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Retrospectiva anului 2018
Anul 2018 a reprezentat pentru administrația cărbuneșteană un an al continuării proiectelor începute anul trecut în 2017 
dar și un an cu noi proiecte și noi provocări.  Pe parcursul întregului an ne-am desfăşurat activitatea ţinând cont de nevoile 
comunităţii locale și de interesul superior al cetățeanului, astfel am ascultat propuneri, iniţiative, critici şi aprecieri, și am încer-
cat să integrăm cât mai multe dintre acestea în proiectele orașului.
Vă asigur că şi în anul 2019, activitatea mea şi a administraţiei publice locale se va concentra pe continuarea proiectelor de 
dezvoltare locală, care să contribuie la un mod de viaţă cât mai dezvoltat pentru cetăţeni, cât şi pe abordarea de noi proiecte 
menite să îmbunătățească calitatea vieții în oraș și să aducă un plus de valoare cetățenilor acestuia.

Realizări în anul 2018 
1. Am finalizat lucrările de întreținere trotuare și parcarea din fata Spitalului 
de Urgență Tg-Cărbunești. Lucrările au constat mai exact în desfacerea bordurilor 
existente și montarea de noi borduri prefabricate din beton pe o lungime de 
255ml. A fost reabilitat carosabilului existent cu îmbrăcăminte din beton asfaltic. 
Pentru fluidizarea circulației și pentru siguranța pietonilor a fost amenajat un 
trotuar pe o lungime de 255 ml. Cu această ocazie au fost amenajate și delimitate 

un număr de 40 locuri de 
parcare;
2. Am finalizat lucrarile 
la proiectul ”Reabilitare, 
modernizare parc 
primarie oraș Târgu 
Cărbunești”. Lucrările au 
constat în refacerea aleilor, strat vegetal, gazon, bănci, coșuri. Totodată a fost 
realizat și iluminatul în parc și a fost realizată o nouă fântână arteziană, iluminată 
noaptea. În același timp administrația publică locală a pus la dispoziția tuturor 
celor își petrec timpul 
liber în parc Internet Wi-
Fi gratuit. Suma pentru 
realizarea acestor lucrãri 

a fost de 366.251 lei cu TVA;
3. Au fost finalizate lucrările de reabilitare Str. Crizantemelor. Acest proiect 
a constat mai exact în asfaltare pe o suprafață de 267 ml. Lucrările la această 
porţiune de drum au costat 80.741 lei cu TVA;

4. Au fost executate 
lucrări de amenajare 
parcări str. Minerilor, str. 
Padurea Mamului și aleii 
acces intrări scări blocuri. 
Astfel pe această stradă au fost amenajate 15 de locuri de parcare, și 8 aleii acces 
intrări scări blocuri.  De asemenea am amenajat parcări în zona blocurilor B4, 
B5 și B6, (36 locuri de 
parcare), valoarea totală 
pentru întreg proiectul 
ridicându-se la suma de 
149.634,43 lei cu TVA;
5. Am executat 

întreținere drumuri comunale și sătesti, străzi nemodernizate oraș Targu 
Cărbunești și sate apartinatoare’’.  Suma totală pentru aceste lucrări a fost de 
139.901 lei cu TVA; 
6. A fost finalizat proiectul de „Alimentare cu energie electrică de joasă ten-
siune loc de agrement- Parc Stejeret”, în valoare totală(proiectare+execuție) de 
58.310 lei cu TVA;
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7. Am efectuat lucrări de reparații și de întreținere echipamente locuri de 
joacă. Mai exact au fost efectuate vopsitorii, sudurii, reparații tobogane, înlocuire 
elemente din lemn deteriorate cu altele noi la parcul de la Creșa de Copii și cel din 
zona Blocului ANL, str. Pădurea Mamului. Lucrările efectuate s-au ridicat la suma 
de 9.293,90 lei cu TVA;

8. Înainte de începerea 
noului an școlar, Acoperișul 
Grădiniței cu Program 
Prelungit din oraș a fost 
reabilitat. Lucrarea a fost 
executată în regim propriu 
de către Școala Gimnazială 
„George Uscătescu”, cu 
bani de la bugetul local. De 
asemenea a fost schimbat în totalitate circuitul de încălzire din Corpul A și B al Școlii 
Gimnaziale „George Uscătescu”, cu sprijin si de la bugetul local  ;
9. Am finalizat lucrările de reabilitare a DC Copăcioasa-Pojogeni - km 12+335- 
km 11+085, pe o lungime 
de 1250 ml. 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;
10. Am realizat lucrări de reabilitare la DS Duțești pe o lungime de 670 ml. Pentru 

lucrările de reabilitare la 
DS Duțești administrația 
locală a plătit suma de 
236.601,02 lei cu TVA;
11. Tot la capitolul 
drumuri am realizat 
lucrări de întreținere 
străzi oraș Târgu 
Cărbunești  (strada Gării , DC20 Copacioasa – Pojogeni,   DC27 Stefanesti ). Costul 
total pentru aceste lucrări de reparații s-a ridicat la suma de 150.138 lei cu TVA, 
suma susținută din bugetul 
local;
12. Am finalizat lucările 
de modernizare la piața 

agroalimentară din Piața orașului. Astfel am înlocuit învelitoarea din fibră de sticlă 
ondulată cu învelitoare de tablă cu parazăpezi. Prețul acestei investiții este de 

241.493 lei cu TVA;
13. A fost înființat, și va fi 
dat în folosință în curând, 
un centru comunitar si de 
igiena localizat în piața 
orașului Tg. Cărbunești – 
clădire Restaurant Piață – 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;
14. Au fost finalizate 
lucrările de amenajare 
teren de tenis cu gazon 
sintetic, la Colegiul 
Național ”Tudor 
Arghezi”, investiția în 
sumă de 150.000 lei fiind 
susținută din bugetul 
local;
15. Am amenajat un loc de joacă în zona blocurilor ANL de lângă stadion. 
Valoarea acestei investiții s-a ridicat la suma de 6.000 lei.

Realizări în anul 2018 
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 Reabilitare, modernizare, extindere și dotare asezamânt cultural din oraș 
Tg Cărbunești jud. Gorj finanțată de CNI Bucuresti în valoare de 3.302.018,28 
lei, începuta la data de 12.07.2017 cu cofinantare de la buget local în suma de 
200.000 lei;
 Reabilitare Creșă - 150.000 euro prin G.A.L., contributie proprie 40.000 lei;
 Se așteaptă începerea lucrărilor pentru cele 2 obiective de investiții care 
beneficiază de finanțare PNDL 2017-2020 de la MDRAPFE pentru:
1. corp de clădire Școala Gimnazială, str. Trandafirilor, nr 39 Tg Cărbunești - cu 
valoare alocată din bugetul de stat de 4.771.514,24 lei;
2. reabilitare str. Pieții oraș Tg Cărbunești Km 0=540 km 1=932’ cu valoare alocată 
din bugetul de stat de 3.606.148,24 lei.

Lucrări contractate și aflate în execuție 

Evenimente cultural-edilitare și sportive în anul 2018 
1. În data de 31 mai, am organizat un eveniment dedicat Zilei Internaţionale a 
Copilului. Astfel pe tronsonul de drum din fața Scolii Generale ”George Uscătescu”, 
închis circulației rutiere 
pentru câteva ore, au 
avut loc numeroase 
manifestări și activități 
distractive pentru copii;
2. În semn de 
recunoștință pentru 
sacrificiul suprem al 
ostașilor căzuți la dato-
rie a avut loc, în data de 
17 mai 2018, în locali-

tatea Pojogeni, am organizat o ceremonie religioasă și militară de depuneri de 
coroane de flori la Monumentul Eroilor, de către reprezentanții autorităților lo-

cale, ai poliției, armatei, 
dar și de către unitățile de învățământ din orașul nostru;
3. În perioada 17 -20 
mai, la Târgu-Jiu şi Târgu-
Cărbuneşti, a avut loc 
cea de a XXXVIII-a ediții a 
Festivalului Internațional 
de Literatură „Tudor Ar-
ghezi”; 
4. La Muzeul ”Tudor 
Arghezi” din orașul Târ-
gu Cărbunești, pe scena 
din fața bibliotecii care 

poartă numele poetului, a avut loc a V-a ediție a manifestării culturale ”Tudor 
Arghezi – poetul și apicultorul” în data de 12 iunie;

5. În perioada 10-12 August 2018, pe terenul sintetic din orașul Târgu Cărbunești 
am organizat prima ediție a „Cupei Prieteniei”, competiție de tenis cu piciorul;
6. Am organizat la sfârşitul lunii August, Zilele orașului Târgu Cărbunești;
7. În data de 29 Au-
gust, pe stadionul ”Cris-
tinel Răducanu”,  am fost 
gazda la cea de-a IV-a 
ediție, Cupa Gilortul la 
juniori; 
8. Pe 29 au-
gust, Mănăstirea 
Cămărășeasca, unul din-
tre cele mai vechi cen-
tre monahale din Arhi-

episcopia Craiovei, şi-a serbat ocrotitorul, cu ocazia praznicului „Tăierea capului 
Sfântului Ioan Botezătorul”;
9. Ajuns anul acesta la cea de-a XIII-a ediție, festivalul „Gena Bârsan” s-a desfășurat pe data de 28 august 2018, eveniment în a cărei 
organizare ne-am implicat; 
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10. În data de 15 septembrie ne-am implicat în acțiunea „Let’s Do It, Romania!”, 
o zi dedicată curățeniei naționale, acțiune la care au participat un număr de 160 
de voluntari: salariaţi din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti, cadre didactice și 
elevi ai Şcolii Generale 
George Uscătescu, 
cadre didactice și elevi 
ai Colegiului Naţional 
“Tudor Arghezi “ și alte 
instituții;
11. Ca de fiecare dată 
am sărbătorit ”Ziua 
Persoanelor Vârstnice” 
eveniment la au 

participat peste 130 de persoane trecute de prima tinereţe din oraşul nostru. Anul 
acesta 14 cupluri au sărbătorit “nunta de aur”. Pentru aceștia s-a ținut și o slujbă 

specială de sărbătorire 
în Biserica “Sfântul Antim Ivireanul”, după care le-au fost acordate diplome și alte 
cadouri; 
12. În data de 25 octombrie au avut loc o serie de manifestări prilejuite de 
sărbătorirea „Zilei 
Armatei României”. La 
monumentul eroilor din 
centrul orașului a avut 
loc un ceremonial, ce 
a constat în intonarea 
imnului de stat, o slujbă 
religioasă în memoria 
ostaşilor căzuţi pe 

fronturile de luptă, alocuţiuni şi depuneri de coroane şi flori la monumentul 
eroilor;
13. Cu ocazia Înălțării 
Sfintei Cruci, o mare 
sărbătoare creștin 
ortodoxă, la Muzeul Crucilor de la Măceşu a avut loc o ceremonie închinată acestei 
mari sărbători;
14. Spitalul de Urgență 
Târgu-Cărbunești a 
aniversat anul acesta 
126 de ani de existență;
15. Sala de sport a 
Colegiului Naţional 
“Tudor Arghezi” din 
Oraşul Târgu Cărbuneşti 

a găzduit sâmbâtă, 27 Octombrie 2018, SuperCupa României FNKB-IMAF la 
Karate;
16. Pe 1 decembrie, 
ca de fiecare dată, au 
avut loc ceremoniale de 
depunere de coroane de flori la monumentule eroilor oraş. După acest moment, 
toţi cărbuneştenii au 
fost invitaţi, în piața 
orașului pentru a servi 
tradiţionala fasole cu 
cârnaţi;
17. Anul acesta a avut 
loc cea de-a VI-a Ediţie 
a Festivalului judeţean 
„E vremea colindelor”, 

festival la care am fost gazdă;
18. Asa cum am obisnuit in ultimii ani, și anul acesta am adus bucuria în rândul 
copiilor de la scoala, grădinițele, creșele din localitate, cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă. Peste 1200 de pachete cu cadouri au ajuns la cei mai mici locuitori ai 
orașului.

Evenimente cultural-edilitare și sportive în anul 2018 


