urgenţă nr.  
195/2005 privind protecţia mediului; 
- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 
a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de 
salubrizare a localităţilor;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă modificarea tarifului practicat 
de către SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti pent-
ru serviciul de precolectare, colectare şi transportul 
deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia ce-
lor cu regim special,  pentru persoanele juridice de 
la 56.14 lei/mc la 68,87 lei/mc fără T.V.A, conform 
ratei inflaţiei comunicate de INS-DJS Gorj cu adresa 
nr. 55A din 07.05.2015.
    Art.2.- Se aprobă modificarea tarifului practicat 
de către SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti pent-
ru serviciul de precolectare, colectare şi transportul 
deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia 
celor cu regim special, pentru  persoanele fizice de 
la      4 lei/persoana/lună la 5,7 lei /persoana/lună 
conform ratei inflaţiei comunicate de INS-DJS Gorj 
cu adresa nr. 55A din 07.05.2015
    Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de re-
sort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti şi SC Sa-
lubris Gilort SRL vor asigura ducerea la îndeplinire 
a prezentei hotărâri. 
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Acte de vandalism pe raza orașului

Din păcate pe raza orașului au avut loc în perioada recentă câteva acte de vandalism. Ca și 
în anii  trecuți, și anul acesta, fântânile construite de administrația publică locală, au intrat în 
vizorul vandalilor. Mai precis, fântâna de dincolo de Ocolul Silvic, amenajată de administraţia 
locală, de curând, a fost vandalizată de persoane de cea mai joasă speţă, care în loc să aprecieze 
un lucru util şi să se folosească de acest izvor pus la  dispoziţie de către autorităţi, au decis să-
şi însuşească un bun public. Această fântână a rămas fără găleata, și chiar dacă de multe ori 
administrația locală a înlocuit-o , de tot de atâtea ori aceasta aceasta a fost furată.
 E o rușine faptul ca nu suntem in stare sa ne păstram bunurile. Deja autoritățile au în vizor câtiva 
suspecți, care sunt monitorizați. Totodată aducem aminte tuturor amatorilor că aceste fapte 
sunt pedepsite cu închisoare  sau amendă. În perioada următoare se vor face echipe mixte de 
patrulă pentru combaterea acestor acte de huliganism.

Având în vedere faptul că am intrat în sezonul rece, în cadrul campaniei “R.I.S.C. - Siguranţa NU este un joc de noroc!” , SVSU Tg Cărbunești vă atrage 
atenţia în mod deosebit asupra riscurilor majore care decurg din utilizarea coşurilor de fum fără protecţie, defecte sau neprotejate faţă de element-
ele combustibile, utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice defecte sau improvizate precum și alte mijloace de încălzire pe bază de gaze sau 
alte tipuri de combustibil neomologate.
Astfel vă aducem la cunoștință:
- Improvizaţiile la instalaţii şi manevrarea incorectă a aparatelor pe gaz constituie un permanent pericol de explozie.
- Pentru a evita evenimente cu consecinţe atât de grave, consumatorii casnici trebuie să elimine orice posibilitate de montare ilegală a unor racorduri 
la instalaţiile interioare de utilizare a gazelor naturale.
- Orice modificare la instalaţiile interioare trebuie realizată exclusiv prin intermediul unor firme specializate şi autorizate.
- Consumatorii trebuie să fie atenţi la modul de aprindere a arzătoarelor, astfel încât să nu genereze acumulări de gaz, aceasta fiind una din cauzele 
cele mai frecvente ce stau la baza exploziilor. 
- Curăţarea coşurilor de fum este esenţială pentru prevenirea unor evenimente grave.
- Verificarea şi curăţarea coşurilor de fum este recomandabil să fie făcută de cel puţin două ori pe an 
– neapărat o dată înaintea începerii sezonului rece – şi exclusiv prin intermediul firmelor de coşărit 
sau persoanelor autorizate în acest sens.
- Nu obturaţi canalul de fum!
- Verificarea şi revizia instalaţiilor de gaz – pentru siguranţa fiecărei familii.
- Asiguraţi ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu flacără liberă.

S.V.S.U. Târgu Cărbunești vă recomandă

Prin HCL nr.123 din 17 decembrie  2015 s-a aprobat anularea unei cote de 73,3%  din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la ter-
men a obligațiilor de plata restante datorate bugetului local.
Mai precis majorările de întârziere aferente obligațiilor de plata principale datorate bugetului local,restante la 30 septembrie 2015 inclusiv se 
anulează daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) Toate obligațiile de plata principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv se sting prin orice modalitate prevăzuta de lege până la data de 31 
martie 2016, inclusiv.
b) O cota de  26,7% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plata prevăzute la lit.a)  până la data stingerii obligațiilor de plata principale  
se sting prin orice modalitate de plata prevăzuta de lege până la data de 30 iunie 2016 , inclusiv;
c) Sunt stinse prin orice modalitate prevăzuta de lege toate obligațiile de plata principale administrate de  organul fiscal cu termene de plata cu-
prinse intre 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016,inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere si a cotei de 26,7% din 
majorări, denumita in continuare cerere de anulare a accesoriilor.
d) Contribuabilul depune cerere de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016 ,inclusiv,sub sancțiunea decăderii.                             
Prin obligații de plata restante la 30 septembrie 2015 inclusiv se înțelege:
a) obligații de plata pentru care s-a împlinit scadenta sau termenul de plata până la 30 septembrie 2015 inclusiv;
b) alte obligații de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente  in evidenta organului fiscal in vederea recuperării la 
data de 30 septembrie 2015,inclusiv

1)Anularea obligațiilor de plata accesorii se solicita de către contribuabil in baza unei cereri de anulare a accesoriilor depusa la registratura organului 
fiscal  sau comunicate prin posta,cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri. Cererea  poate fi depusa  după  
îndeplinirea condițiilor de acordare a anularii.
2) In termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor,organul fiscal emite decizia referitoare la obligațiile de plata 
accesorii datorate până la data stingerii obligațiilor de plata principale aferente.
3) Majorările de întârziere individualizate in decizie trebuie stinsa in cota de 26,7% in termenul prevăzut de lege.
4)  Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează in termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului de plata a majorărilor 
prevăzute  la alin 3 prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor de plata accesorii sau a unei decizii de respingere a cererii de anulare a ac-
cesoriilor, prevăzute in anexa1 si 2 .
5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde următoarele:
a) datele de identificare a contribuabilului : numele si prenumele acestuia,a reprezentantului legal daca este cazul,domiciliul fiscal,cod de identifi-
care fiscala, număr de telefon/fax al acestora,adresa de e-mail.
b) obiectul cererii,respectiv anularea obligațiilor de plata accesorii.
c) data si semnătura contribuabilului/reprezentantului legal.
6) In baza cererii de anulare a accesoriilor ,organul fiscal analizează îndeplinirea condițiilor  prevăzute de ordonanța si emite decizia de anulare a 
obligațiilor de  plata  accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz.
7) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor,organul fiscal competent audiază contribuabilul, ocazie cu care ii in-
dica condițiile ce nu au fost îndeplinite.

Administrația publică vă aduce la cunoștință
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Festivalul Județean "E vremea colindelor" ediția a III-a

Mos Crăciun

In data de16 decembrie 2015 la Centrul Cultural Tudor Arghezi Târgu Cărbunești, s-a desfăşurat cea de-a III-a Ediţie a Festivalului judeţean „E vremea 
colindelor”, concurs-spectacol organizat de Centrul Cultural Tudor Arghezi şi Primăria Târgu Cărbuneşti, în parteneriat cu C.J.C.P.C.T. Gorj, Palatul 
Copiilor Tg Jiu, Școala Populara Târgu Jiu, Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila.
Rolul acestui festival “E vremea colindelor” este acela de a descoperi  noi talente si stimularea acestora, si in mod special promovarea tradițiilor popu-
lare romanești. La acest concurs-festival au fost prezenți aproximativ 100 de participanți, din care 10 soliști si 7 grupuri de colinde .
Concursul s-a desfășurat pe 2 secţiuni: 
•	 secțiunea	muzica	folk	interpreți-colinde:
                             Soliști 6-9 ani;
                             Soliști 10-14 ani;
                             Soliști 15-19 ani.
•	 secțiunea	grup	colinde	tradiționale	si	obiceiuri	de	iarna:
                               6-19 ani.
Câștigătorii celei de-a doua ediții a Festivalului judeţean „E vremea colinde-
lor” au fost: 
•	 secțiunea	muzica	folk	interpreți-colinde:
Locul I- Niculescu Mario;
Locul II- Ciobotea Alex;
Locul III- Sain Constantin
               -Corici Amelia.
•	 secțiunea	grup	colinde	tradiționale	si	obiceiuri	de	iarnă:
Locul I- Școala Generala ‘George Uscătescu ’ Târgu Cărbunești;
Locul II- Centrul Cultural “Tudor Arghezi ” Târgu Cărbunești;
Locul III- Clubul elevilor Târgu Cărbunești.

Luna decembrie nu este doar prima lună de iarnă ci şi lună în care sărbătorile 
şi bună voie trebuie să se regăsească în casa fiecărui roman. Datinile specifice 
acestor sărbători diferă de la o zonă la alta a ţării dar cu toate astea solidaritatea 
şi credinţa pentru cele sfinte sunt peste tot aceleaşi.Sărbătoarea Crăciunului 
este anunţată prin obiceiul copiilor de a merge cu colindul. În acest an, pentru 
a aduce un zâmbet pe faţa copiilor, primarul oraşului a pregătit cadouri pentru 
toţi preşcolarii şi şcolarii de la clasele aparţinând şcolilor săteşti, cât  şi  pentru  
cei  de  la Şcoala  Generală  “George Uscătescu” și grădinițele arondate.
Copiii  au  primit  cu bucurie  cadourile,  pentru mulţi  dintre  ei  sărbătorile 
nu sunt un prilej de bucurie, deoarece părinţii acestora se confruntă cu multe 
probleme financiare.Primăria oraşului nostru a  fost  gazdă  pentru  mulţi 
colindători,  care  au  venit însoţiţi  fie  de  dascăli,  fie singuri , încântând 
audienţa, interpretând  o  varietate  de colinde.  Versurile colindelor cântate au  
fost  de  o  mare  varietate şi   frumuseţe,   dominate de  optimism.
Pentru    munca  depusă  de colindători, aceştia au primit şi ei de la Moş Crăciun, 
cadouri şi au plecat cu promisiunea că la anul vor reveni.

Actul istoric de la 1 Decembrie 1918 sintetizează eforturile înaintașilor noștri, 
de la Mihai Viteazul – care, în 1600, a reușit prima unire a Țărilor Române 
– până la Alexandru Ioan Cuza, artizanul Unirii Principatelor Române de la 
24 Ianuarie 1859. Marea Unire din 1918 a reprezentat și urmarea firească a 
acţiunilor unioniste din Basarabia şi Bucovina, demonstrând marilor puteri 
ale vremii că românii sunt capabili să păşească fără constrângeri pe drumul 
desăvârșirii lor, ca naţiune și că că își pot hotărî singuri soarta.

Nu trebuie să uităm că, la baza Unirii din 1918, stă și sacrificiul eroilor noștri, 
care au pus tara mai presus de propria viață, vărsându-și sângele pentru a 
întregi această națiune. Şi de această dată în oraşul nostru a fost marcat eve-
nimentul printr-o serie de manifestări speciale. Sărbătoarea a debutat prin 
ceremonialul de depunere de coroane de flori la monumentul eroilor din cen-
trul oraşului. După acest moment, toţi cărbuneștenii au fost invitaţi, în piața 
orașului pentru a servi o porție de fasole cu ciolan.
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