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Retrospectiva anului 2017 
Consider că anul pe care l-am încheiat a fost unul fructuos din punctul de vedere al realizărilor din oraşul nostru.  Activitatea Primăriei 
a fost orientată, în special, spre îndeplinirea obiectivelor stabilite de administrația publică locală, aplicarea Hotărârilor Consiliului Local, 
respectând obligațiile și atribuțiile stabilite de lege și 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 2017. Sunt convins că locuitorii oraşului şi ai satelor aparţinătoare au observat şi au apreciat eforturile depuse de administraţia 
locală.
În continuare vă voi prezenta ce ne-am propus pentru anul 2017 și ce am realizat în anul 2017, trecând în revistă principalele realizări, 
evenimente cultural-edilitare şi sportive ale anului 2017.

1. Proiect Tehnic și execuție învelitoare acoperiș piață sect.
agroindustrial , Tg Cărbunești ;
2. Construire copertina piata comercializare produse second hand 
3. Reabilitare subsol si acoperis sediu primarie; 
4. Reabilitare parc primarie si wc public; 
5. Cofret sirena alarmare; 
6. Sistem supraveghere video -CNTA; 
7. Reabilitare , modernizare si dotare Casa de Cultura - cofinantare ;
8. Modernizare baza sportiva stadion local Tg Carbunesti ;
9. Utilitati bl ANL zona stadion si zona Padurea Mamului ;
10. Extindere retea apa Cojani, Puiesti, Rugi;

11. Extindere apa si canalizare zona sud oras Tg Carbunesti; 
12.Cofinanțare asistență tehnică -Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din jud.Gorj în perioada 2014-
2020; 
13. Reabilitare sistem iluminat public oras Tg Carbunesti; 
14. Proiect Tehnic și execuție varianta de circulație peste Valea 
Ungurelu-Ștefănești; 
15. Reabilitare str.Gilortului, Garii, zona blocuri -str Padurea 
Mamului; 
16. Achiziție stație de autobuz 2 buc; 
17. Modernizare Drum Curteana DC59.

Ce ne-am propus pentru anul 2017 

Ca în fiecare an, cu mic cu mare, mulţi cărbuneşteni, şi nu numai au ieşit din case pentru a 
sărbători trecerea dintre ani. 
Administrația locală a pregătit în parcul din fața primăriei, un foc de artificii care a marcat 
sosirea noului an.  Toți cei prezenți au fost întâmpinaţi cu şampanie și cozonac. A fost un foc de 
artificii foarte reuşit, și de această dată cerul senin a oferit posibilitatea tuturor celor prezenţi 
să se bucure de frumuseţea jocului de artificii, care a costat 6000 lei.
Primarul orașului le mulţumeşte tuturor celor prezenţi în noaptea dintre ani în faţa primăriei 
pentru ambianţa civilizată de care au dat dovadă.

Foc de artificii la trecerea dintre ani

Inaugurare piață second hand
Pe 8 ianuarie am inaugurat copertina metalică pentru comercializarea produselor second 
hand, aflată în piața orașului. Construcția  finalizată la finele anului trecut, ridicându-se 
la suma de  de 215.000 lei cu finantare în procent de aproximativ 50% de la organizatie 
nonguvernamentală din Norvegia.
Inaugurarea pieței pentru 
comercializarea produselor second 
hand s-a făcut în  prezența dl Jørgen 
Kristiansen, viceprimarul orasului 
Kristiansand precum și a unei delegații 
formate din 3 membri ai organizației 
Norvegiene Fra tiggerkopp – Norge 

(FTN) - organizație ce a sprijinit financiar la contrucția pieței, și anume: dl Leif Rasmussen, 
dl Aleksander Skoe Gulvik și dl Bjørn Øyvind Fjeld. 
La această inaugurare au mai fost prezenți, ca invitați, și dl Roy Gundersen, om de 
afaceri din Norvegia, dna Liliana Gusu, director executiv Fundaţia AGAPEDIA România 
și dl Căpitan Ionut Sandu din cadrul Armatei Salvarii din Craiova. Delegația norvegiană s-a declarată pe deplin mulțumită de rezultatul 
obținut și a promis că va colabora și pe viitor cu orașul nostru, pentru alte proiecte. De altfel vizita acestora s-a derulat pe mai multe zile 
pentru identificarea altor oportunități de investiții în orașul nostru.

Dragi cărbuneşteni,
În anul nou vă doresc să aveți parte de sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor! La mulți ani!

Primar,
Birău Dănuț
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1. Actualizare P.U.G. general al orasului Tg Carbunesti - 80.000 lei;
2. Lucrari de întretinere drumuri comunale, sătești și străzi nemodernizate 192.030,30 lei;
3. Reabilitare subsol primărie etapa II, valoare 42.285,63 lei ;
4. Lucrări de întretinere alei pietonale, acostamente de-a lungul străzii Trandafirilor, 
amenajare spații verzi în zona spatiilor  
comerciale, bordurare și încadrare și 
trotuare pietonale - 99.276 lei;
5. Realizat pardoseli cu beton amprentat, 
platforma intrare sediu S.P.C.L.E.P., scari 
și rampă de acces - 17.000 lei;
6. Lucrări de conformare în vederea 

obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Școala “George Uscătescu” și 
C.N.T.A. - 79.800 lei;
7. Lucrări vopsitorii borduri în regie proprie 5.000 lei;
8. Lucrări de întreținere alei betonate str. Tudor Arghezi și intrări blocuri - 20.000 lei;
9. Execuție variantă de circulație peste pod Ștefănești,  Valea Ungurelu -180.000 lei;

10. Lucrări de reabilitare DJ 665 Pojogeni - Blahnița de Jos executate prin CJ Gorj;
11. Montare conducte din polietilena pe 
str. Eroilor 2 buc. și la  podețele din satele 
Floreșteni și Crețești; 
28. Lucrări executate la stadion: • vopsit 
tribuna I, sector A;• montat 102 scaune la 
tribuna I, sector A.
13. Achiziție 2 statii de autobuz din lemn 
de brad pentru mijloace de transport în 
comun: 1 buc.-9.900 lei; 1 buc.-13.800 lei;
14. Am construit un teren de tenis de 
picior, construit pentru tinerii de etnie 

romă, ca urmare a Acordului de Parteneriat între Orașul Târgu Cărbunești și Grupul de 
Inițiativă DEL, pentru susținerea și asistarea copiilor în vederea participării școlare;
15. Executat balustrade alee liceu 34.968 lei;
16. Reabilitare Grădinița nr.1 Targu Carbunesti; 
17. Reabilitare Biserica Ștefănești, Pojogeni, Floresteni ; Cimitir Duțesti; Mânăstirea 
Cămărășeasca;  Monumentul Eroilor Pojogeni;

18. Reabilitare strada Minerilor, str. 
Pădurea Mamului, str. Pietii(Bloc H) 
inclusiv parcari în sumă  de 253.535,12 
lei, lucrările au constat mai exact în 
reabilitarea carosabilului existent cu 
beton asfaltic încadrat cu borduri din 
beton ciment prefabricate. Au fost 
reabilitate parcajele existente cu beton 
asfaltic şi create alte noi locuri de parcare;
19. Achizitie sistem supraveghere CNTA etapa III - 7.999 lei;
20. Lucrări de întretinere acostamente - spatii verzi zona hotel - 11.376 lei; 
21. Achiziție și montare corpuri de iluminat oraș și sate arondate 10.225,10 lei;

22. Lucrări de întretinere la adapost de câini, turnare pardoseli adăpost - 4.970 lei;
23. Au fost finalizate lucrările de întreținere(curățire, amorsare suprafețe, turnare covor asfaltic) pe porțiuni din străzile: Garii si pe Str. 

Mitropolit Nestor Vornicescu;
24.  Primăria oraşului Tg. Cărbunești a realizat o serie de 
acțiuni de curăţenie şi de înfrumuseţare a oraşului cu SC 
Salubris Gilort SRL Tg. Cărbunești, personalul beneficiar 
al Legii 416/2001 ( venitul minim garantat), precum si cu 
sprijinul cetăţenilor oraşului, asociaţiilor de proprietari - 
locatari, instituţii publice şi agenţii economici;
25. Lucrări de întretinere parcare strada Trandafirilor, nr. 
41(Primăria Târgu Cărbunești), zona parc primarie, în 
valoare de 45.969, 70 lei cu Tva;
26. Sprijin financiar biserici;
27. Lucrări de modificări /adaptari  rampe de acces și 
uși pentru persoanele cu handicap la Scoala Generală ” George Uscatescu” și la Spitalul Orașenesc de 
Urgență Târgu Cărbunești - 19.800 lei;
28. Am executat postamente pentru montarea de totemuri la intrările în oras și am montat  6 totemuri la 
întrarile din oras;

Realizări în anul 2017 
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Lucrări contractate și aflate în execuție 
-  Reabilitare-modernizare parc primărie oraș Târgu Cărbunești. Suma pentru realizarea 
acestor lucrãri este de 314.535,45 lei cu TVA, iar termenul pentru executarea lucrărilor 
este până la data de 31.03.2018;
- 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;
- Continuare lucrări de modificări /adaptări  rampe de acces și uși pentru persoanele cu 
handicap la Scoala Generală ”George 
Uscatescu”,  Spitalul Orășenesc de 
Urgență Târgu Cărbunești și C.N.T.A. - 
19.800 lei;

- Reabilitare Cresa - 150.000 euro prin G.A.L., contributie proprie 40.000 lei;
- Au fost semnate contractele de finanțare și 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.

Evenimente cultural-edilitare și sportive în anul 2017 
- În data de 13 iunie, la Muzeul "Tudor Arghezi " a avut loc a IV-a ediție a manifestării 
culturale "Tudor Arghezi - poetul și apicultorul". Evenimentul a fost organizat de Muzeul 
Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Târgu 
Cărbunești. La acest eveniment au fost invitati, în primul rând elevi și preșcolari însoțiți 
de dascălii lor din Târgu Cărbunești, Scoarța, Mătăsari, Albeni; reprezentanți ai Primăriei 
Târgu Cărbunești, poeți și scriitori premiați din Gorj, precum Spiridon Popescu, Ioan 
Popescu-Brădiceni, Zenovie Cârlugea și nu în ultimul rând, edilul orașului, Birău Dănuț;
- Primăria Tg.Cărbunești a organizat, în avans, pe data de 31 mai, un eveniment dedicat 

Zilei Internaționale a Copilului. Copii 
prezenți s-au bucurat de un tobogan 
gonflabil, fructe proaspete și au participat 
la concursuri de cros și ciclism, precum și 
desene pe asfalt;
- Festivalul International de Literatură „Tudor Arghezi“ a avut loc în perioada 25-28 mai, 
la Târgu Jiu si Târgu Carbunesti. La festivalul, aflat la cea de a XXXVII-a ediție au participat 
creatori de literatura și artă plastică din 
România, Bulgaria, Serbia, Moldova, 
Ucraina, Germania, Franta, Italia, Rusia, 
Israel si Liban;
- Ajunsă anul acesta la cea de-a III-a 

ediție, Cupa Gilortul la juniori a adunat, Duminica 27 august, pe stadionul Gilortul, 6 
echipe: Gilortul Târgu Cărbunești, CSM Rm.Vâlcea, A.S.Primavera Tg Jiu ,Dynamic Craiova, 
Drobeta Kids Severin și Selectionata Jud. Gorj 2004. Câstigatoarea acestei ediții a fost 
Drobeta Kids Severin.

29. Construire copertina metalica pentru comercializarea produselor second hand, 
în valoare de 215.000 lei cu finantare în procent de aproximativ 50% de la organizatie 
nonguvernamentala din Norvegia;
30. Au fost finalizate lucrări de desfacere borduri și dale de beton, spargere beton, strat 
piatră spartă, turnare beton, montare borduri, lucrări de asflatare, str. Trandafirilor- oraș 
Târgu Cărbunești. Mai precis, este vorba 
de zona de acces pietonal vizavi de zona 
hotelului din oraș . Costurile pentru 
realizarea acestei lucrări s-au ridicat la 
suma de 24.395 lei cu TVA, sumă susținută 
de la bugetul local.
31. Au fost finalizate lucrările la 

proiectul ”Modernizare drum de interes local în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj din 
satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni- tronson I”. Cu alte cuvinte, 
a fost asfaltată zona de drum cuprinsă între ”Moară” și intrare sat Curteana. Lucrările s-au 
ridicat la suma de 864.704,50 lei cu TVA.

Realizări în anul 2017 
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Mulțumesc, în primul rând cetățenilor orașului  pentru sprijinul acordat încă de la începutul mandatului meu de primar. 
Mulțumesc consilierilor locali, colegilor din aparatul de specialitate, tuturor celor care au contribuit la bunul mers al activității în anul 
2017 . 
Este de la sine înțeles faptul că lucrările realizate din bugetul propriu au fost posibile datorită cetățenilor și agenților economici care își 
desfășoară activitatea în orașul nostru, și care, au înțeles să-și achite obligațiile față de bugetul local. Mulțumesc fiecăruia în parte.

- În data de 28 August a avut loc Festivalul de muzică lăutărească “Gena Bârsan” ajuns 
anul acesta la cea de a XII-a ediție;
- În august, în semn de prețuire pentru contribuția la fotbalul cărbuneștean, a fost atribuită 
în cadrul unui ceremonial, denumire stadionul local “Cristinel Raducanu”;
- Cu ocazia Zilei eroilor, în semn de recunoștință pentru sacrificiul suprem al ostașilor 
căzuți la datorie a avut loc o Ceremonie militară și religioasă de depuneri de coroane de 

flori la Monumentul Eroilor din Pojogeni;
- Echipa de fotbal Gilortul a ocupat locul 
3 la seniori și 6 la juniori la finalul de 
campionat, ediția 2016-2017. Totodată 
am ajuns până în finala Cupei României, 
faza județeană;
- Manifestările organizate cu ocazia 
Zilelor Oraşului Târgu Cărbuneşti au 
strâns mii de oameni în Pădurea Stejeret, 
pe parcursul celor trei zile de distracţie;
- Ziua Persoanelor Vârstnice. Cu aceasta 
ocazie am organizat o masă festivă 

pentru persoanele vârstnice de pe raza orașului și a satelor arondate. La acest eveniment 
au participat peste 150 de persoane trecute de prima tinerete;
- La Muzeul Crucilor de la Măceșu a avut loc o ceremonie prilejuită de sarbatoarea 
Înaltarea Sfintei Cruci. Cu acest prilej a fost amplasată și sfințită de către un sobor de 
preoți o cruce închinată eroinei Ecaterina Teodoroiu, care în 22 august a împlinit 100 de 
ani de la trecerea în eternitate;
- În data de 25 octombrie au avut loc o serie de manifestari 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 ostașilor căzuți 
pe fronturile de luptă, alocuțiuni și depuneri de coroane și flori la monumentul eroilor.

Tot cu aceasta ocazie Unitatea Militară nr. 01013 Târgu 
Cărbunești a organizat, în premiera, o expoziție de 
tehnică și echipamente militare, ce a avut loc în parcul 
din fata primariei;
- În perioada 14-15 octombrie 2017, s-a desfăşurat 
Campionatul European de Arte Marţiale al Federaţiei 
IMAF Europa, în localitatea Landgraaf din Olanda . La 
eveniment au participat peste 300 de sportivi din toată 
Europa, la care, bineînțeles au luat parte și sportivi din 
România.  La acest campionat au participat și sportivi 
ai Clubului de karate Gilortul Tg.Carbunesti conduși de 
Sensei ing. Simion Băluţă.  Din delegaţia Clubului de karate Gilortul Tg.Carbunesti, toţi cei care au făcut 
deplasarea au urcat pe podium. 
- Ca de fiecare dată de 1 Decembrie - Ziua Naţională 
a României, am marcat evenimentul printr-o serie 
de manifestări speciale. Sărbătoarea 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.
- La finele turului de campionat ediția 2017-2018, echipa de fotbal Gilortul, aflată într-o 

nouă formulă, cu jucători în proporție de 
90% din oraș, ocupă locul 3 la seniori și 9 
la juniori;
- Primăria Târgu Cărbunești a organizat 
în data de 18 Decembrie un spectacol 
dedicat preșcolarilor din oraș cu ocazia Crăciunului. Toți copii prezenți au primit cadouri 
de la Moș Crăciun;
- În data de 20.12.2017 a avut loc , Festivalul ”E Vremea Colindelor” ediția a V-a. 
- Și în acest an, administrația publică locală a pregătit cadouri pentru toţi preşcolarii şi 
şcolarii de la clasele aparţinând şcolilor săteşti, cât şi pentru cei de la Şcoala Generală 
“George Uscătescu” și grădinițele arondate.

Evenimente cultural-edilitare și sportive în anul 2017 


