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Sistematizare pe verticală Blocuri ANL- Etapa II

Rezultate de excepție la Concursul Național de Comunicări Ștințifice
În perioada 16-20 iulie, la Sinaia s-a desfășurat etapa națională a Concursului Național de Comunicări Științifice. Printre participanți s-a numărat și o 
elevă care a reprezentat județul Gorj. Este vorba despre Andreea Ivăniș, elevă la Colegiul Național „Tudor Arghezi” din Târgu Cărbunești. 
Lucrarea acesteia, încadrată la Secțiunea Geografia Mediului, s-a intitulat “Poluarea apei cu nitrati in judetul Gorj”, o tema care abordeaza o problema  
pe cât de recenta, pe atat de importanta. In realizarea lucrarii eleva Colegiului Național „Tudor Arghezi” a fost indrumata de doamna profesoara Bora 
Iuliana.  În urma participarii la aceasta sesiune, Andreea a obtinut locul III.
Concursul Național de Comunicări Științifice destinat elevilor din învățământul liceal s-a desfășurat pe 3 secţiuni, respectiv Geografie Fizică, Geo-
grafia Mediului şi Geografie Umană. Competiția a fost structurată pe 2 probe, una de evaluare a lucrărilor întocmite de elevi (punctându-se origi-
nalitatea şi modul de ilustrare ale anumitor aspecte din orizontul judeţului) şi o probă care a presupus prezentarea lucrării în faţa unei comisii de 

evaluare. Potrivit organizatorilor, nivelul competiției este foarte ridicat, 
unele dintre lucrări fiind ușor comparabile cu unele de facultate.
Trebuie menționat, pentru a sublinia evolutia acestei tinere de excepție 
că acest concurs a avut 2 etape: etapa judeţeană, care a avut loc în data 
de 21 mai- unde au fost selecţionate doar două lucrări, primele în ordinea 
descrescătoare a punctajelor, indiferent de secţiunea la care au participat, 
printre care s-a numărat și cea a elevei cărbuneștene; și cea de-a doua 
etapă, cea de la nivel național.
De altfel, această elevă de excepție a Colegiului Național „Tudor Arghezi” 
din Târgu Cărbunești, și eleva cu cea mai mare medie din liceu, nu este 
străină de rezultate foarte bune obținute la nivel național. 
Tot sub indrumarea doamnei profesoare Bora Iuliana, a participat si la faza 
nationala a Olimpiadei de Limbi Clasice (latina) in perioada 5-8 aprilie, 
desfasurata la Pitesti, unde a obtinut nota 8.40 si o mentiune speciala.
Felicitări pentru rezultatele extraordinare elevei, parinților și profesorilor 
acesteia!

Încă de la începutul lunii iulie au fost demarate lucrarile la etapa a  II-a a proiectului ”Sistematizare pe verticală blocuri ANL”.
Aici trebuie reamintit că încă de la început s-a stabilit ca lucrarile de investitii ale acestui proiect „Sistematizare pe verticala blocuri A.N.L. ” se vor 

realiza in trei etape, datorită implicaţiilor financiare foarte mari ce vin ex-
clusiv din bugetul local.
Etapa I -sistematizarea pe verticala zona de est a amplasamentului (acces 
auto si pietonal pe partea de est pentru zona blocurilor de locuinte si a sta-
dionului), finalizata in toamna anului trecut cu un rezultat modern si foarte 
aspectuos.
Etapa II: -sistematizarea pe verticala zona de vest a amplasamentului (acces 
auto si pietonal pe partea de vest pentru propietatile particulare si zona de 
parcari)- care se află în lucru în momentul de față, și care va respecta stan-
dardele de calitate, frumusețe si modernism, ca în etapa anterioară. 
Etapa III: -realizarea unui parc cu alei pietonale, fantana arteziana si ceas 
,in zona de nord şi amenajarea tuturor spatiilor verzi: zona blocului de lo-

cuinte, zona parcului- care mai mult ca sigur va fi realizată anul viitor.
Lucrari ce se vor efectua, în valoare de 420.000 lei, sumă susținută exclusiv din 
bugetul local, pentru sistematizarea pe verticala Etapa II:
-accesul auto din strada Nestor Vornicescu pe latura de vest a amplasamentu-
lui cu o latime de 5,50 ml.
-parcarile
-aleile pietonale de acces la blocul de locuinte , respectiv accesul pietonal la 
tronsonul (scara B).
-iluminatul public, iluminatul aleilor de acces la tronsoanele blocului.
-instalaţia de preluare a apelor pluviale
Lucrările vor fi finalizate în funcție de condițiile meteorologice, care până în 
momentul de față au fost potrivnice bunului mers al lucrărilor.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iunie 2014

HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a servi-
ciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi 
la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul  Gorj, pent-
ru perioada 2014-2020”  şi  Planul de acţiune privind 

serviciile sociale pe 2014

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 compartimentului 
Asistenţă Socială;     
      - Prevederile  art. 112 alin.(3) lit. a) din Legea 
asistenţei sociale nr. 292/2011;
      - Prevederile art. 36 alin.6, lit. a) pct. 2 din Le-
gea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are;

HOTĂRĂŞTE
        Art.1.-  Se aprobă „Strategia de dezvoltare a servi-
ciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi 
la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, pen-
tru perioada 2014-2020”, conform anexei nr. 1,  care 
face parte integranta din prezenta hotărâre.
        Art.2.- Se aprobă  „Planul anual de acţiune pri-
vind serviciile sociale pe anul 2014”,  conform an-
exei nr. 2, care face parte integranta din prezenta 
hotărâre.
        Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului oraşului Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, 
însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, cu modificările 

si completările ulterioare

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 biroului administra-
rea domeniului public si privat;
- preveder Legii nr. 273/2006, privind finanţele pub-
lice locale, cu modificările si completările ulterioare;
      - Legea 213/1998, privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia;
      - Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia pu-
blica locala, 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 completarea Inventarului bunuri-
lor care alcătuiesc domeniul public al oraşului 
Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 
cu modificările si completările ulterioare, la poziţia 
115, cu datele de identificare prezentate în anexă, 
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
    Art.2.- Se aprobă darea în administrare a extinderii 
de reţea realizată către operatorul regional             SC 
APAREGIO Gorj S.A., C.E. D. Tg.Cărbuneşti, pe bază 
de proces-verbal.
    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei 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 contabili-
tate resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului 
Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei in-
dicatorilor 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 720 din 29 mai 2014 pentru apro-
barea Normelor metodologice privind executia 
bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor 
publice autonome, institutiilor publice finantate 
integral sau partial din venituri proprii si activitati-
lor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a 
bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 
externe, bugetelor fondurilor externe nerambursa-
bile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind 
activitatea de privatizare, gestionate de institutii 
publice, indiferent de modalitatea de organizare si 
finantare a acestora;
- Art. 49, alin. (5), din Legea 273 / 2006 Le-
gea Finanţelor Publice Locale cu modificările şi 
completările ulterioare ;
- contul de execuţie  la data de 25.06.2014 ;

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă  rectificarea  Bugetului local de 
venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 
anul 2014, pe capitole bugetare, cu suma de + 
100,00 mii lei,  conform anexei nr. 1 (formular cod 
11 şi formular cod 11/01).
    Art.2.- Se aprobă rectificarea Bugetului de veni-
turi si cheltuieli al activităţilor finanţate  din venituri 
proprii si subvenţii, cu suma de - 305,00 mii lei,  con-
form anexei nr. 2 (formular cod 11/02).
    Art.3.- Se aprobă Programul de investiţii propuse 
a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.3 (for-
mular cod 14).
    Art.4.- Anexele nr. 1, 2 şi 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 asigu-
ra ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.      

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului şi a 
Statului de funcţii al Serviciului Poliţia Locală oraş 

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 specialitate ;
- 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  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;  
- Raportul final nr. 10676/26.06.2014 al concursu-
lui de promovare în grad profesional superior a 
funcţionarilor publici;  

HOTĂRĂŞTE
  Art.1.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului oraşului  
Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj, conform anexei nr. II. 
   Art.2.- Se aprobă modificarea  Statului de funcţii 
al Serviciului Poliţia Locală oraş Tg.Cărbuneşti,  
judeţul Gorj, conform anexei nr. II-B. 
   Art.3.- Anexele nr. II şi II-B 3 fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
   Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  retragerea dreptului de folosinţă a terenu-
lui  atribuit pentru  tineri, conform Legii nr.15/2003, 
în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj, 

d-lui Brabete Cristinel 

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 biroului Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului;
      - P.U.G. –sat Cojani, aprobat prin H.C.L nr.111/2007;
- H.C.L nr.5/29.01.2013 privind atribuire teren in 
folosinţă  gratuită pe durata existentei construcţiei 
,d-lui Brabete Cristinel, ,      
- HCL nr.29/2003 privind inventarul domeniului 
privat al oraşului Tg.Cărbuneşti;
- HCL nr.40/24.04.2004 privind lotizarea terenurilor 
pentru tineri;
- prevederile art.6, alin(1) si alin(2) al Legii nr.15/2003 
republicata /2014- privind sprijinul acordat tiner-
ilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 
personală,
 - prevederile Legii nr.50/1991 republicată privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

HOTĂRĂŞTE
        Art.1.-  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  
a terenului în suprafaţă de 455,00 mp (lot nr. 26) 
atribuit prin H.C.L nr._5/29.01.2013  d-lui  Brabete 
Cristinel, deoarece nu au fost începute lucrările de 
construire a locuinţei în termen de 12 luni, în con-
formitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
         Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele 
de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea 
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Tudor Arghezi

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI – MIERCURI                       830 – 1200    PRIMIRI ACTE
                                                        1230 – 1600   ELIBERĂRI ACTE    
          JOI                                 830 – 1200   PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE          
                                                        1230-1800      PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE
       VINERI                                    830 – 1200  PRIMIRI ACTE
                                                        1230 – 1400  ELIBERĂRI ACTE            

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :
 EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI,  SCHIMBAREA SEXULUI SAU A 
FIZIONOMIEI

  DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexu-
lui, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de 
stare civilă.

S.P.C.L.E.P. 

  Pe  14 iulie, s-au împlinit 47 de ani de la trecerea in nefiinta a lui Tudor Arghezi, cel ce a fost printre autorii cei mai contestați din întreaga literatură 
română. Pe numele său adevărat Ion N. Theodorescu, Tudor Arghezi s-a născut în 1880, la Bucureşti. Are, cum îi plăcea să recunoască, rădăcini olteneşti, 
în Tărgu Cărbuneşti.  Pseudonimul său, Arghezi, provine, explică însuși scriitorul, din Argesis - vechiul nume al Argeșului. Ovid S. Crohmălniceanu 
propunea în studiul consacrat operei poetului din Istoria literaturii române între cele două războaie mondiale o altă explicație, pseudonimul ar pro-
veni din unirea numelor a doi celebri eretici, Arie și Geza.
Copilăria sa nu este una tocmai fericită. Este obligat să lucreze precum custode şi băiat de prăvălie. Intre anii 1891-1896 a urmat cursurile Liceului Sf. 
Sava din Bucuresti, iar in 1896 a debutat sub indrumarea lui Alexandru 
Macedonski in “Liga ortodoxa” cu numele Ion Theo.
 De la 19 ani, până în 1904, merge la mănăstirea Cernica, această 
perioadă dovedindu-se ulterior una ce şi-a pus foarte mult amprenta 
asupra scrisului său. In 1905 a inceput sa calatoreasca in strainatate. A 
stat putin timp la Paris, apoi s-a mutat la Freiburg. A urmat cursurile 
Universitatii Freiburg si a scris aici numeroase poezii.  S-a mutat apoi la 
Geneva, si-a continuat cariera de scriitor si pentru a-si castiga existenta 
a lucrat in atelierul unui bijutier. 
Totuşi din 1910 existenţa sa de rătăcire se încheie brusc. Din 1948 se re-
trage din viaţa publică la Mărţişor, cărţile sale fiind interzise de regimul 
comunist. Reabilitarea sa se va face încet, dar nu vor lipsi nici compro-
misurile cu regimul. Din numeroasele mărturii s-a păstrat o fire ce nu 
îşi pierde deloc prospeţimea, dovedind de multe ori o personalitate 
electrizantă şi plină de umor. (v. L-am cunoscut pe Tudor Arghezi, Ed. 
Eminescu, Bucureşti, 1981).
Este cunoscut în primul rând ca poet, dar este şi unul dintre cei mai mari 
pamfletari. A publicat, de asemenea, şi proză. Debutează cu versuri în 
1886, cu pseudonimul Ion Theo, în „Liga ortodoxă“ a lui Al. Macedonski 
ce îi intuieşte imediat talentul. Primul volum de versuri îi apare destul 
de târziu, la vârsta de 47 de ani, cu un titlu căutat: Cuvinte potrivite. În 
1955 este ales membru al Academiei Române şi, ca o încununare deplină a activităţii sale, în 1965, primeşte Premiul Herder, supranumit şi Nobelul 
Estului, printre scriitori români care au mai primit acest premiu numărându-se Nichita Stănescu, Adrian Marino, Ana Blandiana sau Marin Sorescu .
Deși Arghezi nu este singurul poet care s-a lăsat fascinat de universul mărunt, nicăieri ca la el lumea viețuitoarelor fără grai nu a căpătat un con-
tur mai unitar și mai complex. Toate aceste viețuitoare se află într-un fel de dependență afectivă față de om (“Cântec de adormit Mitura”, volumul 
“Copilărești”).
În 1967, pe 14 iulie, se stinge din viaţă, fiind înmormântat, alături de soţia sa Paraschiva, în grădina casei din strada Mărţişor. Casa a devenit astăzi 
muzeu.
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Biserica Antim Ivireanul

Administrația publică vă înștiințează 

Lucrările la exteriorul și  pictura exterioară a Bisericii ”Antim Ivireanul” 
sunt aproape finalizate. În curând se vor demara lucrările de amenajare 
a spațiului din jurul acestui nou lăcaș de cult, care va fi sfințit la sfârșitul 
lunii septembrie, ce presupune iluminatul si alei pietonale, investitie de 
aproximativ 100000 lei.La realizarea acestei biserici au contribuit atăt 

administrația publică locală, cat și enoriasii. Noul lăcaș de cult, al patru-
lea lacas de cult din Targu Carbunesti, după Catedrala orasului, Biserica 
Manastirii si Biserica Spitalului, vine in sprijinul a sute de credinciosi, în 
special cei din zona blocuri, care erau nevoiți să  parcurgă distante mari 
pentru a putea participa la slujbe. 

Ploile abundente de la sfarsitul lunii iulie au determinat mărirea debitului râului 
Gilort, la cel mai mare nivel înregistrat în ultimii ani.
Din fericire pentru localitatea noastră , acesta nu a afectat foarte mult, așa cum 
a făcut dezastru în urma lui in celălalte localități strabătute de Gilort. Totuși 
autoritățile locale s-au mobilizat în urma codului roșu emis de hidrologi pe râul 
Gilort, fiind prezenți pentru a putea interveni dacă situația cerea acest lucru.
Au fost, de asemenea mobilizari pentru monitorizarea podurilor și podețelor. Mici 
probleme au fost la podul rutier de peste Gilort, unde apa ajungea aproape până 
la nivelul podului. Timp de mai multe ore până la scăderea debitului apei, traficul 
auto s-a realizat cu restricții sub stricta supraveghere a polițiștilor, care au dirijat 
traficul.
După ce debitul a scăzut, administrația locală s-a ocupat de decolmatarea râului 
Gilort, întru-cât viitura a adus foarte multe bucăți de lemne, care la o eventual 
repetare a acestui fenomen puteau fi periculoase. Pentru acest lucru primăria a 
fost sprijinită și de militarii din zonă.
Dată fiind 
această perioadă 

ploioasă, și eventualele inundații care pot apărea administrația publică locală 
amintește tuturor cetățenilor și nu numai obligațiile ce le revin: 
- menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, 
pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
- depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special 
amenajate de autorităţile administraţiei publice locale; 

- curatirea si intret-
inerea santurilor 
, rigolelor si po-
detelor aferente 
proprietatii.
N e re s p e c t a re a 
acestor obligații 
se sancționează 
contravențional.
În această perioadă 
poliția locală Tărgu Cărbunești va derula actiuni în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele 
aparţinătoare unde se va urmări : modul de întreţinere şi curăţire a şanţurilor , 
rigolelor , ridicarea materialelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă 
, întreţinerea spaţiilor verzi , a împrejmuirilor ,a faţadelor clădirilor , continuarea 
lucrărilor de construcţii începute şi neterminate , depozitarea deşeurilor şi gunoai-
elor menajere în locuri nepermise. 
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