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Mesaj pentru cărbuneșteni

Validarea mandatului de primar şi a consilierilor locali 
Birău Dănuț noul primar ales al oraşului Târgu Cărbuneşti, şi noii consilieri locali au fost învestiţi în funcţie în cadrul unei şedinţe festive care a avut 
loc pe 22 iunie.
Şedinţa a fost deschisă de reprezentantul Prefecturii judeţului Gorj, dl Diaconescu Liviu, care l-a invitat pe decanul de vârstă al consilierilor și 2 
asistenţii dintre cei mai tineri consilieri să conducă ședința.  După acest moment s-au constituit grupurile de consilieri locali şi au fost aleşi membrii 

comisei de validare, care a examinat legalitatea alegerii fiecărui consilier. Validarea 
s-a făcut în ordinea alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la 
şedinţă. 
După aceasta s-a trecut la depunerea jurământului de către cei 15 consilieri. Astfel 
noul Consiliu Local al oraşului Târgu Cărbuneşti funcționează în momentul de față, 
în următoarea structură: Ardelean Ion, Brujan Mihai-Cosmin, Ciora Constantin Dorel, 
Cîndea Mihaela-Mirela, Cojan  Grigore, Drăghici Cristina-Florentina, Ghiță Aurelian-Dary, 
Miloșescu Gheorghe, Nistor Valeriu, Novac Aurora-Victoria, Popescu Daniel , Popescu 
Nicolae, Sandu Simona-Elena, Vârdarie Dumitru.
Totodată primarul ales Birău Dănuț a fost validat  în funcţia de  primar al oraşului și a 
depus  jurământul.
Următorul pas a fost alegerea 
viceprimarului prin vot secret dintre 
consilierii validaţi. În urma voturilor secrete 

în funcţia de viceprimar al orașului a fost ales, cu 8 voturi din 15, domnul Brujan Mihai-Cosmin. Ședinţa 
s-a încheiat cu organizarea, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești, 
a 3 comisii de specialitate, după cum urmează:
I. Comisia de specialitate pentru  activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism   :
                                   1. Ghiță Aurelian-Dary - președinte
                                   2. Popescu Nicolae - secretar
                                   3.  Cojan Grigore - membru
                                   4. Miloșescu Gheorghe - membru
              II. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi  social – culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport    :
                                 1.  Novac Aurora-Victoria - președinte
                                 2.  Sandu Simona-Elena - secretar 
                                 3.  Drăghici Cristina-Florentina- membru
                                 4.  Cîndea Mihaela-Mirela- membru
                                 5. Popescu Daniel - membru 
          III. Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor :
                                 1. Vârdarie Dumitru - președinte
                                 2. Brujan Mihai-Cosmin - secretar
                                 3. Ardelean Ion - membru
                                 4. Ciora Constantin-Dorel- membru
                                 5. Nistor Valeriu- membru

În iunie 2016 au avut loc alegerile locale pentru funcţia de primar şi consilieri locali.
Astfel în urma voturilor exprimate, oraşul Târgu Cărbuneşti are un nou primar în persoana domnului Birău 
Dănuț.
Cu această ocazie ţine să mulţumească tuturor celor care l-au sprijinit şi transmite un mesaj cărbuneştenilor: 
             “Dragi cărbuneșteni,
       Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați avut încredere în mine și mi-ați dat votul, dar și în același timp 
și celor care au avut altă opțiune politică și vreau să vă asigur că voi încerca să fiu primarul tuturor cetățenilor  
din Târgu Cărbunești. E o mare onoare pentru mine şi mă simt obligat faţă de dumneavoastră să îmi dedic 
toată energia  în interesul orașului nostru. 
      Toată munca mea o voi face numai împreună cu colegii mei din primărie şi din consiliul local, pentru că 
singur nu se poate, şi numai în interesul cetăţenilor.            
      Împreună vom încerca să depunem toate eforturile pentru ca orașul Târgu Cărbunești să crească şi să se 
dezvolte frumos şi armonios.
       În încheiere, vă rog, stimați și dragi cărbuneșteni, să urmăriți cum, pas cu pas, pe parcursul viitorilor 4 ani, 
vom schimba în bine orașul nostru, conform programului electoral asumat. "
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iulie 2016

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti

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;   
          - prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ul-
terioare;
          - prevederile art.2 şi ale anexei   din O.G. nr.35/30.01.2002 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a consiliilor locale;
          - prevederile Legii nr. 673/19 decembrie 2002 privind 
aprobarea O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
          - prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE
           Art.unic-  Se aprobă Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 
prevăzut în anexă,  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi chel-

tuieli al  oraşului Tg. Cărbunești  pe anul 2016

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget, contabilitate, 
resurse umane din cadrul instituţiei nr. 12640/19.07.2016; 
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru 
aprobarea clasificaţiei indicatorilor  privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea  normelor metodologice  
privind organizarea  şi conducerea  contabilităţii instituţiilor 
publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi 
completările ulterioare;
- Legea nr.339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 
2016;
- Legea nr.273/2006  - privind finanţele  publice locale  cu 
completările  şi modificările  ulterioare; 
- adresă nr. 801/27.06.2016 emisă de Școala Gimnazială 
”George Uscătescu” Tg. Cărbunești,  înregistrată la instituția 
noastră cu nr. 11481/27.06.2016;
- adresă nr. 6.085/18.07.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de 
Urgență Tg. Cărbunești,  înregistrată la instituția noastră cu nr. 
12554/18.07.2016;
  - referatul nr. 12.511/18.07.2016 întocmit de Corici Sorin - șef 
birou ADPP;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si 
cheltuieli pe anul 2016 cu suma de              +100 mii lei și  modi-
ficarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, 
respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor buge-
tare, de la un program la altul, conform anexei nr. 1 (formular 
cod 11 si formular cod 11/01).
    Art.2.- Se  aprobă rectificarea Bugetului  de venituri si chel-
tuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de + 
438 mii lei și modificarea Bugetului  de venituri si cheltuieli al 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pe anul 2016, respectiv virări de credite 
bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la 
altul, conform anexei nr. 2  (formular cod 11/02).
   Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţiipropuse 
a se realiza în anul 2016, conform anexei nr. 3 
   Art.4.- Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
   Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi 
serviciile de specialitate din cadrul instituţiei  şi ordonatorii 
terţiari  de credite vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezen-
tei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  modificarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti 

şi ale Serviciilor Publice subordonate  
Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

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 spe-
cialitate;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici,  republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- HCL nr. 63/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2016;  
- 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 af-
aceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă   modificarea  Organigramei aparatului de 
specialitate al primarului  oraşului Tg.Cărbuneşti și serviciilor 
subordonate, conform anexei  nr. 1. 
    Art.2.- Se aprobă   modificarea  Statului de funcții al aparatului 
de specialitate al primarului  oraşului Tg.Cărbuneşti, conform 
anexei  nr. 2.
    Art.3.-  Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din prezenta
    Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate 
din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire pre-
vederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a Direcţiei Asistență Socială  Tg-Cărbunești

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 de specialitate al Direcţiei Asistență Socială;
- prevederilor art.113, alin.(5) din Legea nr. 292/2011, corobo-
rate cu prevederile art.3, alin.( 2)  din HG nr. 90/2003;
 - prevederilor art. 118 din Legea nr. 272/2004  privind protecția 
si promovarea drepturilor copilului;
 - prevederilor   art. 112, alin.( 3)  din Legea nr. 292/2011- Legea 
asistentei sociale;
 - Ordinului ANPDC nr.95/2006; 

HOTĂRĂŞTE
   Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare 
a Direcţiei de Asistenţă Socială Tg.Cărbuneşti, conform Anexei, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.2. Primarul oraşului, compartimentele de specialitate din 
cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi Direcţia de Asistentă Socială 
Tg-Cărbunești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  retragerea dreptului de folosință gratuită asupra 
unui  terenpentru tineri (lotul nr. 65) , în vederea realizării unei 

locuinţe în oraşul Tg. Cărbunești, satul Cojani, judeţul Gorj

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 Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului nr. 9208/13.07.2016; 
- P.U.Z.- vatra de sat Cojani - proiect nr. 39/2006, aprobat prin 
H.C.L nr.32/22.04.2008;
- cererea nr. 9208/13.05.2016; 
- Prevederile HCL nr. 52/27.05.2015; 
- Prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr. 15/2003, republicată,  
modificată şi completată privind sprijinul acordat tinerilor pen-
tru construirea unei locuinţe proprietate personală;            

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se retrage  dreptul de  folosinţă gratuită a terenului in
suprafaţă de 500,00 mp - lotul cu nr.65, atribuit prin HCL nr. 
52/27.05.2015 d-rei Sterian Marilena-Noly, CNP 2940819181091, 
deoarece nu au fost începute lucrările de construire a locuinței 
în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, în conformi-
tate cu prevederile Legii nr.15/2003 și în baza solicitării acesteia 
nr. 9208/13.05.2016. 
 Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din 
cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire preve-
derile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind acordare unui ajutor de urgenţă financiar în valoare de 

1.500 lei doamnei Vîlceanu Emilia

    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 compartimentului de asistenta 
medico –socială; 
      - prevederile art. 28 din  Legea 416 /2001 privind venitul 
minim garantat cu modificările si completările ulterioare;
      -  prevederile art. 41  din Hotărârea de  Guvern  nr. 
50/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a pre-
vederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările si completările ulterioare;
     - prevederile art.1, litera e din HCL nr. 31/2011; 
     - cererea doamnei Vîlceanu Emilia cu nr. 9340/17.05.2016;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă 
de 1.500 lei, doamnei Vîlceanu Emilia care se identifica cu CI 
seria GZ,  nr. 267613, CNP  2600211182776, pentru acoperirea 
unei părți din cheltuielile privind repatrierea fiului Popescu 
Emilian, decedat în Franța.  
    Art.2.- Beneficiara ajutorului de urgenţă, doamna Vîlceanu 
Emilia va depune justificare privind cheltuirea sumei de 1.500 
lei în scopul în care a fost acordată. 
    Art.3.- Ordonatorul principal de credite, serviciul buget con-
tabilitate şi resurse umane şi Direcția de Asistență Socială vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind modificarea valorii de inventar cuprinsa în HCL nr. 119 
din 17 decembrie 2015 privind inventarierea în domeniul pub-
lic al orașului Tg.Cărbunești  a obiectivului de investiții ,,Toaleta 

Publica” 

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; 
     - Prevederile art. 36, alin.(2), litera c din Legea 215/2001- 
modificată, privind administraţia publică locală ;
- Prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică  ;
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunelor, municipiilor si județelor ;
- HCL nr. 119 din 17 decembrie 2015 ;

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.- Se aprobă modificarea valorii de inventar cuprinsa 
in HCL nr. 119 din 17 decembrie 2015 privind inventarierea in 
domeniul public al orașului Tg-Carbunesti a obiectivului de 
investiții ,,Toaleta Publica”, astfel ca la valoarea de 102.086,82 
lei se adaugă valoarea de 5396,23 lei ce reprezintă totalul cos-
turilor privind racordarea la energie electrica, rezultând o valo-
are de inventar de 107.483,05 lei. 
      Art.2.-  Restul cuprinsului HCL nr. 119 din 17 decembrie 2015 
rămâne neschimbat. 
      Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort 
din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Reevaluării activelor fixe corporale de na-
tura construcțiilor si terenurilor aflate în patrimoniul U.A.T.O. 

Tg-Cărbunești

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 ADPP;  
       - OG nr. 81/28 08.2003 privind reevaluarea si amortiza-
rea activelor fixe aflate in patrimoniul instituțiilor publice, cu 
modificările ulterioare;
       - OMF nr. 3471/2008 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a  OG nr. 81/28 08.2003 ;
       - Contract de furnizare produse informatice nr. 
1655/04.05.2016 încheiat cu SC MONDOSOFT SRL Rm. Valcea  
prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
         Art.1.- Se aprobă Reevaluarea activelor fixe corporale de 
atura construcțiilor si terenurilor aflate in patrimoniul U.A.T.O 
Tg-Cărbunești.
           Art.2.- Anexele 1a, 1b și 1c fac parte integranta din 
prezenta hotărâre. 
           Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort 
din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Impozite și taxe locale pe anul 2017
În vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 administrația public locală, spre deosebire de anii precedenți, a stabilit mai multe 
întâlniri cu micii si marii întreprinzători ce își desfășoară activitățiile comerciale pe raza orașului pentru a discuta cuantumul de majorare impus de 
legislația actuală. În urma acestor discuții au fost stabilite, prin HCL nr. 81 din 25,07,2016 impozitele și taxele locale pentru anul 2017.
Astfel vă aducem la cunoștință:
Cota prevăzuta pentru clădirile rezidenţiale si clădirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,09% asupra valorii impozabile 
a clădirii.
Cota prevăzută pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,3% asupra valorii care poate fi:
- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa depus la organul fiscal 
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.
Cota prevăzuta pentru clădirile rezidenţiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri 
se stabileşte la 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.
Cota prevăzuta pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe 
clădiri se stabileşte la 0,8% asupra valorii impozabile a clădirii. 
Cuatumul impozitelor pe anul 2017:
IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Oraşul Tg-Cărbuneşti                                                                                                                                      - lei / ha -
a) Str. Trandafirilor 1, Eroilor 1, Aleea Gării, str. Bradului                                                                 6000
b) Strada Gilortului, Tudor Arghezi, Teilor, Blahniţei, Crizantemelor, 
 Merilor, Eroilor II, Trandafirilor II-III, Aleea Castanilor, Pieţii, Gării                                                   4000
c) Str. Nestor Vornicescu, Str. Calea Tg-Jiu (pod Blahniţă – pantă DN 67 B), Eroilor III                   2000
d) Str. Plopilor                                                                                                                                                      1000
Sate aparţinătoare orasului                                                                                                                              lei/ha
a) Cărbuneşti Sat, Pojogeni, (Valea Rea)                                                                                                600
b) Floreşteni, Curterana, Măceşu, Creţeşti, Cojani, Ştefăneşti, Pojogeni 
(Comăneşti – Pojogeni centru - Cerăt), Blahniţa de Jos                                                                    450
c) Cărbuneşti Sat (Zarafi - Duţeşti) 300
d) Rogojeni, Pjogeni, (Cuci - Rugi), Cărbuneşti Sat (Tupşa , Puieşti, Gâtani)                         160

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Mijloc de transport cu tractiune mecanica                                                                                                                        Lei/200cmc sau fractiune din aceasta
I. Vehicule inmatriculate 
1.Motociclete,tricicluri,cvadricicluri şi autoturisme cu capacitate cilindrica de până la 1600 cmc inclusiv                8
2.Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1.600cmc                                                          9
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 1601 cmc şi 2000 cmc, inclusiv.                                                           18
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv                                                                        72
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc  inclusiv.                                                                     144
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cmc                                                                                                                290
7. Autobuze, autocare, microbuze                                                                                                                                                           24
8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masă totală maximă autorizată de până la 12t inclusiv                            30
9. Tractoare înmatriculate                                                                                                                                                                               18
II. Vehicule inregistrate          
1 Vehicule cu capacitate cilindrica                                                                                                                                                  Lei/200 cmc
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate  <4.800 cmc                                                                                                                              4
1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate >4.800 cmc                                    6
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata                                150 lei /an 

Date fiind zilele caniculare înregistrate în decursul lunii iulie, atât la nivelul judeţului nostru cât şi în toată ţara, primăria Târgu Cărbuneşti a decis să 
vină în ajutorul cărbuneştenilor şi nu numai,  amplasând în faţa primăriei, în toate zilele când temperatura a depăşit 37 grade Celsius, în intervalul  
orar 8,00-16,00, un loc umbrit, unde trecătorii au primit apă rece  şi   asistenţă  medicală  gratuită,  oferite  de  asistenţii  medicali  din  cadrul  primăriei.   
Iniţiativa a fost apreciată de trecătorii toropiţi de căldură, care s-au bucurat de un pahar  de  apă  rece,  si  eficientă  pentru  câteva  persoane  care,  
datorită  expunerii  prelungite  la  soare, au necesitat  îngrijire medicală.

Asistență medicală pe timp de caniculă

Urmează-ți visul!
Anul acesta, am avut ocazia să ne bucurăm împreună cu cititorii noștri, elevi ai Școlii Generale „George Uscătescu”, pentru rezultatele lor la examenul 
de evaluare națională, la care un număr important de copii l-au promovat cu note foarte bune, oferindu-le bucurie nu doar părinților, ci și profesorilor 
care i-au coordonat de-a lungul anilor. 
Deși subiectele au avut un grad de dificultate mare, au fost elevi care au obținut rezultate foarte bune; amintim astfel pe elevul Sucitu Dragoș care 
a reușit să obțină nota maximă la disciplina matematică; apoi multe alte nume cu note de peste 9, atât la matematică cât și la limba și literatura 
română. Aceste rezultate obținute, au dat posibilitatea acestor elevi, să-și urmeze visul de a deveni pentru următorii 4 ani, elevi ai Colegiului Național 
”Ecaterina Teodoroiu”, unde au fost admiși printre primii, dar și la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu”.
Munca acestor elevi a fost răsplătită prin aceste rezultate; ne bucurăm că și biblioteca și-a adus aportul la formarea acestor copii și nu o să uităm, că 
în ziua când așteptau rezultatele, au venit la bibliotecă, unde pe fețele și în vocea lor le-am simțit emoțiile, le-am trăit alături de ei, i-am încurajat și 
ne-am bucurat pentru ei.
Le dorim succes pe mai departe, să-și realizeze visurile mărețe pe care le  au și pe care ni le-au destăinuit.

Biblioteca orășenească
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"Tudor Arghezi- poetul și apicultorul"-ediția a III-a
În data de 29 iunie a avut loc cea de-a treia ediție a manifestării ”Tudor Arghezi – 
poetul și apicultorul”, eveniment care își dorește să readucă în atenția publicului 
de toate vârstele relația autorilor consacrați cu lumea copilăriei în scrierile de 
toate tipurile, dar și relația cu un vechi meșteșug: albinăritul.
Evenimentul a fost organizat și în acest an de Consiliul Județean Gorj, Primăria 
Târgu Cărbunești, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Școala 
Gimnazială „George Uscătescu” Târgu Cărbunești şi Biblioteca Orășenească 
„Tudor Arghezi”.
Ca de fiecare dată, evenimentul organizat la inițiativa muzeografului Albinel 
Firescu, s-a desfășurat la Muzeul ”Tudor Arghezi” din Târgu Cărbunești și a 
reunit poeți, scriitori, oameni de cultură din Gorj, dar și elevi și reprezentanți ai 
autorităților locale.
În cadrul evenimentului a fost lansat numărul doi al revistei de apiCULTURĂ 
„Albinușa”, coordonatori Albinel Firescu și Zenovie Cârlugea.  În această revistă 
sunt regăsite atât tinere talente, elevi ce abia au pornit pe drumul literaturii, dar 
și autori consacrați.
Toți elevi participanți la acest eveniment, respectiv elevii de la Școla Gimnazială 
”George Uscătescu” și preșcolarii de la Grădinița ”Sfântul Stelian” și Grădinița cu 
Program Prelungit ”Tudor Arghezi” au încântat spectatorii cu poeziile recitate. La sfârșit, aceștia au fost răsplătiți cu pâine cu miere și limonadă

Administrația publică locală vă anunță
Administrația publică locală a efectuat lucrări de 
reparații și întreținere ale punților de la Ștefănești, 
Rogojeni și Fântâna Bălii. Investiția era necesară 
întru-cât starea acestora se degradase datorită 
condițiilor climatice, astfel că nu asigurau o 
traversare sigură a persoanelor.
 Astfel au fost înlocuite traversele ce erau deteriorate, 
au fost vopsite partile metalice de susținere a 
acestor podețe, totodată pe traversele din lemn 
a fost aplicată un strat de protecție, pentru o mai 
bună rezistență în timp.

Noutăți pentru cărbuneșteni

Reabilitare locuri de joacă

Apariția unui număr foarte mare de edituri, a determinat implicit apariția unui 
număr mare de titluri. despre acestea, primii care află sunt tinerii cititori ai 
bibliotecii noastre, cei care se informează de pe diverse site-uri și vin la bibliotecă 
cu propunerea de a le achiziționa. Am răspuns cu promptitudine acestor cereri 
ale tinerilor cititori, deoarece ei nu doar propun, ci și citesc cu nerăbdare aceste 
cărți, recomandându-le apoi prietenilor, colegilor, cunoștințelor, familiei.
În luna iulie a.c., după studierea pieței cărții la editurile care oferă un discount 
semnificativ, biblioteca a achiziționat un număr de 384 de volume, pentru 
toate gusturile, în valoare de 6400lei, cărți ce urmează a fi prelucrate conform 
normelor biblioteconomice, înregistrate în evidențele bibliotecii; abia la 
începutul lunii septembrie vor fi puse în circulație, pentru a fi savurate de către 
cititori.
Dintre titlurile solicitate de către cititorii bibliotecii amintim doar câteva: 
„Fluturi”; „De vorbă cu Emma”; „Saga Amurg”; „After”; „Fata din tren”; „Prințesa 
deșertului”; Colecția „Iubiri de poveste” etc.
Sperăm, ca începând cu anul 2017, fondurile alocate pentru achiziție carte, să 
fie mult mai mari, pentru a putea nu doar satisface gustul pentru lectură, dar 
și pentru a reînnoi o parte din fondul de carte, ce are uzură fizică mare, carte 

veche de peste 30 de ani.
Așteptăm cu drag la bibliotecă pe cititorii noștri.

Biblioteca orășenească

Administrația publică locală a efectuat lucrări de reparații și întreținere ale 
locurilor de joacă din zona blocuri, pentru a oferi copiilor din oraș locuri 
de joaca  bine întreținute și dotate unde să-și poată petrece timpul în mod 
plăcut și în siguranță. 
Astfel au fost reparate și unde a fost cazul, au fost înlocuite băncuțele; s-a 
reparat gardul de împrejmuire, și au fost executate lucrări de vopsitorie atât 
a mobilierului de joacă, precum și a celorlalte elemente din lemn sau metal.
Totodată mobilierul de joacă, acolo unde a fost cazul, a fost reparat, astfel 
încât să fie sigur pentru copii care se joacă.
În acest proces de reabilitare au intrat părculețele din zona blocului ANL 
2003 și părculețul din zona Creșei de copii. 


