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Asfaltare sat Cojani

Administrația publică locală vă anunță

Administrația publică locală a finalizat lucrarea de modernizare DC 18 
DJ661-drum acces Vatra de sat sinistrați Cojani, km 0+000 - km 0+950.

  Mai precis satul Cojani a fost asfaltat doar până la Troiță, în măsura fonduri-
lor bugetare existente, urmând ca în viitorul apropiat lucrările să continue 
în vederea finalizării asfaltării  întregului sat Cojani.
Starea precară a acestor drumurilor era in mare măsura datorată lipsei 
șanțurilor de scurgere a apei pluviale pe cea mai mare parte din lungimea 
lor si colmatarea celor existente si lipsa amenajării in profil transversal a 
acestora.
Trebuie menționat ca de-a lungul drumurilor nu existau amenajate accesele 

la proprietăți, acestea fiind realizate in mod artizanal, lucru ce împiedica si 
mai mult scurgerea apelor.  
Deși administrația locală a intervenit de multe ori în repararea acestui drum, 
condițiile meteorologice îl afectau de fiecare dată.
Aceste drumuri reprezentau un factor poluant destul de important atât pen-
tru localnicii care ii au casele de-o parte si de alta a acestora cat i pentru 
mediu, prin praful iscat la trecerea diverselor mijloace de transport sau din 
cauza vântului.
Lucrările la această porțiune de drum s-au ridicat la suma de 470,250 lei cu 
TVA, sumă susținută din bugetul local.

Dintotdeauna administrația locală a depus eforturi pentru a garanta o buna 
circulație pe străzile din oraș și nu numai, intervenind ori de câte ori, se iveau 
din cauza condițiilor meteorologice, denivelări sau gropi.
Luna aceasta administrația publică locală a finalizat lucrările de 
întreținere(curățire, amorsare suprafețe, turnare covor asfaltic grosime 6cm) 
pe Str. Teilor, pe o suprafață de aproximativ.2300 mp.
Lucrările la această porţiune de drum, au costat 134,929 lei cu TVA, sumă 
susținută exclusiv din bugetul local. 
După cum probabil aţi observat, au fost executate lucrările de amenajare 
pacări pe str. Padurea Mamului– conform proiectului “Reabilitare străzi şi 

amenajare parcări zona blocuri”. Astfel pe această stradă au fost amenajate  
numai  50 de locuri de parcare, urmând ca în anul 2017 pe întreaga stradă 
să se amenajeze locuri de parcare. 
Lucrările la această investiție, au costat 101,990 lei cu TVA, sumă susținută 
exclusiv din bugetul local.
Tot în această lună administrația publică locală a finalizat lucrările la 
construcția podului, ca varianta de circulație, peste Valea Ungurelu, 
Ștefănești. Această investiție era necesare și se impunea datorită faptului 
că podul existent nu mai prezintă siguranță în traversarea acestuia mai ales 
pentru vehiculele de mare tonaj.
Suma lucrărilor la această investiție s-a ridicat la 90.000 lei cu Tva, din bugetul local.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Decembrie 2016

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statutului Asociației 
de  Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare„ADIA” Gorj

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;
       - Prevederile Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
       - Prevederile Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006 (R1), cu modificările şi 
completările ulterioare;
       - Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare nr. 241/2006 (R1), cu modificările şi 
completările ulterioare;
      - Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;
      - Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea 
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru 
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;
 - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Încheierea nr. 83/2007, pronunțată de Judecătoria 
Tg Jiu, în dosarul nr. 8218/318/2007, prin care 
s-a dispus înscrierea Asociației de  Dezvoltare 
Intercomunitară „ADIA” Gorj în Registrul asociațiilor 
și fundațiilor al Judecătoriei 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 modificarea Statutului Asociaţiei 
de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ, în 
forma prevăzută în Anexa nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2.- Se actualizează Statutului Asociaţiei 
de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ în 
conformitate cu modificările prevăzute la art.1, 
în forma prevăzută în Anexa nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.3.- Se împuterniceşte domnul Birău Dănuț 
- primar al oraşului Tg. Cărbunești, să semneze 
în numele şi pe seama oraşului Tg. Cărbunești  
Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
„ADIA” GORJ în forma prevăzută la art.2.
    Art.4.-  Se împuterniceşte domnul Gherghe 
Mihai-Alexandru posesor al CI seria GZ, nr. 425509 
domiciliat în Tg. Jiu, strada Nicolae Titulescu, nr.9A, 
bl.9A, sc.2, et.4, ap.29, judeţul Gorj, să desfăşoare 
formalităţile de modificare a Statutului la Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa 
Judecătoriei Târgu Jiu.
    Art.5.- Primarul şi compartimentele de resort din 
cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  modificării Statelor de funcții 
ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidența 
Persoanei Tg. Cărbunești și  Serviciului Poliția Locală 

oraș Tg. Cărbunești, judeţul Gorj 

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 compartimentului  
de specialitate;
- Raportul final nr. 18024/2016 al concursului de 
promovarea în grad profesional;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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. 64 alin.(2) din Legea  nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor publici, republicată 
(r2),  cu modificările și completările ulterioare; 
- 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, prevenirea 
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 
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   modificarea  Statului de funcții 
al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența 
Persoanei al oraşului Tg. Cărbunești, județul Gorj,  
conform anexei  nr.1.
   Art.2.- Se aprobă modificarea Statului de funcții 
al Serviciului Poliția Locală a oraşului                   Tg. 
Cărbunești, județul Gorj,  conform anexei  nr.2.
   Art.3.-  Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
    Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea  taxelor  pentru  activităţile  
sportive  ce se desfăşoară în Sala de sport - 
proprietate publică a oraşului Tg-Cărbuneşti de 
către persoanele care practică sport amator sau de 

performanţă
    

  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;  
       -  cererea nr. 22318/14.11.2016 transmisa de 
către un grup de tineri din orașul Tg-Cărbunești; 
      - protocolul nr. 12592/21.07.2008 privind 
predarea-primirea salii de sport de la CNTA Tg-
Cărbunești, administrate direct de către Primărie 
prin aparatul de specialitate al primarului;
       - Legea 273/2006- privind Finanțele Publice 
Locale, cu completările si modificările ulterioare;
          - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietatea publică;
           - prevederile Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, 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.- (1)  Pentru închirierea Sălii de sport din 
incinta Colegiului National „Tudor Arghezi” se va ţine 
o evidenţă în registru special creat de către Centrul 
Cultural  „Tudor Arghezi”  unde se vor evidenţia 

următoarele: data închirierii, perioada, orele, 
solicitantul şi numărul de telefon, persoana care 
a închiriat sala, numărul chitanţei de încasare, 
semnături. În vederea asigurării unui control riguros 
asupra închirierii sălii de sport, se va transmite 
lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, o situaţie 
privind încasările din luna anterioară.
                 (2) Tariful de închiriere a Sălii de sport 
pentru sporturile de echipă  (fotbal, handbal, etc.) 
va fi de 60 lei/oră, iar pentru tenis de câmp, tenis cu 
piciorul sau alte  sporturi  practicate de mai puţini 
jucători (maxim 4 jucători) va fi  de 30 lei/oră. 
     Art.2 - (1) Pentru închirierea sălii de sport  de 
către anumite cluburi private, tariful de închiriere a 
sălii va fi de 150 lei/oră.
              (2) Închirierea sălii de sport  Cluburilor Sportive 
Şcolare sau Clubului Sportiv Gilortul Tg-Cărbunești 
- instituție publică aflata în subordinea Consiliului 
local, se va face gratuit fără a perturba orele de 
educaţie fizică şi sport în unitatea respectivă, cu 
acordul conducerii.
     Art.3.- Competiţiile sportive organizate de 
instituţiile de învăţământ  de pe plan local şi 
Primăria Tg-Cărbuneşti se desfăşoară fără taxă.
     Art.4.-   Sumele încasate din taxele prevăzute la 
art.1- 2 se fac venit la bugetul local şi se utilizează la 
capitolul  Cultură, Religie, Sport.  
    Art.5.- Orice dispoziție contrara își încetează 
aplicabilitatea la data adoptării prezentei hotărâri.   
     Art.6.- Primarul oraşului,  compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești 
și   Centrul Cultural  „Tudor Arghezi” vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind reînnoirea contractului de închiriere pentru  
locuinţa  de serviciu – apartament nr.1, Bl .7, str. 

Pădurea Mamului, oraş Tg. Cărbunești

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 Gospodărie 
Urbană şi Fond Locativ ;
- solicitarea cu nr.23853/12.12.2016 a dlui  Stăncioi 
Nicolae - coordonator Poliția Locală Tg. Cărbunești; 
         - prevederile HCL 75B/1999  art. 4  - apt. 1  din 
bl. 7  str. Pădurea Mamului  locuinţa de serviciu;   
        - prevederile Legii nr. 114/1996  Legea locuinţei,  
republicata și modificată;  
        - prevederile OG nr. 40/1999 privind protecţia  
chiriaşilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu 
destinaţie de locuinţe;
        - prevederile  Legii nr. 241/2001 privind 
aprobarea OG nr. 40 /1999; 
        - prevederile HG nr. 310/2007 pentru actualizare 
tarif lunar al chiriei lei /mp pentru spatiile cu 
destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului 
public si privat;

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.-  (1)  Se aprobă reînnoirea contractului 
de închiriere pentru locuinţa  de serviciu – 
apartamentul  nr.1,  situat în blocul 7, str. Pădurea 
Mamului  numitului Stăncioi Nicolae - coordonator  
Poliţia  Locala Tg. Cărbunești. 
(2) Contractul de închiriere se va încheia pe o 
perioada de  1 (unu) an începând cu data de 
02.01.2017. 
    Art.2.- Primarul oraşului şi  compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești  
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.
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Dă o jucărie, fă o bucurie!

În perioada 5-20.12.2016 în cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1 ”George Uscătescu” Tg.-Cărbunești s-a desfășurat o campanie de strângere  de jucării, 
hăinuțe, respectiv alimente. Această campanie a fost coordonată de doamna profesor, Drăghici Cristina-Florentina, și a avut scop conștientizarea 
elevilor voluntari de la aceeași școală de a realiza acțiuni comunitare în folosul altor copii sau bătrâni care provin din grupuri dezavantajoase.
 După ce s-a lansat campania, elevi, părinți sau alți doritori de a face bine au donat jucării, haine și alimente. Toate acestea au fost selectate de elevii 
clasei a VIII-a C, plasele au fost pregătite cu ajutorul asistenților comunitari și de mediatorul sanitar din cadrul Primăriei Tg.-Cărbunești. 
De toate aceste lucruri s-au bucurat 20 de familii din satele aparținătoare orașului, precum Cărbunești-Sat, Ștefănești, Blahnița de Jos, Pojogeni, Cerăt, 
Floreșteni, Crețești, Curteana și Măceșu, dar și familii de pe Strada Plopilor, Gilortului, Pieții. Sper că păpușile, mașinuțele, hăinuțele și alimentele 
înmânate au adus un zâmbet tuturor în preajma sărbătorii Crăciunului. 
Mulțumesc oamenilor cu suflet care ni s-au alăturat în această acțiune caritabilă, celor doi consilieri locali, elevilor voluntari de la clasa a VIII-a C, care 
au mers să împartă cadourile înainte de sărbători. 
Cu acest prilej urez cadrelor didactice, conducerii școlii și reprezentanților Primăriei și Consiliului Local Tg.-Cărbunești ca 2017 să le aducă înțelepciune 
și bunătate sufletească. La mulți ani!

Prof. Cristina Drăghici

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 
elementele 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

Începuturile dezvoltării tehnice și economice a orașului Târgu Cărbunești
Tg Cărbunești, era totusi o localitate de tranzit,o comună ceva mai răsărita unde la confluența celor doua râuri, Blahnița cu Gilortul ,pe nesimțite se 
produceau transformări spectaculoase pentru vremea aceia, satul Petreștii de Sus din comuna până in 1906 ,cum spuneam ,devine Târgu Cărbunești 
care polarizează treptat o comunitate de interese in toata regula.
 Printre aceste migrații spre centrul localității, cunoaștem pe un anume Daescu venit din satul Cojani, ce construiește in centru in perioada 1900 -1930 
o frumoasa casa cu etaj modelul fiind impus, pentru toate prăvăliile de acum in acolo. 
In aceiasi perioada Sbenghe Ilie,construiește de asemeni in centru, 1a fel o frumoasa casa cu specific negustoresc, asa ca in perioada 1900-1934 este 
cunoscut ca fund primul negustor cu putere materiala; -Sbenghe Toma ,fiul lui Ilie ,comercializează in mai mare măsura negoțul cu ciment,si este un 
timp si Primarul localitatii. -Tomulescu Gheorghe zis nea Gica 1928-1945 negustor de diverse produse ; -Tomulescu Ion pe perioada 1935-1940,negustor 
de diverse produse ; -Staiculescu Stefan (Titi) in perioada 1920 -1927 , restaurant cu popicărie si jocuri de noroc;
-Staiculescu Ion ,in perioada 1927-1945 moștenește pe Stefan,cu aceleași preocupări. Drăguțe anecdote se ,povestesc despre viața tinerilor ce 
frecventau seara de seara ,cârciuma ,dar mai ales in zilele de sărbătoare. 
Nea Ionel, de altfel un cârciumar extrem de simpatic ,glumeț ,parșiv in felul sau, dar acceptat in lumea lor de afaceri de bun gust, atunci când se 
întâmpla ca atmosfera sa devina monotona,extrem de obositoare si dânsul nu mai avea chef de glume ,simțea ca este ora închiderii,găsise un 
procedeu de care șmecherii, se prinseseră,atunci cind observau cum patronul se plimba aparent alene de la un capăt la altul, al localului, si din când 
trăgea tare câte o glumita mirositoare, de care tinerii se amuzau la fel de zgomotos,atunci era semnalul ca e cazul sa plece,acasă . -Dulamita Nicolaie 
in perioada 1928-1945 ,este proprietarul unui frumos restaurant,construiește ,in Câmpu Mare o cârciuma ,La -Dulamita ,cu popas pentru cai ,in 
intersecția Sacelu-Novaci;
-Zorila Cornelie in perioada 1929 -1945 ,poseda o Cârciuma cu mâncare calda si gustări -Baloi Ion ,1930 -1945 -restaurant; -Cojocaru Rina, 1925 -1930 
comert cu diverse; -Cojocaru Ion ,1900 -1928, măcelărie ;
-Cojocaru Gheorghe (Goga ), 1928-1945 ,fiul lui Cojocaru Ion .măcelărie; -Hortopan Gheorghe 1917-1940 ,negustor si jocuri de noroc ; -Hortopan 
Constantin,cunoscut Na Na Na -1920 -1945 ,comerț cu confecții diverse ; -DRAGANESCU GHEORGHE - 1900-1945, mare negustor ,cel mai mare 
,având o diversitate de produse in magazinele familiei, fiind sprijinit si de ginerele sau ,preotul Mischie Constantin si de nepoții Gicu Mischie ,Tica 
Mischie,Serbanica Mischie ,Mioara Mischie ,reușind astfel sa stabilească relații comerciale la nivel superior ,in afara tarii cu vecinii apropiați ,mai ales 
intre anii l935 -1940. -Matei Draganescu ,intre aniil925 -1930 negustor; -Ioana Draganescu 1930 -,1940 ;
In Județ ,in paralel, înființându-se scoli de meserii: la Novaci,in 1901, la Tg Jiu -Vadeni,in 1911, la Tg Cărbunești ia ființă Școala Elementara de Meserii 
in 1923 ,la Pojogeni de asemeni, ia fiinta o Scoala Elementara de Meserii,in 1924 , apar noi îndeletniciri cu absolvenți școliți in diverse meserii,de 
::Dulgheri ,Timplari,Sculptori in lemn ,Fierari,Brutari ,01ari Pietrari ,Croitori ,Cismari Vopsitori ,Tesatori, Morari, Pictori de biserici, toate acestea,fiind 
înregistrate ,Camerele de Munca, de Comert, si Industrie de la Tg Jiu, si Craiova ,așa incit viata si societatea evoluează, se structurează ,modelul de 
organizare, ne putând fiind lăsat departe de sistem, nici in Tg Cărbunești.

Ing. Ec. Pasti Ștefan
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Moș Crăciun

Ziua Națională a României
Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918 reprezintă fără doar 
și poate evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea 
unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii. 
Aniversăm cu respect în fiecare an Ziua Naţională a României la 1 Decembrie, 
prilej de rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea 
statului naţional român. Cu acest prilej, discutăm, polemizăm, dezbatem 
cu privire la rolul maselor și al personalităţilor în anul plin de istorie 1918. 
Unirea din 1918, realizată de niște patrioţi vizionari, rivalizează palid astăzi 
cu faptele unor personaje contemporane.
Tinerii nu prea știu ce sărbătoresc, cei mai în vârstă visează la vremurile 
apuse, iar mulţi folosesc ziua liberă pentru a-și rezolva din problemele 
restante din cauza serviciului. 
Ca orice român, fiecare cărbuneştean se bucură întotdeauna de o asemenea 
sărbătoare.
Şi de această dată în oraşul nostru a fost marcat evenimentul printr-o serie 
de manifestări speciale. 
Sarbatoarea a debutat prin ceremonialul de depunere de coroane de 
flori la monumentul eroilor din centrul oraşului. După acest moment, toţi 

cărbuneştenii au fost invitaţi, în zona blocuri pentru a servi tradiţionala fasole cu cârnaţi. 

Sărbătorile au venit mai devreme pentru copiii din Târgu Cărbunești. 
Elevii şi preşcolarii din şcolile şi grădiniţele din judeţ l-au întâlnit deja pe 
Moş Crăciun, care a venit cu sacul plin de cadouri din partea Primăriei Târgu 
Cărbunești. 
În acest an, pentru a aduce un zâmbet pe faţa copiilor, primarul oraşului 
a pregătit cadouri pentru toţi preşcolarii şi şcolarii de la unitățile de 
învâțământ de pe raza orașului. 
Totodată s-au bucurat de aceeași atenție și persoanele de la Centru pilot 
pentru tinerii cu handicap. Copii l-au așteptat și în acest an, ca de fiecare 

dată, pe Moș Crăciun cu bucurie dar și pregătiți sa-l încânte cu diferite 
programe artistice și colinde.
Tot cu această ocazie, cea de Moș Crăciun, Primăria Târgu Cărbunești a 
organizat în data de 22 Decembrie un spectacol dedicat preșcolarilor din 
oraș. Spectacolul prezentat de un grup de artiști profesioniști, a inclus 
scenete, muzică instrumental-vocală precum și interacțiune cu micul public.
Toți copii prezenți au fost entuziasmați de spectacolul oferit, la final primind 
cadouri de la Moș Crăciun.

În data de 21 Decembrie a avut loc cea de-a IV-a ediție a Festivalul ”E vremea 
colindelor”. 
Datorită începerii lucrărilor de modernizare a Centrului Cultural ”Tudor 
Arghezi”, anul acesta festivalul s-a desfășurat în sala de festivități a Primăriei. 
Spre deosebire de ceilalți ani când acest festival avea regim de festival 
județean, anul acesta, sub organizarea Centrului Cultural Tudor Arghezi şi a 
Primăria Târgu Cărbuneşti, Festivalul ”E vremea colindelor” s-a desfășurat la 
nivel local 
Festivalul-concurs s-a desfășurat pe două secţiuni: muzică folk-interpreţi 
colinde pe grupe de vârstă, respectiv grupuri de colindători- colinde 
tradiţionale şiobiceiuri de iarnă.
 La acesta au participat preșcolari și elevi din orașul nostru, cu vârste cuprinse 
între 7-18 pentru interpreți colinde, și 0-18 ani pentru grupuri de colindători. 
La final toți participanții au primit diplome și premii.

Festivalul ”E vremea colindelor”


