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Administrația publică locală vă anunță

Dragi cărbuneşteni,
Sfintele Sărbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă 

şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La Multi Ani!!
Vă aşteptăm în data de 31.12.2018, 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

Administrația publică locală a finalizat lucările de reabilitare a DC 
Copăcioasa-Pojogeni - km 12+335- km 11+085, pe o lungime de 1250 ml. 
În același timp au fost finalizate lucrările de reabilitare la DS Duțești pe o 
lungime de 670 ml.
Pe sectoarele drumurilor menționate în lungime totală 1920 ml au fost 
executate lucrari de asfaltare pe traseul existent, constand din executarea 
unei structuri rutiere bituminoase  realizata dintr-un strat de mixtura 

asfaltica din beton asfaltic cu pietris concasat. Valoarea totală a lucrărilor 
s-a ridicat la suma de 753.720,60 lei cu tva pentru tronsonul de drum DC 
Copăcioasa-Pojogeni - km 12+335- km 11+085, iar pentru lucrările de 
reabilitare la DS Duțești administrația locală a plătit suma de 236.601,02 
lei cu tva. Tot la capitolul drumuri au mai fost executate lucrări de 
întreținere străzi oraș și drumuri comunale din satele arondate. Mai precis 

au fost executate reparații la Strada Gării(1660 mp), DC 27 Ștefănești 
(784mp), DC 20 Pojogeni (985 mp), Strada Gilortului.  Costul total pentru 
aceste lucrări de reparații s-a ridicat la suma de 150.138 lei cu tva, suma 
susținută din bugetul local. Tot spre finalul anului au început lucările la 
piața agroalimentară din Piața orașului. Mai precis vor fi executate lucrări 
de înlocuire învelitoare din fibră de sticlă ondulată cu învelitoare de tablă 
cu parazăpezi. Această investiție era necesară intr-cât vechiul acoperiș al 
pieței se degradase. Prețul acestei investiții este de 241.493 lei cu tva.

Totodată a fost înființat un centru comunitar si de igiena localizat in piata 
orasului Tg. Carbunesti – cladire Restaurant Piata – în cadrul proiectului 
„zefiR. Împreună pentru puterea de acţiune”, co-finanţat printr-un grant 
din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea 
Europeană extinsă. Valoarea totală a investiției este de 96.374,53 RON. 
Au fost finalizate lucrările de amenajare teren de tenis cu gazon
sintetic, la Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, investiția fiind susținută din 
bugetul local.  Încă 6.000 lei au fost alocați pentru amenajarea unui loc de 
joacă în zona blocurilor ANL de lângă stadion. 
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Noiembrie 2018

HOTĂRÂRE
  privind sărbătorirea Zilei Naţionale a României în 

anul 2018

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 din partea Centrului Cultural „Tudor Ar-
ghezi” Tg. Cărbuneşti;
- sărbătorirea  Zilei Naţionale a României  pe data 
de 1 Decembrie 2018;              
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu 
modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii republicată 
cu modificările şi completările ulterioare ;
 - HCL nr. 17/2018- privind aprobarea bugetului de 
venituri  şi cheltuieli pe anul 2018;

HOTĂRĂŞTE
  Art. 1.-  Sărbătorirea „ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI 
– 2018” la nivelul orașului Tg. Cărbunești, se va face 
după  următorul program: 
          01.12.2018 -  orele 13.00-14.00: 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 14.00- 16.00: Masă tradiţională: 
fasole cu cârnați, cozonac și ţuică fiartă.  
     Art. 2.- Pentru organizarea şi desfăşurarea 
manifestărilor dedicate sărbătoririi  ZILEI 
NAŢIONALE A ROMÂNIEI –2018 se aprobă alocarea 
sumei de 4.000 lei.
    Art. 3.-  Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti și Cen-
trul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  organizarea Festivalului Județean „E vre-

mea colindelor”- Ediția a-VI-a 
12 decembrie 2018

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  din partea Centrului Cultural „Tudor 
Arghezi”;
       - Regulamentul de organizare a Festivalului 
Județean „E VREMEA COLINDELOR”;
       - OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind 
înființarea, organizarea și desfășurarea activității 
așezămintelor culturale;
       - Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
       - Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;
    - Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterio-
are;
      - HCL nr. 17/2018- privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

HOTĂRĂŞTE
      Art. 1.- (1) Se aprobă organizarea Festivalului 
Județean  „E vremea colindelor” 2018, ediția a 
VI-a  în data de 12 decembrie 2018, în orașul Tg. 
Cărbunești, județul Gorj, conform Regulamentului
de organizare prevăzut în anexă, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
     Art. 2.- Pentru organizarea și desfășurarea

 Festivalului se aprobă suma de 2900 lei astfel:
                         - 2300 lei plată premii;
                         - 600 lei onorariu membrii juriu.
     Art. 3.-  Primarul oraşului şi compartimentele 
de resort din cadrul Primăriei Târgu-Cărbuneşti 
și Centrul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind majorarea valorii de inventar la unele 

bunuri care aparțin domeniului public
 al orașului Târgu Cărbunești (corpul de clădire C8- 

Policlinica spital - Ambulatoriu)

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;
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea 
nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;
- Prevederile art. 3, alin. (4) 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;
- HCL nr. 51 din 28 iulie 2014 ;
- Adresa nr. 9964/01.11.2018, înregistrata la 
instituția noastră sub nr. 18601/01.11.2018 din 
partea Spitalului de Urgenta Târgu Cărbunești;
- Contractul de lucrări nr. 6264/18.06.2018 ;
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
nr. 6968/06.07.2018;

HOTĂRĂŞTE
         Art. 1.-   Se aproba majorarea valorii de inventar 
la poziția nr. 75 din inventarul bunurilor ce aparțin 
domeniului public al orașului Târgu Cărbunești 
însușit prin H.C.L. nr, 55/02.09.1999 și atestat 
prin H.G. nr 973/05.09.2002, anexa 7, modificată 
prin HCL nr. 51/28 iulie 2014, la corpul de clădire 
C8- Policlinica spital - Ambulatoriu  cu suma de 
34.992,60 lei, astfel că valoarea finală de inventar  
va fi de 3.630.237,01 lei. 
          Art. 2.- Primarul oraşului şi compartimentele 
de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind majorarea valorii de inventar la unele 

bunuri care aparțin domeniului public
 al orașului Târgu Cărbunești (Strada Crizantemelor 

DS 15)

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;
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea 
nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;
- Prevederile art. 3, alin. (4) 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;
- Contractul de lucrări nr. 12316/24.07.2018;
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
nr. 52/10.10.2018;

HOTĂRĂŞTE
        Art. 1.-   Se aprobă majorarea valorii de inventar 
la poziția nr. 21 din Inventarul bunurilor ce aparțin 
domeniului public al orașului Târgu Cărbunești 
însușit prin H.C.L. nr.  55/02.09.1999 și atestat 
prin H.G. nr 973/05.09.2002, anexa 7, la Strada 
Crizantemelor DS 15, cu suma de 84.670,32 lei, astfel 
că valoarea finală de inventar  va fi de 84.670,33 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 prelungirii contractului de 

închiriere nr. 22328 din 16.12.2013 încheiat cu 
Puiu Daniela, având ca obiect spațiul în suprafață 
de 21,89 mp, situat în incinta Colegiului National 

„Tudor Arghezi” Târgu 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 Biroului Administrarea 
Domeniului Public și Privat;  
- Solicitarea nr. 18773 din 05.11.2018, din partea 
d-nei Puiu Daniela;
- Contractul de închiriere nr. 22328/16.12.2013;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
   Art. 1.- Se aprobă prelungirea contractului de 
închiriere nr. 22328 din 16.12.2013 încheiat cu Puiu 
Daniela având ca obiect spațiul în suprafață de 
21,89 mp, situat în incinta Colegiului National „Tudor 
Arghezi” Târgu Cărbunești,  pentru o perioada de 5 
ani, începând cu data de 17.12.2018.
     Art. 2.- (1) În cazul în care spațiul care face 
obiectul contractului de închiriere va fi necesar 
pentru desfășurarea activității de învățământ, la 
solicitarea Colegiului National „Tudor Arghezi” 
Târgu Cărbunești, contractul de închiriere nr. 
22328/16.12.2018 se va rezilia de plin drept, cu 
notificarea în prealabil a chiriașului cu 30 de 
zile înainte de data în care se propune predarea 
spațiului și până la data predării cu proces-verbal 
de predare-primire, chiriașul achitând toate sumele 
datorate proprietarului. 
         (2) Colegiul National „Tudor Arghezi” Târgu 
Cărbunești are obligația să solicite spațiul în 
suprafață de 21,89 mp, cu cel puțin 30 de zile înainte 
de data rezilierii contractului și predării efective a 
spațiului respectiv. Această clauza va fi stipulată în 
actul adițional ce se va întocmi.
    Art. 3.-   Chiriașul va fi scutit de la plata chiriei pe 
perioada vacanței elevilor.
    Art. 4.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Fii voluntar pentru comunitatea ta!

 -O faptă bună cu un fruct și o legumă-

Centenarul Marii Uniri

În perioada 19-23 noiembrie 2018, la Colegiul Național “Tudor Arghezi” din Târgu-Cărbunești, s-a 
desfășurat activitatea de voluntariat ,,Săptămâna legumelor și fructelor donate,, în cadrul Strategiei 
Naționale de Acțiune Comunitară. 
Scopul principal al acestei activității a fost acela de a dezvolta spiritul civic al tinerilor în mediul 
școlar, pentru a sprijini copiii și familiile aflate în dificultate, afectați de lipsa de alimente.
Așadar, considerăm că implicarea elevilor în ajutorarea familiilor cu posibilități materiale reduse 
contribuie la dezvoltarea abilităților sociale de solidaritate și unitate,  în care contează valenţele 
umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea.
În acest sens, profesorii și elevii voluntari de la Colegiul Național “Tudor Arghezi” din Târgu-
Cărbunești, nu au stat prea mult pe gânduri și s-au mobilizat exemplar, pentru a demara și a 
continua o serie de inițiative lăudabile.
Campania ,,Săptămâna legumelor şi a fructelor donate" a constat în strângerea de legume şi 
fructe de către elevii și profesorii voluntari,  implicaţi în programul Strategiei Naţionale de Acţiune 
Comunitară (SNAC) şi donarea lor familiilor aflate în dificultate. 
Activitatea a debutat cu transmiterea de informații referitoare la această campanie socială și cu  
identificarea persoanelor beneficiare ale acţiunii . 
Viaţa ne oferă unora mai mult, altora mai puţin…dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem 
indiferenţi la nevoile celorlalţi. Şi cum cadrele didactice, cât  şi elevii școlii noastre sunt foarte 
sensibili la nevoile celorlalţi, la 
nevoile comunităţii, au reuşit să 
colecteze o cantitate impresionantă 
de legume şi fructe în Campania 

„Săptămâna legumelor şi fructelor donate” din acest an, care au fost dăruite mai 
multor familii din județul nostru.
Acţiunea s-a bucurat de succes, deoarece destinatarii legumelor și fructelor  au fost 
impresionaţi şi mulţumiţi, iar elevii au învăţat să se implice în viaţa comunităţii sociale. 
În acest fel, campania „Săptămâna legumelor și fructelor donate”  a reprezentat atât 
pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, un prilej de a demonstra implicare şi 
generozitate.
Prin implicarea copiilor, după puterile lor, în activităţi de voluntariat, dezvoltăm 
la aceştia responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor, stima de sine şi 
devotamentul faţă de ideile civice.
Activitatea a fost coordonată de către profesor Lupulescu Teodora – coordonator 
S.N.A.C. și profesorii voluntari Sandu Simona Elena, Pera Ermina Mihaela, Ceausu Ramona, Pandia Daniela, Bora Iuliana, Florea Loredana, Lupuleț 
Denisa, Biriboiu Olivia, Corici Simona, Pătrulescu Mădălina, Stamatoiu Oana, Birău Gabriel. Cu ocazia acestei activităţi s-au implicat  elevii voluntari 
de la clasele IX A, IX C, IX D, X C, X A, XI A, XI D, XII A, XII B. Această acţiune a fost monitorizată de doamna profesor Dumitrescu Liliana Mihaela, 
director al unităţii de învăţământ.
Așadar,  activitatea a fost emoţionantă şi a promovat voluntariatul, implicarea, altruismul, solidaritatea.

Director, Prof. Liliana-Mihaela Dumitrescu
Prof. Teodora  Lupulescu

CENTENARUL MARII  UNIRI organizat și la Colegiul Național ,,Tudor Arghezi,, din Târgu-Cărbunești  în data de 28 noiembrie 2018, având invitați 
speciali pe domnul primar al orașului Târgu-Cărbunești, Dănuț Birău și pe domnul viceprimar al orașului Târgu-Cărbunești Cosmin Brujan. Toți invitați 
la eveniment au fost întâmpinați cu pâine și sare.
Educaţia patriotică a tinerei generaţii este o latură importantă a educaţiei, mai ales in zilele noastre, când valorile morale nu mai au mare importanţă 
în societate. 
În fiecare an şcolar apropierea zilei de 1 decembrie prilejuieşte deschiderea unei palete largi de evenimente culturale desfăşurate în şcoala noastră. 
1 Decembrie este Ziua Naţională a României. Şi noi, românii trebuie să simţim româneşte şi să cunoaştem semnificaţia acestui eveniment. Elevii 
trebuie învăţaţi că istoria neamului românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire! Călăuziţi de aceste fapte am propus activitățiile din 
aceea zi şi credem în puterea acestora de a uni şi a călăuzi spirite.            Dorim ca, prin modul în care abordăm tema ,,1 Decembrie ”, ziua naţională 

a României, să-i determinam pe copii să înţeleagă semnificaţia acestei zile 
importante, prin povestiri istorice şi activităţi interesante, să trezim copiilor 
sentimente de mândrie şi preţuire a istoriei neamului românesc, să descopere 
valori morale ale poporului: dragoste de ţară, eroism, vitejie, bunătate.
Activitățile au fost concepute în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de 
stimulare a interesului elevilor pentru istorie și neamul românesc, dezvoltarea  
gustului  pentru frumos, pentru literatură, pentru traditii şi tot ce înseamnă 
adevărata valoare artistica, spirituală, civică şi morală. Activităţile propuse, 
care am dorit să fie stimulative, au avut ca obiectiv dezvoltarea capacităţii 
creatoare a elevilor.
Elevii colegiului nostru, au fost coordonați de către cadrele didactice în vederea 
realizării unui filmuleț „ IUBESC ROMÂNIA PENTRU CĂ.....„, de asemenea a 
fost prezentat un program artistic închinat Zilei Naţionale ( poezii patriotice, 
cântece patriotice, Flash Mob). A existat și o expoziție, atât de desene realizate 
de către elevii Colegiul Național ,,Tudor Arghezi,, din Târgu-Cărbunești, cât  și 
de planșe cu mesajele elevilor „DE CE IUBESC ROMÂNIA?„ .

Director, profesor Liliana-Mihaela Dumitrescu
Profesor, Teodora  Lupulescu
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Festivalul Colindelor

Ziua Națională a României
În anul 2018 comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea 
provinciilor românești cu România. 
La început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai 
apoi unirea Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea 
Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, România 
(1 decembrie 1918).
 Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 1918, iar în 2018, la 
100 de ani de la acele evenimente, sărbătorim CENTENARUL MARII UNIRI
Pentru România, anul 2018, an al centenarului încheierii Primului Război 
Mondial, are o semnificație cu totul specială, Marea Unire de la 1918 fiind 
un eveniment care va rămâne una dintre cele mai memorabile pagini ale 
istoriei românești. 
O sută de ani mai târziu, suntem cu toții conectați la Primul Război Mondial 
și înfăptuirea Marii Uniri, fie prin propria istorie a familiei, prin moștenirea 
comunităților locale, dar și datorită impactului său pe termen lung asupra 
societății și asupra lumii în care trăim.
Și oraşul nostru Centenarul Marii Uniri a fost marcat printr-o serie de 
manifestări speciale. 
Sărbatoarea 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. 

Miercuri, 12 decembrie 2018, a avut loc cea de-a VI-a Ediţie a Festivalului 
judeţean „E vremea colindelor”. In organizarea acestui concurs județean, 
s-au implicat :Centrul Cultural Tudor Arghezi şi Primăria Târgu Cărbuneşti, 
în parteneriat cu Palatul Copiilor din Târgu-Jiu şi Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. 
Evenimentul, devenit deja tradiţie, a adunat şi în acest an peste 50 de 
copii, în sala de ședinte a Primăriei Tg-Cărbunești. Festivalul a cuprins 
două secţiuni: muzică folk-interpreţi colinde pe grupe de vârstă și grupuri 

muzică folk – colinde tradiţionale. 
Prin acest  festival  s-a urmărit ca  obiceiurile şi tradiţiile să nu se piardă şi 
să fie păstrate din generaţie în generaţie. 
Copii, marea majoritate în frumoasele  costume  populare, au încercat să 
câștige atenția juriului. 
La final câștigătorii au fost recompensați cu diplome, precum și premii în 
bani.

Moș Nicolae și Moș Craciun
Asa cum am fost obisnuiti in ultimii ani, sarbatorile de iarna sunt un 
adevarat prilej de bucurie pentru copiii din orasul nostru.
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.
În premieră, anul acesta, Moș Nicolae, prin intermediul Primăriei Târgu 
Cărbunești, i-a vizitat pe preșcolarii din gradinițele din satele arondate 
orașului. Totodată, ca în fiecare an, Primăria Târgu Cărbunești s-a pregătit 
să aducă și anul acesta bucuria în rândul copiilor de la scoala, grădinițele, 
creșele din localitate. Peste 1200 de pachete au ajuns sau sunt pe cale 
să ajungă la cei mai mici locuitori ai orașului prin intermediul creşelor, 
grădiniţelor sau claselor din ciclul primar şcolar în care aceştia învaţă.
Fiecare pachet conţine dulciuri, fructe şi băuturi răcoritoare. Moș Crăciun 
a făcut un compromis și chiar dacă nu au fost cuminți, Moșul v-a oferi 
cadouri tuturor copiilor


