
Anul XIII  nr. 145 Decembrie 2017 

Administrația publică locală vă anunță

Dragi cărbuneşteni,
Fie ca sărbătoarea Crăciunului să vă umple sufletul de bucurie, să vă aducă pace, liniște și căldură alături de 

cei dragi, iar în anul nou vă doresc să aveți parte de sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor!
Vă aşteptăm în data de 31.12.2017, 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.
Primar,

Birău Dănuț

Au fost finalizate lucrările de întreținere parcare strada Trandafirilor, nr. 
41(Primăria Târgu Cărbunești), zona parc primărie, în valoare de 45.969, 70 lei 
cu Tva. Această lucrare de întreținere era necesară, întrucât vechea parcare, 
formată din dale de beton se deteriora des din cauza autoturismelor cu 
gabarit mare. 
Totodată au fost finalizate lucrări de desfacere borduri și dale de beton, 
spargere beton, strat piatră spartă, turnare beton, montare borduri, lucrări 
de asflatare, str. Trandafirilor- oraș Târgu Cărbunești. Mai precis, este vorba 

de  zona de acces pietonal vizavi de zona hotelului din oraș . Costurile pentru 
realizarea acestei lucrări s-au ridicat la suma de 24.395 lei cu TVA, sumă 
susținută de la bugetul local.
Tot în această perioadă au fost finalizate lucrărilela proiectul ”Modernizare 
drum de interes local în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj din satele 
aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni- tronson I”.
Cu alte cuvinte,  a fost asfaltată zona de drum cuprinsă între ”Moară” și intrare 

sat Curteana. Lucrările s-au ridicat la suma de 864.704,50 lei cu TVA. 

1 Decembrie - Ziua Naţională 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, discu tăm, polemizăm, dezbatem cu privire la rolul maselor și al 
personalităţilor în anul plin de istorie 1918. 
Ca orice român, fiecare cărbuneştean se bucură întotdeauna de o asemenea 
sărbătoare. Și de această dată în oraşul nostru a fost marcat evenimentul 
printr-o serie de manifestări speciale. Sărbătoarea 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 piața orașului pentru 
a servi tradiţionala fasole cu cârnaţi. 
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Noiembrie 2017

HOTĂRÂRE
privind stabilirea și aprobarea taxei de utilizare  
masă/lună - Copertina metalică pentru comerț 
cu produse second-hand din strada Gării - Piața 

Agroalimentara - Oraș Tg. Cărbunești

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,  având  
în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; 
- expunerea   de motive;
- referatul nr. 20.665/20.11.2017 întocmit de 
Vlăduțescu Ovidiu - administrator la Administrația 
Pieții;
- HCL 30/23.03.2017 privind aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2017, anexa nr. 4- 
Programul  de investiții propuse a se realiza în anul 
2017 - oraș Tg. Cărbunești;
- contractul de lucrări nr. 16.108/21.09.2017 având 
ca obiect execuția lucrării de investiții „Copertina 
metalica pentru comerț cu produse  second-hand”;
- prevederile art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile  proprietate publică cu modificările 
și completările ulterioare;
- prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterio-
are;
- Hotărârea Guvernului nr. 348/2004  privind exer-
citarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 
unele zone publice, cu modificările și completările 
ulterioare;
-  prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) litera  a) 
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice lo-
cale republicată, cu modificările si completările ul-
terioare;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- (1) Se aprobă taxa de utilizare în suma de 
60.00 lei/masă/lună - „Copertina metalică pentru 
comerț cu produse second-hand”  din strada Gării,  
Piața Agroalimentara,  oraș Tg. Cărbunești. 
      (2) Plata se efectuează  într-o singură tranșă în 
decada a-3-a a lunii în curs pentru luna următoare.
     Art.2.-  Se aprobă  Regulamentul  de repartiza-
re a meselor - „Copertina metalică pentru comerț 
cu produse second-hand”  din strada Gării,  Piața 
Agroalimentara,  oraș Tg. Cărbunești prevăzut în 
Anexă, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
     Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei 
ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 
14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 
voturi pentru.

HOTĂRÂRE
 privind  organizarea Festivalului Județean „E vre-
mea colindelor” - Ediția a-V-a  14 decembrie 2017

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,  având  
în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; 
- expunerea   de motive;
- raportul  din partea Centrului Cultural „Tudor Ar-
ghezi”;
- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind 
înființarea, organizarea și desfășurarea activității      
așezămintelor culturale; 
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice lo-
cale cu completările şi  modificările ulterioare;  

- Legea nr. 215/ 2001 –legea administrației publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are;
- HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2017;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aprobă organizarea Festivalului  
Județean  „E vremea colindelor” , ediția a-V-a  în 
data de 14 decembrie 2017 , conform Regulamen-
tului Festivalului Județean de Colinde, prevăzut 
în anexă, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
     Art.2.- Pentru organizarea si desfășurarea Festi-
valului se aprobă suma de 2.900 lei astfel:
                                   -  2000 lei plata premii;
                                   -    900 lei onorariu membri juriu; 
     Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti și Cen-
trul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei 
ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 
14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 
voturi pentru.

HOTĂRÂRE
privind sărbătorirea Zilei Naţionale a României în 

anul 2017

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,  având  
în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; 
- expunerea   de motive;
- sărbătorirea  Zilei Naţionale a României  pe data 
de 1 Decembrie 2017;              
- referatul din partea Centrului Cultural „Tudor Ar-
ghezi” Tg. Cărbuneşti;
- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind 
înființarea, organizarea și desfășurarea activității 
așezămintelor culturale; 
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice lo-
cale, cu completările şi  modificările ulterioare;  
- Legea nr. 215/ 2001 –legea administrației publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterio
- art. 12 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată;
- HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2017;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-  Sărbătorirea „ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI 
– 2017” se va face după  următorul program:       
        - 01.12.2017: -  orele 12.00 -13.00: Festivităţi la 
Monumentul Eroilor: primirea raportului şi trecerea 
în revistă a gărzii de onoare; intonarea Imnului de
stat al României; alocuţiuni; slujbă religioasă; depu-
nerea coroanelor şi jerbelor de flori; parada militară.
                            - orele 13.00 - 14.00: Masă tradiţională: 
fasole cu cârnați, cozonac și ţuică fiartă;  
    Art.2.-  Pentru organizarea şi desfăşurarea 
manifestărilor dedicate sărbătoririi  ZILEI 
NAŢIONALE A ROMÂNIEI –2017 se aprobă alocarea 
sumei de 2.500 lei.
    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti și Cen-
trul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei 
ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 
14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 
voturi pentru. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea premierii scriitorului GHEOR-
GHE GRIGURCU, cetățean de onoare al orașului Tg. 
Cărbunești cu ocazia împlinirii a 65 de ani de activi-

tate publicistică

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,  având  
în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; 
- expunerea   de motive;
- raportul  din partea Centrului Cultural „Tudor Ar-
ghezi”;
- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind 
înființarea, organizarea și desfășurarea activității 
așezămintelor culturale; 
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice lo-
cale cu completările şi  modificările ulterioare;  
- Legea nr. 215/2001 –legea administrației publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterio-
are;
- HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2017;

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.- Se aprobă premierea scriitorului GHEOR-
GHE GRIGURCU, cetățean de onoare al              orașului 
Tg. Cărbunești,  cu ocazia împlinirii a 65 de ani 
de activitate publicistică, cu suma de 500 lei, din 
sponsorizări.
     Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti și Cen-
trul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei 
ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 
14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 
voturi pentru.

HOTĂRÂRE
 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

decembrie  2017, ianuarie și februarie 2018

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești , 
      Având în vedere:
              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  
nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are ;
              - 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 27 noiembrie  
2017, conform procesului verbal al şedinţei;

HOTĂRĂŞTE
               Articol unic:  Domnul   consilier local   AR-
DELEAN  ION  se alege în funcţia de preşedinte de 
şedinţă  pe  lunile decembrie 2017, ianuarie și feb-
ruarie 2018.
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul 
şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au 
participat 13  consilieri locali din 15 consilieri în 
funcţie cu 13 voturi pentru.
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Gilortul în cifre, date și fapte

Gilortul a propus pentru sezonul 2017-2018 o echipă inedită, complet schimbată față de edițiile anterioare, în care și-au făcut loc mai mulți jucători 
promovați de la echipa de juniori. A fost șansa unei generații căreia nu i s-au tăiat aripile dinainte de start. Astfel, la începutul sezonului, în lotul 
echipei noastre erau nu mai puțin de 11 jucători cu vârsta sub 22 de ani:
•	 Mihăilescu	Eduard-Daniel,	21	de	ani;
•	 Purece	Eduard-Petrișor,	20	de	ani;
•	 Cojan	Ovidiu-Cătalin,	Meliță	Andrei,	Mihăilescu	Andrei-Mădalin,	Popescu	Victor-Daniel,	
19 ani;
•	 Lincă	David,	Popescu-Popa	Călin-Daniel-Ionuț,	18	ani;
•	 Apostol	Bogdan-Marian,	Dumitru	Denis-Dragoș,	17	ani;
•	 Samoilă	Elvis-Marius,	16	ani,	
tineri de perspectivă care au început să joace constant.
Cotată inițial cu șanse minime, gruparea de pe Gilort a crezut în ea, s-a pregătit, s-a călit în 
disputele cu adversarele și chiar dacă uneori evoluțiile nu au fost încântătoare, echipa a avut 
eficacitate și a înregistrat un real progres. Dacă vor continua pe aceeași linie, băieții noștri vor 
crește și vor atinge un nou nivel de maturitate și de performanță.
 La finalul turului, vă propunem o radiografie a evenimentelor petrecute de la startul acestuia 
și până în prezent, astfel:
1. Clasamentul la zi – seniori, fotografia nr. 1.
2. Clasamentul la zi – juniori A1, fotografia nr. 2.
3. Jucători legitimați: 60 (seniori+juniori).
4. Jucători folosiți: 25.
5. Media de vârstă a lotului (la începutul sezonului): 23 de ani și 5 luni.
6. Minute/meciuri jucate,
7. Clasament marcatori, fotografia nr. 3.
8. Perioade în care s-a marcat:
•	 min.	1	–	min.	15:	8	goluri;
•	 min.	16	–	min.	30:	5	goluri;
•	 min.	31	–	min.	45:	9	goluri;
•	 min.	46	–	min.	60:	9	goluri;
•	 min.	61	–	min.	75:	9	goluri;
•	 min.	76	–	min.	90:	12	goluri.
10. Lucrări executate la stadion: 
•	 vopsit	tribuna	I,	sector	A;
•	 montat	102	scaune	la	tribuna	I,	sector	A.
11. Achiziții: 
•	 1	kit	echipament	fotbal,	albastru-galben	(sponsorizare	Marigab);
•	 1	kit	echipament	fotbal,	violet,	urmează	să	sosească	în	această	lună		(sponsorizare	
Profi).
Mulțumim tuturor acelora care au contribuit la rezultatele echipelor clubului nostru (seniori și 
juniori), staff-ului, sponsorilor, suporterilor și simpatizanților noștri! 
Cu credința că întotdeauna e loc de mai bine, sperăm ca decizile ce vor fi luate în viitorul apropiat cu privire la clubul nostru să ducă la creșterea 
vizibilității acestuia, cel puțin la nivel județean.

Hai Gilortul! 

9. Perioade în care s-au primit goluri:
•	 min.	1	–	min.	15:	0	goluri;
•	 min.	16	–	min.	30:	2	goluri;
•	 min.	31	–	min.	45:	8	goluri;
•	 min.	46	–	min.	60:	7	goluri;
•	 min.	61	–	min.	75:	5	goluri;
•	 min.	76	–	min.	90:	2	goluri.

Să apreciem valorile românești!
Joi, 23 noiembrie 2017, au trecut pragul celor două mari instituții de cultură 
Muzeul	 și	 Biblioteca	 ”Tudor	Arghezi”	 din	Târgu	Cărbunești,	 copii	 frumoși,	
talentați dar mai ales inimoși.
Însoțiți de cadre didactice ce știu să poarte ,,făclia” minții și a sufletului, elevii 
din diferite clase de la  Școala Gimnazială Albeni și Școala Generală ,,George 
Uscătescu”din Târgu Cărbunești, coordonați de domnii profesori Pâinișoară 
Elena-Ștefania, Vasile Popescu Sorin, Vasile Popescu Ileana, Voicu Teodor și 
Petrică Loredana, au dăruit câte un simbol al ,,luminii”, ce le este dăruită de 
către cei care au harul de a dărui.
Menirea lor a fost de a readuce în scenă lumea lui I.L.Caragiale, dar și pasaje 
din operele lui M.Sîntimbreanu, T.Arghezi, I.Slavici, I.L.Caragiale precum și 
poezii	de	V.Alecsandri,	Ana	Blandiana	etc.	Prin	talentul	lor,	am	revăzut	per-
sonajele specifice societății în care a trăit și a scris marele dramaturg și tre-
buie să recunoaștem că micii ,,actori” au reușit să transmită ceea ce observa 
și satiriza cândva Caragiale.
Au mers la Muzeul ,,T.Arghezi”, unde au descoperit marea zestre spirituală 
lăsată de marele poet, despre care un om de cultură din Tg.Cărbunești care 
a	vizitat	de	curând	Muzeul	și	Biblioteca	,,Tudor	Arghezi”,	a	așternut	din	suflet	în	caietul	de	impresii	trăirile	sale,	după	ce	a	pășit	în	clădirea	încărcată	
de spiritul arghezian:
 ”Minunate locuri, minunați oameni. Se pare că Marele Arghezi, a găsit vatra strămoșilor săi, farmecul dar și ducerea poeziei autentice. Ca un maestru 
deosebit al condeiului, el a imortalizat ca nimeni altul viața satului, firea omului, farmecul naturii. Cred că acest muzeu țintește să fie o rază de lumină, 
care să amintească tuturor farmecul drumurilor de altădată, să descrie firea umană cu cele bune și cele rele, să transmită pentru veșnicie farmecul 
locurilor natale și nu numai.”                                                                                               Constantin Dascălu(judecător), fost bibliotecar.

continuare pag.4
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În	luna	noiembrie	2017,	Biblioteca	Orășenească	a	avut	privilegiul	de	a	fi	vizitată	de	o	tânără	,,	fiică	”	a	
orașului Tg.Cărbunești, care de mulți ani a plecat din urbea cărbuneșteană. În ,,zborul” ei, după absol-
virea Școlii Generale din Tg.Cărbunești și apoi a Liceului Pedagocic din Tg.Jiu, și-a continuat studiile la 
Universitatea	”	Babeș-Bolyai	”		din	Cluj-Napoca,	unde	datorită	muncii	consecvente	depuse,	a	obținut	
o bursă Erasmus pentru aprofundarea studiilor universitare la Universitatea din Strasbourg, Franța.
Acolo, cu aceeași consecvență și ambiție (calități ce o caracterizează), licența de drept și Masterele 
de Științe Politice și Etică, au culminat cu obținerea titlului de Doctor în Știinele Educației, în teza de 
doctorat abordând politicile de educație de-a lungul vieții la nivel internațional (U.N.E.S.C.O., Consiliul 
Europei), european (U.E.) și național (România). 
Toate eforturile ei în a a-și îndeplinii acest vis în realizarea ei profesională, s-au concretizat într-un 
volum valoros ”Dreptul la educație și politicile educative Uniunea Europeană și România” – acest 
volum fiind de fapt o versiune remaniată a lucrării de doctorat, ce pune în discuție viitorul educației 
într-un moment în care presiunea europeană tinde anihileze specificitatea națională a sistemelor de 
educație.
Prefața lucrării este semnată de profesorul emerit Philippe Meirieu, cel mai valoros pedagog al lumii 
francofone. Cuvântul de introducere aparține I.P.S. Irineu (Alba Iulia). Se regăsesc și alte nume valoro-
ase	precum:	Dr.	Michael	Vorbeck-fostul	director	al	Departamentului	de	Educație	la	Consiliul	Europei,	
precum și profesorul emerit Jean-Marie Labelle. Nu a uitat nicio clipă că la formarea ei și-au adus 
contribușia primii ei educatori: d-na educatoare Gheorghița Nebunu și doamna învățătoare Elena 
Cioplea-Sută,  cărora le aduce un ultim omagiu pentru contribuția decisivă și permanentă în formarea 
ei ca om, pedagog și expert [cu dorința ca pe cele două doamne ”Dumnezeu să le odihnească în 
pace” ] .
Nu în ultimul rând cartea este dedicată și doamnei Lidia Stăniloaie care a făcut parte din eșantionul de cercetare, în realizarea acestei cărți valoroase.
Vizitând	Biblioteca	și	Muzeul	”Tudor	Arghezi”,	tânăra	cărbuneșteancă,	a	fost	impresionată	de	valorile	culturale	și	spirituale,	a	făcut	poze	pentru	a	
duce cu ea în Franța bagajul spiritual și cultural al orașului în care a trăit. 
A plecat spre Franța cu mulțumirea sufletească că valorile românilor vor ieși din ,,conul” de umbră, dacă mai există oameni care luptă pentru aceste 
valori. Cu speranță, dar și cu modestia ce o caracterizează (chiar dacă a reușit astfel de performanțe), ea a spus: ”Nădăjduiesc că orașul Tg.Cărbunești 
și România în general, vor conștientiza patrimoniul uman și cultural de care dispune pentru a deveni inepuizabile izvoare de promovare a valorilor 
noastre creștine, culturale și socio-educative”.
Sper, ca mulți cărbuneșteni mai ales colegii de școală, profesorii, vecinii, cunoștințele să recunoască cu drag numele Mihaela Viorica Rușitoru. Și să 
ne bucurăm că duce cu cinste și bucurie, România în plan mondial, că revine cu drag acasă de fiecare dată. Felicitări, nu doar Mihaelei ci și celei care 
i-a fost alături în permanență transmitându-i valori morale importante, MAMA, căreia Mihaela îi poartă un respect deosebit.

Biblioteca	Orășenească

O tânără cărbuneșteancă

Aici, elevii au admirat obiectele personale ale poetului și ale familiei, penarul pe care se afla numele adevărat al Mitzurei-Domnica și multe alte lucruri 
interesante care au aparținut familiei Arghezi.
Într-una din sălile muzeului se afla tabloul cu zdreanță, câinele său preferat, care l-a inspirat pe poet în poezia cu același nume.
Au fost dezvăluite și câteva secrete din arta culinară, precum și anumite tabieturi zilnice ale poetului. 
Am simțit multă emoție în tot ceea ce au prezentat elevii, mai ales la sfârșit, când cu toții au intonat un cântec istoric, acompaniați fiind de un elev, 
ce mânuiește cu dibăcie, talent și sensibilitate un instrument muzical, saxofon, ce a încântat auditoriul(Scăfaru Sebastian, clasa a VII-a A, Școala 
Gimnaizală Albeni).
Au dăruit muzeului o planșă cu momente argheziene, planșă lucrată de ei cu multă migală și devotament în memoria marelui ,,făuritor de cuvinte”, 
Tudor Arghezi. Le-am mulțumit cu toții copiilor pentru minunatele momente oferite, îndemnându-i să fie mereu în viață prezenți în astfel de instituții 
unde se pot documenta și informa în formarea lor, unde își pot regăsi identitatea dar și liniștea sufletească, pentru că cele două instituții alături de 
școală, familie și nu în ultimul rând, biserică, îți  îndrumă pașii spre: cultură, spiritualitate, invățătură.
Felicitări tuturor celor care s-au implicat în această activitate.

Biblioteca	și	Muzeul	,,Tudor	Arghezi”.

Să apreciem valorile românești!

Descoperire arheologică
În data de 19 noiembrie ,trei arheologi amatori, Sorin Maria,Valentin Cîrstea și 
Florin Daniel Guţă  au descoperit într-o pădure din satul Ștefănești, o matriţă 
folosită de daci, în urmă cu peste 2.000 de ani, la realizarea de monede din 
argint. 
Este prima descoperire de acest fel din judeţul Gorj. Matriţa se folosea pentru 
realizarea de imitaţii pe care le făceau geto-dacii după monede străine.
Conform prevederilor în vigoare, aceștia au predat piesele găsite autorităţilor 
locale ale oraşului Târgu Cărbuneşti.
La rândul ei, administrația publică locală a procedat împreună cu reprezentanţii 
Direcţiei de Cultură Patrimoniu şi reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie 
al Judeţului Gorj pentru îndeplinirea procedurilor legale astfel încât piesele 
descoperite să îşi parcurgă traseul firesc pentru intrarea lor în patrimoniul 
naţional. 
Piesa a ajuns în patrimoniul Muzeului, a fost inventariată, fişată şi propusă 
spre clasare la categoria «Tezaur»,


