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Foc de artificii!

Scrisoarea domnului Primar 
Birău Dănuț privind realizările pe anul 2016
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Ca în fiecare an, am răspuns cererii dumneavoastră și am organizat în 
seara trecerii dintre ani, la ora 23.59 un frumos foc de artificii, un spectacol 
pirotehnic diferit față de anii precedenți.  
Mulţi Cărbuneşteni au ieşit din case pentru a asista la jocul de artificii din 
parcul primăriei. 
A fost un foc de artificii foarte reuşit, dar şi prelungit. 
Bucuria celor prezenţi la primărie, la trecerea dintre ani, a fost stropită 
cu un pahar de şampanie oferit de primarul oraşului, Birău Dănuț, urând 
tuturor cărbuneştenilor „Sănătate și La Mulţi Ani” în noul an 2017.

Mica Unire a avut loc pe data de 24 ianuarie 1859, sub conducerea lui 
Alexandru Ioan Cuza. Acest moment a fost primul pas important pe 
calea înfăptuirii statului național unitar român.
Unirea celor două principate Moldova și Țara Românească a fost un 
proces care a început încă din 1848. Astfel, în anul 1848 s-a realizat 
uniunea vamală între cele două principate, în timpul domniilor lui 
Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu.Alexandru Ioan Cuza a fost 
ales domnitor în unanimitate la data de 5 ianuarie 1859, în Moldova, ca 
reprezentantul „Partidei Naționale”. Ulterior, deputatul Vasile Boerescu a 
propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, în cadrul 
unei ședințe secrete a Adunării, aceasta fiind acceptată în unanimitate. 
Poarta Otomană și Austria au considerat evenimentul petrecut la 24 
ianuarie 1859 o încălcare a Convenției de la Paris. Cu toate acestea, 
textul în textul Convenţiei din 1858 nu s-a prevăzut ca domnii aleși în 
cele două Principate să fie persoane separate.Alexandru Ioan Cuza a 
unificat Parlamentul și Guvernul, astfel a realizat unirea politică în anul 
1862. După înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost consolidată 
prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. 
Principatele Unite primesc în mod oficial numele de România, abia prin 
Constituția adoptată la 1 iulie 1866 deoarece pe data de 1 decembrie 
1918 s-a înfăptuit Marea Unire a Transilvaniei cu România. În acest fel s-a 
creat actualul stat.

Mica Unire

Ultimul olar din Ștefănești

De cum treci puntea Gilortului, venind dinspre Cărbunești, poți avea 
șansa să observi un car de boi umplut cu pământ gălbui, mânat de un 
bătrân gârbovit de trecerea anilor. Toată lumea îl știe pe tata Ion. Și este 
poate ultimul olar dintr-un sat care până nu demult își câștiga pâinea 
din frământarea și însuflețirea lutului, căci pământul pe care ceilalți îl 
călcau cu picioarele în palmele lor prindea viață. 
Ion Udroiu s-a născut în 20 septembrie 1928 și a crescut în Ștefănești, 
din familie de olari, sat important în istoria olăritului românesc, poate 
pe aceeași treaptă ca și Horezu. Lutul, apa și cu focul, i-au fost mereu 
aproape, căci de mai bine de 65 de ani nea Ion, le transformă prin truda 
sa în oale și ulcele în micuța odaie care i-a slujit drept atelier. Lucrul îl 
începea înainte de a răsări soarele și asta o făcea încă de la 15-16 ani 
când își urmărea tatăl la lucru, căci meșteșugul acesta nu se deprinde cu 
una cu două, nea Ion fiind mai întâi ucenic al părintelui său. Cam așa era 
obiceiul la fiecare casă de olari din Ștefănești, copiii să învețe meserie de 
la părinții lor. Și chiar dacă spune că ”uneori nu-și mai simțea degetele 
și i se tocea pielea de pe ele” nu s-a lăsat de meseria aceasta.  În timp ce 
învârtea roata cu piciorul și începe să dea formă glodului de lut, spunea, 
cu durere în glas,celui care asculta, că nu are cui să lase moștenire 
meșteșugul, căci nimeni din familie nu a fost atras de această meserie.

Continuare pag.3 
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Ianuarie 2017

HOTĂRÂRE
privind acordarea de facilităţi  fiscale  în conformi-
tate cu Legea 227/2015 - art. 456 alin.(2) lit.k și art 
464 alin.(2) lit. j şi cu H.G. nr. 1/2016 cu modificările 

si completările ulterioare

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,
           Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; 
       - rapoartele de avizare ale comisiilor de speci-
alitate;
       - expunerea de motive; 
       - Raportul de specialitate al compartimentului 
impozite şi taxe locale;
       - prevederile Legii  nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal cu completările si modificările ulterioare;
       - prevederile H.G. nr. 1/2016  privind normele de 
aplicare a Codului fiscal;
            În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Pentru anul fiscal 2017 se aprobă scu-
tirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru 
clădirea folosită ca domiciliu  și scutirea de la plata 
impozitului/taxei pe terenurile aflate în proprie-
tatea persoanelor  ale căror venituri lunare constau 
în exclusivitate din  ajutor social.
    Art.2.- Pentru anul fiscal 2017 se aprobă redu-
cerea taxei speciale de salubrizare la jumătate din 
cuantumul taxei datorate,  pentru persoanele  ale 
căror venituri lunare constau în exclusivitate din  
ajutor social.
    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.                      

 HOTĂRÂRE
privind concesionare a unui teren aparținând do-

meniului public al orașului Tg. 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 Adm. Dom. public si Privat;
- Solicitarea nr. 243/05.01.2017 din partea d-nei 
Păsărin Hermina, privind concesionarea terenului 
in suprafața de 4 mp, situat in str. Petroliștilor;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica 
locala, republicata;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia;
- Legea 50/1991, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, republicata;
     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 concesionarea prin încredințare 
directă, a terenului situat în str. Petroliștilor, în 
suprafața de 4 mp cu destinație scara de acces la 
imobilul situat in str. Petroliștilor, Bl. B12, Sc.1, par-
ter, Ap.4,  doamnei Păsărin Hermina, începând cu 
data de 01.02.2017. 
     Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în 
suprafața de 4 mp - scara acces, este de 10 ani, 
prețul fiind de 30 lei/mp/an. 
    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special  reprezen-
tantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară 

„ADIA-Gorj” 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, jud.Gorj,
Având în vedere:       
- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare 
Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 09/16.01.2017 
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 
1.120/18.01.2017;  
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dez-
voltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”; 
- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind 
administraţia publică locală , republicata, cu 
modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor co-
munitare de utilităţi publice;
          În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
   Articol unic: Se mandatează primarul oraşului 
Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în calitate de 
reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul 
Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare 
Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de 
acceptare în cadrul asociaţiei a comunei  Polovragi 
și a comunei Baia de Fier.

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Consiliului 
de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 „George 
Uscătescu” în Tg. Cărbunești in locul doamnei Novac 

Aurora Victoria 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:       
- adresa din partea Școlii Gimnaziale nr.1 „George 
Uscătescu” în Tg. Cărbunești nr. 20/11.01.2017 
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 
586/11.01.2017;  
- prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei 
naţionale; 
- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind 
administraţia publică locală , republicata, cu 
modificările si completările ulterioare;
- HCL nr. 83 din 25.07.2016; 
         În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
         Art.1.- Se desemnează domnul  POPESCU  DAN-
IEL  reprezentantul  Consiliului Local al oraşului Tg. 
Cărbunești  în Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu”  Tg. Cărbunești  
în locul doamnei NOVAC AURORA-VICTORIA.
          Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de 
resort  din cadrul Primăriei şi conducerea instituţiei 
de învăţământ vor asigura  ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  tarifului  practicat de SC Salubris  
Gilort SRL  pentru colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor sim-
ilare provenind din activități comerciale din indus-
trie și instituții de la persoanele juridice de pe raza  

oraşului Tg. Cărbunești şi a satelor aparţinătoare

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești

  Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- Fișa de fundamentare  a SC Salubris Gilort SRL pen-
tru ajustarea sau modificarea tarifelor la activitățile 
specifice de salubrizare, precolectare, colectare și 
transport la stația de transfer Cojani și la groapa 
ecologică Bârsești; 
- 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 tarifului  de   119,00 lei/mc cu  
T.V.A  practicat de SC Salubris  Gilort SRL  pentru col-
ectarea separată și transportul separat al deșeurilor 
municipale și al deșeurilor similare provenind 
din activități comerciale din industrie și instituții 
de la persoanele juridice de pe raza oraşului Tg. 
Cărbunești şi a satelor aparţinătoare.
    Art.2.- 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

HOTĂRÂRE
   privind aprobarea Organigramei și Statului de 
funcţii ale Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. 

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;        
- Nota de fundamentare a Spitalului Orășenesc 
de Urgenţă Tg. Cărbunești  nr. 543 din 25.01.2017  
înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 1.567 
din 25.01.2017;   
- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare ;
- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind trans-
ferul ansamblului de atribuţii şi competenţe ex-
ercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare  și Normele Metodologice 
de aplicare a acesteia; 
- prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, re-
publicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2) litera a),  alin. (3) li-
tera b) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are;  

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.-  Se aprobă  Organigrama și Statul de funcţii 
ale Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești,  
prevăzute în anexele nr. 1 și 2  care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
     Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești 
şi conducerea Spitalului Orășenesc de Urgenţă 
Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.
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Ultimul olar din Ștefănești

Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului
Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului (ZMC) este un eveniment global, care are 
loc în fiecare an, în data de 4 februarie și unește lumea sub o singură temă, pentru a 
evidenția lupta dusă împotriva cancerului. Scopul campaniei ZMC este de a reduce 
numărul deceselor care pot fi prevenite 
În România, Campania de celebrare a Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului 
este coordonată de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică și 
implementată local de către Direcțiile de Sănătate Publică județene și a municipiului 
București. Celebrarea ZMC are loc în data de 4 februarie 2017, iar activitățile legate de 
prevenirea cancerului vor avea loc pe tot parcursul lunii februarie 2017, în cadrul “Lunii 
Naționale de Prevenire a Cancerului”. Pentru celebrarea ZMC, asistenții medicali comunitari 
ai Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Târgu Cărbunești, în speță Chesnoiu 
Casiana-Iuliana și Dobrovie Robert, au început cu data de 1 februarie și vor continua pe 
tot parcursul lunii februarie, campanii de conștientizare pentru prevenirea cancerului.
O primă temă dezbătută a fost Cancerul de col uterin, boală pentru care a fost desfășurată 

o campanie de conștientizare în data de 1 februarie 2017, la Școala Generală ”George Uscătescu”. Aici clasa a VIII-a C, alături de doamna dirigintă 
Drăghici Cristina, au primit informații importante despre boala în sine, importanța participării la screening-uri, în acest sens fiind împărțite și pliante. 
Ce este cancerul de col uterin?
Cancerul de col uterin apare la nivelul colului uterin, care  este partea uterului ce se continua cu vaginul. Apare atunci  când celule ale colului uterin 
devin anormale si încep sa se înmulțească in mod necontrolat. De-a lungul unei perioade de mai mulți ani, celulele anormale din stadiile incipiente 
evoluează in cancer de col. Din fericire, stadiile inițiale ale bolii sunt ușor de tratat. Nu exista semne evidente de boala, depistarea putând fi făcuta 
prin teste de screening.
De ce sa particip la screening?
Screening-ul cancerului de col uterin urmărește sa determine prezenta sau absenta celulelor anormale 
aflate in stadii inițiale, când pot fi îndepărtate ușor, înainte de a se transforma in celule canceroase 
(maligne). O data ce s-a produs malignizarea, tratamentul este mai dificil si cu o rata de succes mai 
scăzuta.
Cine trebuie sa participe la screening?
Toate femeile cu vârsta cuprinsa intre 20 si 65 de ani trebuie sa fie testate pentru depistarea acestui tip 
de cancer. 
La început, testul trebuie făcut o data pe an. După doua testări consecutive cu rezultate normale, testul 
Papanicolau este indicat o data la 3 ani. Screening-ul cancerului de col uterin reprezintă cea mai buna 
metoda de prevenție, daca este făcut cu regularitate.
Ce trebuie sa fac?
Pentru a participa la screening, trebuie sa va programați la un ginecolog sau la medicul de familie calificat 
in prelevarea testului Papanicolau. Programarea nu trebuie sa se suprapună perioadei de ciclu menstrual. 
Cu doua zile înainte de efectuarea testului, evitați contactul sexual si tratamentele intravaginale.
Cum se face screening-ul?
Screening-ul cancerului de col uterin consta in efectuarea testului Papanicolau. Printr-o examinare 
scurta si nedureroasa, medicul va lua o mostra de celule de la nivelul colului uterin cu ajutorul unei 
spatule sau a unei periuțe speciale. Aceste celule vor fi trimise la laborator, unde vor fi examinate la 
microscop pentru a identifica eventuale celule anormale

Ca orice bătrân de la țară, nea Ion, se menținea în putere prin muncă. Când lua pauză de la roată 
se ocupa cu animalele și grădina că numai în acest fel pământul îl va răsplăti cu roadele sale „într-
un an mai bogate, într-altul mai sărăcuţe, după cum vrea Dumnezeu”.
În Ștefănești erau majoritatea olari, recunoscuţi pentru priceperea şi ceramica lor, în întreaga 
Oltenie. Fiecare cu povestea lui şi cu tainele în a modela lutul. Majoritatea plecau în zilele de 
sărbătoare prin târguri să vândă oale. Acum, toate acestea au rămas doar în amintirea sătenilor mai 
bătrâni. Tinerii din sat ştiu că olăritul este o meserie grea, pe care o poţi practica însă numai dacă 
ai talent şi răbdare.Olăritul e treabă grea, spune tata Ion, lutul se frământă cu picioarele, prinde 
formă pe roata olarului, se lasă la svântat pe policioară, este ars prima dată, apoi este desenat cu 
”zămalț” și ars în cuptor a doua oară. Prin măcinarea plumbului într-o râșniță de piatră, pulberea 
rezultată era amestecată cu nisip și praf de piatră și apoi se fierbea, iar rezultatul era ”zămalțul” 
cu care se desenau forme pe oale. În pofida vârstei, acesta făcea, într-un an de zile, câteva sute 

de oale şi ulcele.  „Nu pot să mă las de meseria asta. Nu mai am eu puterile de altădată, dar am în 
sânge meseria asta. Nu cred că aş putea să trăiesc fără să modelez pământul, fără să văd cum din 
mâinile mele ies aceste minunăţii. Nu mai lucrez repede, cum făceam în tinereţe, dar nu mă dau 
bătut”, povesteşte olarul. Dar așa cum se întâmplă în orice meserie de vocație, trebuie să ai lângă 
tine persoana potrivită care să te susțină la bine și la rău. Așa a avut tata Ion pe soția sa, mama 
Viorica, născută în 16 august 1938 tot în Ștefănești și tot din familie de olari, cea care îl ajuta la 
vopsitul obiectelor de olărit.  Căsătoriți din 1954 cei doi mergeau cu oale prin târguri și bâlciuri. „Ce 
timpuri frumoase. Eram tineri, nu simțeam oboseala și parcă uitam să ne odihnim când vedeam că 
munca noastră este apreciată. Ce lucram vara vindeam toamna în câteva zile”.
 Dar timpurile s-au schimbat, oamenii preferă astăzi altfel de oale și ulcioare, iar tata Ion, deși 
înaintat  în vârstă, continua să lucreze și să meargă în bâlciuri; iar mama Viorica continuă să 
gătească în oale de pământ ce dau mâncării un gust aparte. Acum, la 89 de ani, tata Ion nu mai 
poate decât să-și aducă aminte de acele timpuri. Chiar dacă nu mai lucrează, în curtea bătrânului 

olar se vede încă vechiul cuptor de ars oale. Probabil acesta va rămâne mărturie, atunci când cei doi bătrâni vor trece la cele veșnice, că în curtea 
aceea a trăit ultimul olar din Ștefănești.                                                                                                                                                                 Pr. Ciucă Robert-Ștefan
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Scrisoarea domnului Primar 

Birău Dănuț privind realizările pe anul 2016
La începutul fiecărui an, consider că este nu doar o datorie statuată de prevederile legale ci şi una de onoare faţă de cetăţenii oraşului Tg.Cărbuneşti, 
să fac cunoscute principalele activităţi de interes public desfăşurate de administraţia publică locală în anul care s-a încheiat, precum şi principalele 
obiective pentru anul care tocmai a început. 
Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei Târgu Cărbunești, a Consiliului Local Târgu Cărbunești, în 
anul 2016 a fost gospodărirea eficientă a orașului, a bugetului local şi, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor din Târgu Cărbunești; asigurarea 
transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici şi a acțiunilor întreprinse de administrația publică; eficientizarea serviciilor aparatului 
primăriei prin asigurarea condițiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Târgu Cărbunești, cât și în relațiile cu instituțiile  din oraș, cu 
cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii.

Administraţia locală vă prezintă:

Realizări în anul 2016
Realizări ale anului 2016 până la data de 22 iunie 
1.Au fost realizate acțiunii de reparații, înlocuire și montare de mobilier stradal. Astfel toate băncile de pe raza orașului care prezintă 
defecțiuni sau se află într-o stare nu foarte bună, au fost ridicate, în vederea reparării și vopsirii;
2.Au fost executate lucrări de întreținere la drumuri comunale și sătești și la străzile nemodernizate din oraș;
3.S-au finalizat lucrările de “Reparație rețea iluminat public strada Mitropolit Nestor Vornicescu Tg. Cărbunești“ (înlocuire cablu și 
stâlpi) pe o lungime de aproximativ 450 ml. Mai precis, drumul ce duce la Mânăstirea Cămărășească, a fost iluminat din bugetul local. 
Investiția s-a ridicat la suma de aproximativ 37671,60 lei cu TVA;
4.Au fost finalizate lucrările de extindere rețea de joasă tensiune pe strada Gării(zona CFR). Cu această ocazie a fost realizat și iluminatul 
stradal în aceea zonă. Costul total al investiției este de 120.000 lei, susținută din bugetul local;
5.Au fost finalizate lucrări de întreținere alei pietonale Str. Gării, în sumă de 18924 lei cu TVA din bugetul local;
6.S-au executat lucrări de extindere rețea publică de apă a satului Cojani, oraș Tg. Cărbunești, (DJ 661, partea dreaptă) cu o lungime 
de 290 ml DN110 mm, subtraversare DJ 661 și continuare lucrare pe partea stângă cu conducta de DN90mm pe o lungime de 188 ml. 
Costul lucrărilor s-au ridicat la suma de 55427,72 lei cu TVA din bugetul local;
7.S-au executat lucrări de întreținere(curățire, amorsare suprafețe, turnare covor asfaltic) pe Str. Gilortului. Lucrările la această porţiune 
de drum, au costat 104000 lei cu TVA, sumă susținută exclusiv din bugetul local;
8.Au fost finalizate lucrările de “Reabilitări străzi și amenajări parcări zona blocuri - Strada Pădurea Mamului - amenajări parcări parțial“. 
Astfel au fost amenajate 24 de locuri de parcare, pentru locatarii imobilelor din zonă. Costul lucrărilor executate a fost de 74,902 lei.

Realizări ale anului 2016 începând cu data de 23 iunie
9.S-au efectuat lucrări de reparații și întreținere ale punților de la Ștefănești, Rogojeni și Fântâna Bălii, în sumă de 9972 lei cu tva;
10.S-au efectuat lucrări de reparații și întreținere ale locurilor de joacă din zona blocuri, respectiv părculețele din zona blocului ANL 
2003 și părculețul din zona Creșei de copii. Lucrările de întreținere s-au ridicat la suma de 10.000 lei cu TVA;
11.Depozitul de deșeuri din Dealul Viilor oraș Târgu Cărbunești a fost închis în mod ofi¬cial la sfârșitul lunii august. Depozitul a fost 
închis conform standardelor UE. Costurile totale ridicându-se la suma de 515093,79 lei cu TVA  ;
12.Au fost finalizate lucrările de amenajare loc de joacă pentru copii de etnie, în locația S.V.S.U. . Acest lucru a fost posibil în urma 
Acordului de Parteneriat între Orașul Târgu Cărbunești și Grupul de Inițiativă DEL. Aportul administrației pentru realizarea acestui 
proiect s-a ridicat la suma de 4795 lei cu TVA;
13.S-au executat lucrări de amenajare teren de tenis cu gazon sintetic, pe locația fostului teren de bitum aflat pe strada Pădurea 
Mamului, oferind astfel o opțiune de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos, tinerilor care doresc acest lucru. Valoarea realizării 
acestei investiții a fost de 89.970,73 lei cu TVA, sumă susținută din bugetul local;
14.Au fost efectuate lucrări de întreținere adăpost câini fără stăpân, în sumă de 4848 lei cu TVA;
15.A fost montată o nouă stație de autobuz, stație amplasată în zona adiacentă Scolii Generale ”George Uscătescu”. În cadrul acesteia 
a fost amenajat și un mic spațiu comercial care va fi închiriat celor care doresc să-l utilizeze în scopuri comerciale. Prețul stației de 
autobuz, preț care a inclus atât transportul acesteia cât și montajul , a fost de 14.970 lei cu TVA;
16. La Grădinița Nr.1 Târgu Cărbunești cât și la Grădinița IAS Târgu Cărbunești s-au executat lucrări de împrejmuire cu gard din structură 
metalică. Costurile realizării acestei investiții s-a ridicat la suma de 19.980 lei cu TVA;
17.Am redeschis din Octombrie, Clubul Pensionarilor, situat în fosta clădire a CT1. Pentru a vă asigura confortul necesar a fost montata 
o centrală termică în clădirea Clubul Pensionarilor. Costurile pentru centrala termică și instalația de gaze au fost de 15078 lei cu TVA;
18.A fost finalizate lucrările la proi¬ectul “Reabilitare străzi şi amena¬jare parcări zona blocuri-alei pietonale (pe lângă creșa de copii, 
strada Minerilor-strada Pădurea Mamului). Investiția în sumă de 5788,45 lei a fost susținută din bugetul local;
19.Au fost finalizate lucrări de întreținere alei pietonale la blocurile I-H pe strada Trandafirilor, în sumă de 5940,49 , tot din bugetul 
local. Tot în această zonă au fost realizate lucrări de to-aletare a arborilor;
20.Au început lucrările la 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;
21.S-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. Lucrările la această porțiune de drum s-au ridicat la suma de 470,250 lei cu TVA, sumă 
susținută din bugetul local;
22.Au fost realizate lucrări de întreținere podeț sat Pojogeni în sumă de 4933 lei cu TVA;
23.Au fost începute lucrări de modernizare la DJ665C pe tronsonul DN67B-Blahnița de Jos, cu fonduri de la Consiliul Județean, urmând 
ca in anul 2017 sa se finalizeze;
24.S-au executat lucrări 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;
25.Au fost executate lucrări de întreținere la drumuri comunale și sătești și la străzile nemodernizate din oraș;
26.Au fost executate lucrările de amenajare parcări pe str. Pădurea Mamului– conform proiectului “Reabilitare străzi şi amenajare 
parcări zona blocuri”. Astfel pe această stradă au fost amenajate numai 50 de locuri de parcare. Lucrările la această investiție, au costat 
101,990 lei cu TVA, sumă susținută exclusiv din bugetul local;
27.A fost realizat în parteneriat cu Zefir un teren de tenis, spațiu de agrement pentru persoanele de etnie rroma, aport buget local în 
sumă de 10120 lei cu tva;
28. Au fost finalizate în proporție de 90% lucrările la construcția podului, ca varianta de circulație, peste Valea Ungurelu, Ștefănești, 
urmând ca la începutul anului 2017 această lucrare să fie finalizată. Suma lucrărilor la această investiție s-a ridicat la 90.000 lei cu Tva, 
din bugetul local.


