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Inaugurare punte Ștefănești și Rogojeni
Pe 6 ianuarie 2015, de Boboteaza, administratia locala a organizat sfinţirea 
punții şi fântânei din satul Stefănesti. Alături de reprezentanţii autorităţilor 
locale, zeci de localnici au participat la slujba oficiată de preoţii din parohia 
Târgu Cărbuneşti.
Momentul culminant l-a reprezentat aruncarea crucii de lemn in apele ing-
hetate ale Gilortului, la care au participat 3 temerari, dar numai unul dintre 
acestia mai hotarat, a reusit sa prinda crucea, fiind recompensat de prima-
rie.
La o săptămână după acest eveniment a fost sfințită și puntea de la Rogo-

jeni, eveniment la care pe lângă soborul de preoți sosiți să oficieze slu-
jba de sfințire, au luat parte locuitori ai satului precum și reprezentanți 
administrației publice locale.
Realizarea reparațiilor acestor 2 punți era impetuos necesară, datorită 
stării de deteriorare în care se aflau, deși in dese rânduri administrația a 
intervenit cu reparațiii acolo unde a fost necesar. 

Biroul Taxe şi Impozite vă anunţă
Pentru anul fiscal 2015 se va aplica o reducere de  50% de la plata impozitului pe clădiri, pentru clădirea folosită ca domiciliu  şi reducere de 50% de 
la plata impozitului pe teren pentru terenul aferent clădirii utilizate ca domiciliu, pentru persoanele fizice ale căror venituri lunare constau în exclu-
sivitate din indemnizaţiile de ajutor social pentru contribuabilii persoane fizice. Reducerile se acordă persoanelor respective cu începere de la data 
de întâi a lunii următoare celei care persoana depune documentele justificative în vederea reducerii. 
În continuare persoanele fizice beneficiază de bonificaţie de 10% pentru plata integrală a obligaţiilor datorate bugetului local, până la data de 31 
martie, respectiv impozitul pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, iar persoanele juridice beneficiază de o bonificaţie de 2%, la fel pentru plata 
integrală a obligaţiilor datorate către bugetul local până la data de 31 martie.

Din păcate pe raza orașului au avut loc în perioada recentă câteva acte de 
vandalism. Ca și anul trecut, și anul acesta, fântâna din Parcul Stejeret, a 
fost vandalizată. Aceasta a rămas fără sistemul de scoatere a apei precum 
şi fără găleata, cel mai probabil pentru a fi valorificate, la centrele de col-
ectare a fierului vechi;
Aceeași problemă și în cazul câtorva lâmpi ale sistemului de iluminat 
stradal care la fel au fost devastate de huligani, că altfel nu îi putem numi 
pe cei cărora părinții, nu le-au oferit o educație civilizată. 
Lămpile, nou montate, a caror valoare este de 600 ron/bucata, ale stâlpilor 
de iluminat stradal de pe aleea pietonala ce duce spre liceu, care au sfârșit, 
au fost lovite cel mai probabil cu pietre de către oameni din cea mai joasă 
speță socială. 
E o rusine faptul ca nu suntem in stare sa ne pastram bunurile. Deja 
autoritățile au în vizor câtiva suspecți, care sunt monitorizați. Totodată 
aducem aminte tuturor amatorilor de distrugere a unui bun public, că, 
distrugerea sau degradarea unui bun public se pedepsește cu inchisoare 
sau amendă. În perioada următoare se vor face echipe mixte de patrulă 
pentru combaterea acestor acte de huliganism.

Acte de vandalism in Târgu Cărbunești
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Decembrie 2014

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului oraşului 
Tg.Cărbuneşti şi a  Statului de funcţii al Serviciului 

Poliţia Locală Tg.Cărbuneşti 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  
de specialitate ;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernu-
lui nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
modificata prin Legea nr.13/2011;
- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată r(2), cu modificările şi completările ul-
terioare;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 
161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, 
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, preve-
nirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 
2 lit. (a) din Legea administraţiei publice lo-
cale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu 
modificările şi 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 modificarea Statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului oraşului 
Tg.Cărbuneşti, conform anexei nr. 1.      
   Art.2.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii 
al Serviciului Poliţia Locală Tg.Cărbuneşti, conform 
anexei nr. 2.  
   Art.3.- Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din  
prezenta hotărâre.
   Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea “Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pe anul 2015”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre;
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
          - expunerea de motive;
          - raportul de specialitate; 
          - prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr.7660/2006    
privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de  ocu-
pare a  funcţiilor publice;
          - adresa nr.45788/2014 transmisă de către 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor  Publici privind 
acceptul pentru proiectul planului de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2015;
           - prevederile Legii 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă „Planul de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 2015” din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, 
judeţul Gorj, din cadrul Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţa a Persoanelor  Tg.Cărbuneşti şi 
din cadrul  Poliţiei Locale Tg.Cărbuneşti conform 
anexei, care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
    Art.2.- Primarul oraşului şi  compartimentele de re-
sort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti  vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi chel-

tuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului contabil-
itate resurse – umane din cadrul instituţiei;
-Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Pub-
lice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor pri-
vind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea 
normelor metodologice privind organizarea şi con-
ducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetu-
lui de stat pe anul 2014;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele pub-
lice locale cu completările şi  modificările ulterio-
are;
- decizia nr. 61/09.12.2014, emisa de 
Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, 
înregistrata la Primăria oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 
21.272/10.12.2014 – privind majorarea nivelului 
maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 
2014 , cu suma de 770  mii lei;
- decizia nr. 60/09.12.2014, emisa de 
Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, 
înregistrata la Primăria oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 
21.334/11.12.2014; 
- decizia nr. 62 / 15.12.2014, emisa de 
Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, 
înregistrata la Primăria oras Tg.Cărbuneşti cu nr. 
21.541 /16.12.2014 – privind creşterea nivelului 
maxim al cheltuielilor de personal cu suma de 200 
mii lei;
- adresa nr.172421/16.12.2014, emisa 
de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Pub-
lice Gorj, înregistrata la instituţia noastră cu nr. 
21.572/16.12.2014- privind alocarea sumei de 
1.794,89 lei ;
- adrese, rapoarte, referate  şi alte docu-
mente primite de la compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei şi de la ordonatorii terţiari de cred-
ite menţionate în raportul de specialitate al birou-
lui contabilitate; 
- contul de execuţie de la data de 15.12.2014;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se  aprobă  rectificarea Bugetului local de 
venituri si cheltuieli cu suma de + 2.509,89 mii lei  şi 
modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, 
respectiv virări de credite bugetare de la un capitol 
la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un pro-
gram la altul în cadrul bugetului local de venituri

şi cheltuieli  pe anul 2014,    conform anexei nr. 1 
(formular cod 11 şi formular cod 11/01).
    Art.2.-Se  aprobă rectificarea Bugetului de venituri 
si cheltuieli al activităţilor si instituţiilor finanţate din 
venituri proprii si subvenţii cu suma de + 1.762,96 
mii lei şi modificarea  Bugetului de venituri si chel-
tuieli al activităţilor si instituţiilor finanţate din veni-
turi proprii si subvenţii, respectiv virări de  credite 
bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei 
bugetare si de la un program la altul, conform an-
exei nr. 2 (formular cod 11/02).    
      Art.3.-Se  aprobă  rectificarea bugetului din 
Fonduri Externe Nerambursabile  în anul 2014,  cu 
suma de  +8,00 mii lei,  conform anexei nr. 3.
   Art.4.-  Se aprobă modificarea Programului de 
investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform 
anexei nr.4 (formular cod 14).
      Art.5.-  Anexele nr. 1,2,3 şi 4 fac parte integrantă 
din prezenta  hotărâre.
   Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile si serviciile de specialitate din cadrul 
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asig-
ura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
 

 HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi chel-

tuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului contabil-
itate resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului 
Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea 
normelor metodologice privind organizarea şi con-
ducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetu-
lui de stat pe anul 2014;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele pub-
lice locale cu completările şi  modificările ulterioare;
- Ordinul de plată nr.5285/22.12.2014, 
transmis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, în sumă de 410,44 mii lei, 
reprezentând contravaloare situaţii lucrări (parţial) 
- „Reabilitare drum DC 20 Pojogeni - Copăcioasa”
- adresa nr.7696/22.12.2014, emisa de Spital-
ul Orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti, înregistrata 
la instituţia noastră cu nr. 21887/22.12.2014;
- contul de execuţie de la data de 22.12.2014.

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se  aprobă  rectificarea Bugetului local 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 cu suma de 
+410,44 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 
11 şi formular cod 11/01).
    Art.2.-Se  aprobă modificarea Bugetului de venitu-
ri şi cheltuieli al activităţilor şi instituţiilor finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii, respectiv virări de  
credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 
clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul, 
   Art.3.-  Se aprobă modificarea Programului de 
investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform 
anexei nr.3 (formular cod 14).
      Art.4.-  Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă
   Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asig-
ura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
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Proiectul Educațional  "O săptămână dedicată poetului Mihai Eminescu"
‚Toţi cei care au acces la o bibliotecă, la cărţi, sunt nişte inşi mai buni decât alţii, mai puternici, iar durerile îi ating mai puţin şi nefericirile trec mai 
repede’.                                             Mircea Eliade

Realitatea contemporană, precum şi discuţiile avute cu părinţii, ne-a determinat să medităm asupra efectelor pe care le are intervenţia calculatorului 
în viaţa copiilor. Nu contestăm valoarea cognitivă şi pragmatică ca sursă de informaţie, ci ne punem problema consecinţelor urmăririi în exces a unor 
programe neadecvate vârstei, a unor jocuri care promovează violenţa, proasta creştere, care pot constitui adesea un instrument nefast în formarea 
copilului. De aceea, am căutat să oferim o alternativă, ce-i drept nu nouă, dar necesară, de antrenare a copiilor la acţiuni care vizează întoarcerea 
la carte, la lectură, la lumea poveştilor. Proiectul educaţional de parteneriat între Grădiniţa ‚Tudor Arghezi’ Tg.Cărbuneşti şi Biblioteca Orăşenească 
Tg.Cărbuneşti se doreşte să fie o colaborare eficientă atât pentru copii cât şi pentru educatori părinţi în vederea apropierii copiilor de bibliotecă, care 
trebuie să reprezinte un important pilon cultural al oraşului. 
Prin acest proiect se încearcă să se găsească modalităţi şi tehnici care să contribuie la stimularea interesului copiilor pentru lectură.  Stârnirea intere-
sului pentru lectură se poate realiza cu mai multă uşurinţă dacă activităţile desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii de grupă sau al camerei 
copilului, bibliotecile fiind mediile cele mai potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează atmosfera de lucru şi parfumul 
celor ce au aşternut pe hârtie creaţiile lor.
Pe 15 ianuarie 2015, când am sărbătorit 165 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu, preşcolarii şi şcolarii de la Grădiniţa ‚Tudor Arghezi’ s-au 
gândit să sărbătorească acest eveniment la Biblioteca Orăşenească Tg.Cărbuneşti, unde au fost întâmpinaţi de doamnele bibliotecare Sută Ana şi 
Calotescu Roxana. Activitatea educativă a debutat cu prezentarea de către doamnele bibliotecare a interiorului bibliotecii, a cărţilor existente şi a 
modului de aşezare al acestora.  S
-au prezentat diferite cărţi ilustrate şi neilustrate, s-au dat informaţii despre autori, titlul cărţilor, pagini, coperţi, etc.
Copiii au fost interesaţi şi încântaţi să afle detalii despre viaţa şi activitatea lui Mihai Eminescu învăţând astfel să-i aprecieze mai mult opera.
Preşcolarii şi şcolarii au recitat poezii scrise de Mihai Eminescu, şi-au reamintit de prietenia acestuia cu Ion Creangă.
Considerăm că acest gen de activitate educativă în care copiii trăiesc momente de bucurie, îşi manifestă liber sentimentele, învaţă ce înseamnă un 
moment omagial şi cum trebuie să se comporte în acest sens, şi-a atins scopul urmărit acela de cunoaştere a literaturii eminesciene, copiii fiind ajutaţi 
să intre în lumea minunată a poeziilor, a basmelor, să-şi descopere aptitudinile artistice şi creatoare, vocabularul, imaginaţia.

         Prof.înv.preşcolar: Matea Daniela
         Prof.înv.preşcolar: Ion Olimpia

         Prof.înv.primar : Letran Mădălina

Unirea Principatelor Române reprezintă momentul de unificare a vechilor state, Moldova şi Ţara Românească. Unirea este strâns legată de Alexandru 
Ioan Cuza şi de alegerea sa la 5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească, pentru a completa o dublă alegere.
Totuşi, procesul de unire al celor două Principate este unul îndelungat, strâns legat de evenimentele petrecute cu doar câţiva ani în urmă. Urmările 
Războiului Crimeei au pregătit un cadru favorabil pentru unirea celor două ţări.  De asemenea, în ambele ţări s-a realizat votul popular în urma 
adunărilor Ad-hoc din 1857. Votul popular a dus la Convenţia de la Paris din 1858, unde Marile Puteri au căzut la o înţelegere în ceea ce priveşte 
unirea celor două state. Se acceptă o uniune însă, aceasta presupunea guverne diferite şi doar unele instituţii comune, lucruri ce nu mulţumeau în 
totalitate vocea poporului.
Astfel, la începutul anului 1859, nemulţumirile oamenilor ating apogeul, unionistul Alexandru Ioan Cuya a fost ales domnitor al Moldovei şi al Ţării 
Româneşti, punând Comisia de la Paris care fusese parte a Convenţiei în 1858, în faţa faptului împlinit. Se instaurează, deci, o nouă formă de unire 
iar, doar trei ani mai târziu, în 1862, Cuza unifică Parlamentul şi Guvernul, înfăptuind uniunea politică.
Unirea Moldovei cu Ţara Românească a fost un subiect care a generat dezbateri strânse de-a lungul anilor. În timp ce unii sunt de părere că Alex-
andru Ioan Cuza a fost un simplu pion, un prilej prin care poporul a vrut să-şi arate puterea în faţa marilor ţări europene, arătând că nu puteau fi 
controlaţi, alţii susţin că inimile tuturor băteau la unison cu ritmul unirii. 
Aceştia susţin, practic, faptul că scopul măreţ nu era alegerea lui Cuza, sau al oricăruia care s-ar fi putut afla în locul său, ceea ce oamenii voiau era 
unirea, iar alegerea unui singur, acelaşi şi unic domnitor a fost calea prin care unirea se putea înfăptui la acea vreme. Alţii, dimpotrivă, elogiază 
grandoarea caracterului, ‚necunoscutului’ Alexandru Ioan Cuza, care, cu ideile îndrăzneţe şi reformele puse în aplicare, ar fi fost unul dintre actorii 
importanţi ai Micii Uniri, prima de după Mihai Viteazul. Indiferent de ce parte s-ar afla, istoricii români şi oamenii simpli sunt de acord ca actorul 
principal, elementul fără de care nici Unirea şi nici mai înainte, Revoluţia nu s-ar fi petrecut, a fost, este şi va rămâne poporul român, a cărui voce a 
fost mai puternică decât orice Convenţie, decizie sau viziune impusă de marile ţări europene. 
Se înfăptuieşte, aşadar, în ziua de 24 ianuarie 1859, alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei, om cu viziune, om care a reuşit să 
cucerească inimile unui popor decis să îşi arate dorinţa şi puterea în faţa puterilor europene existente la acea vreme.

                  Prof. Pandia Daniela Ariana 

1859- Mica Unire

În perioada 1-15 decembrie 2014, la Colegiul Național “Tudor Arghezi” Târgu-
Cărbunești s-a desfășurat ediția a III-a a Campaniei umanitare intitulate “Dăruind, vei 
dobândi”. Proiectul a fost iniţiat de doamna profesor Teodora Lupulescu și de către 
domnișoara prof. informatician Simona Sandu, şi a constat într-o campanie de strân-
gere de haine și jucării pentru copiii nevoiași.
Obiectivele acestui proiect au fost: 
1. Creşterea responsabilităţii sociale a elevilor prin organizarea unei campanii umani-
tare, care să îi încurajeze să se implice în sprijinirea persoanelor vulnerabile; 
2. Educarea unor trăsături pozitive de caracter şi voinţă în rândul elevilor implicaţi.
Mobilizarea diriginţilor și a elevilor a fost una de anvergură deoarece în mai puţin de 
două săptămâni s-au strâns cantităţi apreciabile de jucarii și haine. Elevii noştri au 
făcut fericiţi copiii din Centrul de plasament Târgu-Cărbunești. 
Mulţumim părinților și elevilor pentru gestul nobil de solidaritate umană de care au 
dat dovadă prin această acţiune umanitară.

Prof. Teodora Lupulescu

Dăruind,  vei dobândi!
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Scrisoarea domnului Primar 

Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel privind realizările pe anul 2014

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. 
Activitatea primarului si in anul 2014 a pus pe primul plan grija pentru confortul cetateanului si s-a desfasurat in acord cu interesele generale ale 
orașului, pe baza atributiilor prevăzute de lege, respectand principiul transparentei decizionale.
Activitatea Primariei a fost orientata, in special, spre indeplinirea obiectivelor stabilite de administratia publica locala, aplicarea Hotararilor Consili-
ului Local, respectand obligatiile si atributiile stabilite de lege si alte acte normative. Permanent ne dorim mai mult pentru Tg. Cărbuneşti, mai mult 
pentru cetăţenii acestui oraş şi în acest sens ne oferim întreaga energie, dar ne putem declara mulţumiţi de activitatea desfăşurată şi în acest an 
2014.  În acest sens, trebuie să încep prin a mulţumi tuturor celor care au sprijinit demersurile iniţiate, tuturor celor care au fost activ implicaţi în buna 
desfăşurare a activităţii întreprinse de administraţia publică locală. 

Administraţia locală vă prezintă:

Realizări în anul 2014
1..S-au efectuat lucrări 
de reparații si plom-
bare a Străzii Pieței 
precum  și  străzile: Gil-
ortului, Teilor și Gării în 
valoare de 135.000 lei, 
din bugetul local.
2.. S-au efectuat 
lucrări de amenajare si 
întreținere a locurilor 
de joacă pentru copii. 
Investiția s-a ridicat la 
suma de 15.000 lei, din 
bugetul local.

3. S-a achiziționat 
un autoturism com-
plet dotat pentru 
Poliția Locală Târgu 
Cărbunești.
4. S-au finalizat 
lucrările de reabilitare 
(asfaltare, evacuare 
ape pluviale, parcaje, 
trotuare) la Str.Pandu-
rilor si parțial Miner-
ilor.Valoarea investiției 
s-a ridicat la suma de 
370.000 lei, din buget-
ul local.
5. Au fost montate 3 
cișmele stradale, cu 
un design modern si 
aspectuos, in zonele 
centrale ale orașului , 
aproximativ 5000 lei.

Obiective propuse pentru anul 2015
1.. Construcție copertină Piață second-hand.
2.. Reparații acoperiș și subsol la clădirea Primăriei Tg. Cărbunești.
3.. Reabilitare, modernizare și dotare Casa de Cultură a Centrului Cultural Tudor Arghezi, prin C.N.I.
4.. Construire toaletă publică lângă incinta primăriei.
5.. Extindere apă Cojani, Puiești, Rugi.
6..Continuarea lucrărilor la Sistematizarea pe verticală a blocurilor ANL,  de    lângă stadion, etapa a III-a.
7..Finalizarea reabilitării bazei sportive a stadionului prin OG7 cofinanţare buget local .
8.. Extindere rețea publică apă și canal în zona de sud a orașului(Str. Plopilor)
9.. Închidere groapă de gunoi a orașului.
10.. Reabilitare strada Pieţii.
11.. Lucrări de modernizare, cu finanțare prin P.N.D.L., a Drumului comunal Copăcioasa-Pojogeni, km 5+575 – 8+575.
12..  Continuarea lucrărilor la proiectul “Reabilitare străzi şi amenajare parcări zona blocuri”- Str. Petroliștilor
13.. Extindere sistem video de supraveghere stradală în zona Pieții, zona Stadionului și Str. Tudor Arghezi.

6.. Au fost finalizate 
lucrările la Biserica din 
curtea primăriei cu 
hramul Sf. Antim Ivire-
anul.

7..S-au realizat  lucrări 
de amenajare la 
spațiul din jurul Biser-
ici ”Antim Ivireanul” , 
precum si  reabilitare 
drum si parcaje din 
incinta primăriei, în 
valoare de 100.000 lei 
din bugetul local.
8. Au fost executate 
lucrari de reparatii la 
DS 37, ce face legatu-
ra Floresteni- Danes-
ti-Tg Jiu, precum si 
drumurile de legatu-

ra Floresteni-Cretesti; 
Cretesti-Curteana.
9.  La Grădinița nr. 1 
Tg Cărbunești a fost 
înlocuit acoperișul,  
investiție care s-a ridi-
cat la suma de 60.000 
lei 
10..  Au fost finalizate 
lucrări de reparații in-
terioare, amenajare 
exterioară  la Creșa 
de Copii, in suma de 
11.000 lei, din bugetul 
local.

11..  Finalizarea celei 
de-a doua etape la 
Sistematizarea pe 
verticală a blocurilor 
ANL, de lângă stadion, 
investiţie de 420.000 lei 
din bugetul local.
12.. S-au finalizat 
lucrările la proiectul 
”Extindere alimentare 
cu apa, sat Cojani”, 
600 ml de conducte, 
investiție de 80.000 lei, 
din bugetul local.
12.S-aurealizat reparații 
la Drumul Comunal 20 
Pojogeni, precum și la 
Strada M.Nestor Vor-
nicescu, 95.000 lei s din 
bugetul local.
13.. Au fost demarate 
lucrările de modern-
izare, cu finanțare prin 
P.N.D.L., a Drumului 
comunal Copăcioasa-
Pojogeni, km 5+575 – 
8+575, valoare totala a 
de 1.740.000 lei
13. Au fost depuse 
actele la Ministerul 
Dezvoltării, pentru 
obținerea finanțării 
prin P.N.D.L. pentru 
demararea lucrărilor 
la Str. Pieții, valoarea 
totală a proiectului fi-
ind de 3.800.000 lei.


