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1-8 Martie
Sărbătoarea Mărțișorului este o datină precreștină a cărei semnificație a rămas 
aceeași de-a lungul timpului, simbolul venirii primăverii. La originile mărțișorului 
a stat o moneda de aur sau de argint, la care se atașa o sfoară făcută din doua fire 
răsucite, una roșie și alta albă ce semnificau lupta vieții asupra morții, a sănătății 
împotriva bolii și care era purtata in general de persoanele sensibile (copii si 
fetele tinere). Exista credința conform căreia aceasta amuletă aducea noroc și 
fericire.
Originile sărbătorii mărțișorului nu sunt cunoscute exact, dar prezenta sa atât la 
romani cat si la bulgari (sub numele de Martenița) este considerata ca fiind da-
torata substratului comun daco-tracic, anterior romanizării la primii si slavizării 
la cei din urma.
Exista totuși o legenda a apariției tradiției de mărțișor conform căreia Soarele 
a coborât pe pământ la o hora, luând chipul unui fecior. Un zmeu l-a pandit si 
l-a răpit dintre oameni, închizându-l intr-o temnița. Lumea se întristase, pasările 
nu mai cântau, izvoarele nu mai curgeau, iar copiii nu mai râdeau. Nimeni nu 
îndrăznea sa-l înfrunte pe zmeu. Dar intr-o zi, un tânăr curajos s-a hotărât sa pl-
ece sa salveze soarele. Mulți dintre pământeni l-au condus si i-au dat din puterile 
lor ca sa-l ajute sa-l învingă pe zmeu si sa elibereze soarele. 
Drumul lui a durat trei anotimpuri: vara, toamna si iarna. A găsit castelul zmeului si au început lupta. S-au înfruntat zile întregi pana când zmeul a 
fost doborât. Slăbit de puteri si rânit, tânărul a eliberat Soarele. 
Acesta s-a ridicat pe cer înveselind si bucurând lumea, a reînviat natura, oamenii s-au bucurat, dar tânărul nu a  ajuns sa vadă primăvara. De atunci 
tinerii împletesc doi ciucurași: unul alb si unul roșu - rosul înseamnă dragoste pentru tot ce este frumos, amintind de culoarea sângelui voinicului, 
albul simbolizează sănătatea si puritatea ghiocelului, prima floare a primăverii.
Astăzi, mărțișorul este purtat întreaga luna martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede ca acesta va aduce belșug in casele 
oamenilor, iar daca cineva iși pune o dorința in timp ce atârna mărțișorul de pom, aceasta se va împlini numaidecât. La începutul lui aprilie, intr-o 
mare parte a satelor României pomii sunt împodobiți de mărțișoare. 
Ziua de 8 martie, motiv de bucurie pentru doamne şi domnişoare. Se dăruiesc flori, se fac cadouri, se venerează femeia. Puţini ştiu că Ziua Internaţională 
a femeii marchează, de fapt, o comemorare. 
În urmă cu 100 de ani, într-un incendiu dintr-o fabrică din New York, şi-au pierdut viaţa numeroase muncitoare. Angajatele fabricii americane de 
textile au declanşat un protest faţă de condiţiile de muncă, iar inițiativa lor a fost punctul de plecare pentru fixarea datei de 8 martie ca fiind “Ziua 
Internațională a Femeii”.
În anul 1910, la Internaţionala Socialistă din Copenhaga, s-a hotărât ca o zi pe an să fie consacrată sărbătoririi pe plan Internaţional a femeii munci-
toare, iar în anul 1977, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a decis ca această zi să fie 8 martie.
Cu prilejul acestei deosebite ocazii, Primăria Târgu Cărbuneşti urează tuturor doamnelor şi domnişoarelor un călduros La mulţi ani

Lucrări de reparații drumuri 

Administrația locală a demarat, lucrări de refacere a carosabilului afectat 
de condițiile meteorologice ale iernii trecute.  Astfel s-au executat lucrări 
de reparații la drumurile de pe raza orașului, dar și în satele aparținătoare. 
Starea drumurilor era neconformă cu necesitățile și perspectivele de 
dezvoltare economică și socială. 
Partea carosabilă prezenta o serie de defecțiuni specifice drumurilor de 
pamânt, de tipul gropilor, denivelărilor și a făgașelor, fapt ce împiedica 
desfășurarea normală a circulației și conducea la generarea de praf pe 
timp uscat și de noroi pe timp umed.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Ianuarie 2016

 HOTĂRÂRE
 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Tg. 
Cărbunești nr. 107/29.10.2015 privind stabilirea im-

pozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

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 impozite şi taxe;
         - solicitarea cetățenilor orașului înregistrată la 
nr. 1563 din 25.01.2016;
         - dezbaterile  și propunerile consilierilor locali 
din ședința consiliului local din data de 27.01.2016;  
         - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fis-
cal, cu completările și modificările ulterioare aduse 
prin Ordonanţă de Urgenţă nr. 50 din 27 octombrie 
2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 
privind  Codul de procedură fiscală și prin Legea nr. 
358/2015 de aprobare a OUG nr. 50/2015; 
       - Legea nr. 273/2006  - privind finanţele  publice 
locale  cu completările  şi modificările  ulterioare; 
        - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative,  republicată;
         - Legea nr. 215/2001 - privind administraţia 
publică locală cu completările  şi modificările  ulte-
rioare; 
         În temeiul  art. 45  din Legea nr. 2l5 /2001 –
legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
     Art.I.- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbunești 
nr. 107 din 29.10.2015 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2016 se modifică după 
cum urmează: 
     1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
             ” a) cota prevăzuta la art. 457 alin 1 din 
Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale si 
clădirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor 
fizice se stabileşte la 0,08% asupra valorii impoza-
bile a clădirii.”
     2. La articolul 1, litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
         ” c) cota prevăzută la art. 458, alin.(1) din Legea 
nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale aflate in 
proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,2 % 
asupra valorii care poate fi:
- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare 
întocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă, depus la organul fis-
cal local până la primul termen de plată din anul de 
referință;
- valoarea finala a lucrărilor de construcţii, în cazul 
clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţa;
- valoarea clădirilor care rezulta din actul prin 
care se transfera dreptul de proprietate, in cazul 
clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului 
de referinţa.”
     3. La articolul 1, litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
    ”  d) cota prevăzuta la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 
227/2015 pentru clădirile rezidenţiale aflate in pro-
prietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru 
calcularea impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte 
la 0,08 % asupra valorii impozabile a clădirii.”
    4. La articolul 1, litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
           ” e) cota prevăzuta la art.  460 alin. (2) din 

gea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale af-
late in proprietatea sau deţinute de persoanele ju-
ridice pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri 
se stabileşte la 0,2 % asupra valorii impozabile a 
clădirii.”
     5. La paginile 10 și 20 din anexa la HCL nr. 
107/29.10.2015  nivelurile  impozitului/taxei pe 
teren prevăzute la art. 465, alin.(2) şi alin (7) din 
Legea nr. 227/2015 se modifică conform anexei la 
prezenta hotărâre.
   Art.II.- Anexa face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
   Art.III.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
Leresort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea scoaterii din funcțiune a unor 
mijloace fixe din domeniul privat al Orașului Tg. 

Cărbunești în vederea casării si valorificării

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 întocmit  de d-na Ci-
ontescu Constanta - consilier  superior in   cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tg. 
Cărbunești;
  - Raportul  nr. 1425/22.01.2015 întocmit de 
comisia  de casare numita  in baza dispoziției nr. 
482/04.11.2015, prin care s-a avizat  scoaterea din 
funcțiune, valorificarea si casarea mijloacelor fixe ce 
aparțin domeniului privat al Orașului Tg. Cărbunești;
  - OG. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea 
activelor fixe aflate in patrimoni instituțiilor publice; 
  - Contractul de comodat nr 11993/02.09.2010; 
  - OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea si efectuarea inventarierii el-
ementelor  de natura activelor, datoriilor si capita-
lurilor proprii; 
  - Prevederile art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.a) și art.123 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publica locala, republicata, cu modificările si 
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 scoaterea din funcțiune a unor 
mijloace fixe din domeniul privat  al orașului        Tg. 
Cărbunești în valoare de  74.985,62 lei, în vederea 
casării si valorificării conform Anexei, care face par-
te integranta  din prezenta hotărâre. 
   Art.2.- Sumele obținute din valorificarea bunuri-
lor se fac venit la bugetul de venituri si cheltuieli  al 
Orașului Tg. Cărbunești.
   Art.3.- În cazul in care in urma dezmembrării se 
obțin piese sau materiale care mai pot fi folosite 
acestea vor fi predate pe baza de proces – verbal de 
predare – primire gestionarului din a  cărui gestiune 
provin mijloacele fixe.
    Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  trecerea din domeniul public al oraşului în 
domeniul privat al acestuia  a împrejmuirii stației de 
tratare si pompare - 320 ml, aflata în administrarea 
SC APAREGIO GORJ SA- CED Tg-Cărbunești,  în ve-

derea scoaterii din funcţiune a acesteia 

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;  
  - Proces-verbal de casare nr. 20852/28.11.2014;
  - Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/2003 
, privind bunurile proprietatea publică,cu 
modificările şi completările ulterioare, precum si 
ale art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 
pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corpora-
le care alcătuiesc domeniul public al unităţii admin-
istrativ teritoriale, aprobată prin Legea 246/2001; 
  -  Prevederile art.7 alin.(17) din Legea nr.50/1991, 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, cu modificările şi completările ulte-
rioare; 
    În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- (1) Se aprobă trecerea din domeniul 
public al oraşului în domeniul privat al acestuia, 
a împrejmuirii stației de tratare si pompare Tg. 
Cărbunești - 320 ml, aflată în administrarea SC APA-
REGIO GORJ SA - CED Tg. Cărbunești.
                 (2) Trecerea în domeniul privat al oraşului 
a împrejmuirii – 320 ml cu valoarea de inventar de 
15916 lei prevăzute la alin (1) se face în vederea 
scoaterii din funcţiune a acesteia.
                 (3) După scoaterea din funcţiune a îm-
prejmuirii - 320 ml prevăzute la alin. (1), SC APA-
REGIO GORJ SA - CED Tg. Cărbunești şi Primăria 
oraşului își vor actualiza  în mod corespunzător 
datele din evidenţa inventarului domeniului pub-
lic al orașului Tg. Cărbunești, aprobat prin H.G. nr. 
973/2002 –Anexa nr. 7 poziția 53  lit.a).
    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti 
şi conducerea SC APAREGIO GORJ SA- CED 
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

 HOTĂRÂRE
privind  prelungirea termenului la contractul de 

închiriere nr. 23617 din 18.12.2007

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:
  - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
  - expunerea de motive; r
  - raportul de specialitate al doamnei Rădulea 
Daniela, consilier principal in cadrul Biroului Ad-
ministrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 
orașului Tg. Cărbunești;
  - Solicitare nr. 22621/17.12.2015 din partea d-lui 
Giurea Ion;
  - Contractul de închiriere nr. 23617/18.12.2007;
  - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica 
locala, republicata;  

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă prelungirea contractului de 
închiriere nr. 23617/18.12.2007 încheiat cu Giurea 
Ion, având ca obiect spațiul în suprafața de 15,36 
mp, situat în Str. Teilor (ferma zootehnica), oraș             
Tg. Cărbunești, pentru o perioada de ani, începând 
cu data de 27.01.2016.
    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.    
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Stație de tratare apă potabilă Târgu Cărbunesti

Constantin Brâncuși
În fiecare an, pe data de 19 februarie, se sărbătorește nașterea sculptorului român Constantin Brâncuși, considerat unul din cei mai mari sculptori ai 
secolului al XX-lea. Anul acesta se aniversează 140 de ani de la nașterea celui mai important sculptor roman.
Cine este Constantin Brâncuși?
Constantin Brâncuși s-a născut pe data de 19 februarie 1876, în localitatea Hobiţa, din județul Gorj. Acesta a fost un sculptor, pictor și fotograf roman, 
fiind considerat, de către criticii de artă, drept cel mai important sculptor român din toate timpurile. Acesta a fost un artist inovator, exprimând prin 
creația sa miturile primordiale ale omenirii, dar şi elemente inconfundabile ale artei populare românești.
Sculptorul român a urmat Școala de Arte și Meserii din Craiova (1894 – 1898), apoi  Școala de bellearte din București (1902). A debutat cu lucrarea 
„Bustul lui Vitellius”, pentru care a primit o mențiune specială. Prima sa lucrare publică a fost bustul generalului medic Carol Davila, pe care l-a realizat 
în anul 1902 și care a fost instalat, din 1912, în fața Spitalului Militar din București. Constantin Brâncuşi pornește spre Paris în anul 1902, luând decizia 
să parcurgă drumul pe jos din cauza situației materiale precare. 
În drum se oprește la Viena, unde rămâne până în anul 1904, și unde ia contact cu muzee și creații inaccesibile în România, precum sculpturile egip-
tene, care i-au influențat munca. Își continuă drumul spre Paris prin München și 
ajunge în Franța. În anul 1905 este admis la prestigioasa „École Nationale Supéri-
eure des Beaux-Arts”, unde studiază până în anul 1907. Prima sa expoziție are loc 
la Société Nationale des Beaux-Arts și la Salon d’Automne din Paris, în 1906. Printre 
cele mai cunoscute opere ale sale se numără „Sărutul”, „Cumințenia pământului”, 
„Pasărea în văzduh”  și Complexul arhitectural de la Târgu Jiu format din „Poarte 
sărutului”, „Masa Tăcerii” și „Coloana Infinitului”. 
Constantin Brâncuşi post-mortem Constantin Brâncuși a decedat pe 16 martie 
1957, la vârsta de 81 de ani , la Paris.
În anul 1921, sculptorul este propus de Direcția generală a Artelor din Ministerul 
Cultelor și Artelor pentru decorare ca „ofițer al Coroanei”.
La moartea sa, Brâncuși și-a lăsat operele și atelierul din Paris moștenire statului 
român.  Acesta a refuzat însă donația sculptorului român, lucrările sale fiind accep-
tate, în schimb, de statul francez. Acesta a amenajat la Centre Pompidou din Paris 
o expoziție permanentă dedicată lui Constantin Brâncuşi, ce conține numeroase opere realizare de acesta.
În anul 1990, Constantin Brâncuși fost ales post-mortem membru al Academiei Române. 
De asemenea, în memoria sa și pentru recunoașterea meritelor aduse culturii și artei românești, în anul 2015, în urma unui act normativ, data de 19 
februarie a fost declarată zi de sărbătoare națională.

Proiectul realizării stației de tratare vizează asigurarea calității apei potabile în concordanță cu obligaţiile care rezultă din Tratatul de Aderare al 
României la UE. Durata de execuţie a contractului de la stația de tratare Târgu-Cărbunești este de 6 luni, urmând a fi finalizată până la data de 31 mai 
2016. Scopul principal al acestei stații este reducerea concentrației de amoniu prin introducerea unei instalații noi de tratare (filtre biologice pentru 
nitrificare amoniu) .
Proiectul a fost aprobat pentru finanțare POS Mediu și pe lângă contribuția autorității publice locale si a operatorului regional, este cofinanțat din 
fonduri europene nerambursabile (Fondul de Coeziune) și de la bugetul de stat. Valoarea acestei investiții  este de peste 4 milioane lei fără TVA.

Centrul de Plasament Târgu Cărbunești 
Începute in noiembrie 2013, lucrările la proiectul de modernizare a Centrului de plasament de la Târgu Cărbuneşti au fost finalizate.
Deși inițial lucrările au fost preconizate a fi încheiate intr-o perioadă de un an şi jumătate, acest termen a fost prelungit, motivele întârzierii fiind 
generate de achiziţia obiectelor care ţin de dotări, cum ar fi mobilierul.  Pe durata acestor lucrări, copiii au fost cazati in Căminul Cantină al Colegiului 
Naţional “Tudor Arghezi“.  Astfel în momentul de față toți cei aproximativ 60 de copii, din cadrul Centrului de plasament, împreună cu personalul 
angajat se bucura de o casă ca şi nouă. 
Proiectul in valoare de aproximativ 3 milioane de lei a fost finanţat în proporţie de 80% din fonduri europene şi naţionale şi 20% din cofinanţare 
locală.

Luna aceasta administrația publică locală se afla in stadiul licitație pe SEAP pentru proiectul„Reabilitare, modernizare, extindere si dotare așezământ 
cultural din orașul Târgu Cărbunești, jud. Gorj “, un proiect finanțat prin CNI in valoare de aproximativ 4.500.000 lei, din care cofinanțare din buget 
local in suma de 260.000 lei. O investiție de o foarte mare importanta, atât ca valoare, cat si ca necesitate pentru locuitorii orașului Târgu Cărbunești, 
oferind o serie de beneficii, normale si necesare pentru o comunitate de oameni. Investiția este oportuna, făcând parte din “ Programul National de 
Construcții de Interes Public sau Social –subprogramul Așezăminte Culturale”.
Obiectivele specifice urmărite sunt următoarele:
• Asigurarea condițiilor de exploatare in siguranța a clădirii existente pentru centrul cultural, prin expertizarea structurii de rezistenta a acesteia si 
prevederea de masuri pentru aducerea acesteia la condiții de exploatare in siguranța, in concordanta cu normele aflate in vigoare;
• Asigurarea de condiții corespunzătoare din punct de vedere al confortului pentru spectatori, pentru artiști si personalul de exploatare a centrului 
cultural, mărirea gradului de stabilitate termica a clădirii, aspect arhitectural corespunzător pentru încadrarea in ambientul urban al localității;
• Îmbunătățirea acusticii salii de spectacole;
• Asigurarea condițiilor necesare pentru încadrarea clădirii in normele privind PSI, normelor igienico-sanitare, normelor de ventilație si climatizare, 
normelor privind iluminatul natural si artificial, s.a;
• Crearea de condiții pentru îmbogățirea ofertei logistice din partea centrului cultural, care in afara de oferta pentru organizarea de spectacole, 
proiecții de filme, simpozioane etc oferite de sala mare din dotare, sa fie realizate prin supraetajarea construcției anexa la construcția principala, 
suprafețe noi, minim necesare, pentru organizarea unor spatii de creație(cercuri de pictura, cercuri literale, cercuri pentru arta ceramica etc), respec-
tând tradițiile culturale din zona.
• Modernizare dotărilor specifice unui centru cultural pentru spectacole muzicale, de dansuri populare, simpozioane, cercuri de creație etc.

„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare asezământ cultural 
din orasul Târgu Cărbunești"
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În perioada 9-13 martie 2015, a avut 
loc la Colegiul National ”Tudor Ar-
ghezi” întâlnirea de proiect din cadrul 
Parteneriatului Multilateral Comenius 
“Healthy Body – Healthy Mind”. La 
aceasta întâlnire au participat cadre 
didactice din cele 8 tari partenere: 
România, Portugalia, Germania, Tur-
cia, Marea Britanie, Bulgaria, Estonia 
si Ungaria. 

Pe 21 Mai a avut loc o ceremonie 
solemna de cinstire a eroilor neamu-
lui la care au luat parte oficialitati ale 
orasului, cetateni, precum si autori-
tatiile administratiei publice locale . 

Anul acesta Festivalul International de 
Literatura „Tudor Arghezi” a ajuns la 
cea de-a 35-a ediție. Ca de fiecare data 
programul festivalului s-a desfășurat 
în perioada 22-24 mai 2015, la Târgu-
Jiu si Târgu-Cărbunești.Ca si in cele-
lalte ediții, momentul cel mai impor-
tant l-a reprezentat Gala Laureaților, 
care a avut loc la Târgu Cărbunești.

Evenimentul Noaptea Muzeelor 2015 
s-a desfășurat în data de 16 mai, între 
orele 15.00 -24.00. La muzeul „Tudor 
Arghezi” din orașul nostru aproxima-
tiv 25 de persoane i-au călcat pragul 
cu această ocazie. 

Am organizat si în acest an Zilele 
Orașului, în perioada 27-30 august.

Sala de sport a Colegiului National 
“Tudor Arghezi” din Orașul Târgu 
Cărbunești a găzduit cea de-a V a ediție 
„Cupa Gilortul” a Campionatului Na-
tional de karate.

Evenimentele cultural-edilitare şi sportive ale anului 2015  

La Muzeul “Tudor Arghezi” a avut loc 
cea de-a doua ediție a manifestării 
„Tudor Arghezi-poetul si apicultorul”. 
Aceasta este o manifestare gândita sa 
readuca în atentia publicului relatia 
om-natura.

Am organizat cea de-a X-a ediție a Fes-
tivalului de muzica lăutăreasca „Gena 
Bârsan”. Ca de obicei, festivalul s-a des-
fasurat, în Parcul Stejeret si a adunat 
maimulti rapsozi si tarafuri. 

Singurul spital orășenesc din tară care 
are statutul de unitate medicală de 
urgentă, a împlinit 123 de ani de la 
prima atestare documentara. Aniver-
sarea a fost marcată pe 17 octomb-
rie, în prezenta autorităților locale si 
județene si alți oameni importanți de 
pe scena medicală. 

La fel ca in ceilalți ani, de 1 octomb-
rie am organizat o masă festivă pen-
tru persoanele vârstnice de pe raza 
orașului si a satelor arondate. Totoda-
ta, au fost felicitate cuplurie care au 
sarbatorit 50 de ani de la casatorie.

In decembrie la Centrul Cultural Tu-
dor Arghezi Târgu Cărbunești, s-a 
desfăşurat cea de-a III-a Ediţie a Fes-
tivalului judeţean „E vremea
colindelor”.

Dupa rezultatele extraordinare ale 
sezonului competițional 2013-2014, 
când a câștigat eventul la nivel 
județean, si anul acesta, echipa noastră 
de fotbal, Gilortul Târgu Cărbunești a 
realizat eventul.

Luna aceasta administrația publică locală a început acțiunea de reparații, înlocuire 
și montare de mobilier stradal. Astfel toate băncile de pe raza orașului care prezintă 
defecținui sau se află într-o stare nu foarte bună, au fost ridicate, în vederea reparării 
și vopsirii. 
Totodată s-au reluat lucrările începute spre sfârșitul anului trecut, de închidere a 
gropii de gunoi a orașului. Anul acesta, această investiție va fi finalizată. 
În același timp administrația publică locală a demarat lucrările de “Reparație rețea 
iluminat public strada Mitropolit Nestor Vornicescu Tg. Cărbunesti“ (înlocuire cablu 
și stâlpi) pe o lungime de aproximativ 450 ml.
Suma aprobată pentru realizarea acestei lucrări este de aproximativ 60,000 lei cu 
TVA. 
În perioada următoare administrația locală va continua și lucrările de reabilitare (as-
faltare, evacuare ape pluviale, parcaje, trotuare) str. Pădurea Mamului, lucrări înce-
pute și nefinalizate în toamna anului trecut.

Administrația Publică vă informează


