
Anul XIII  nr. 142 Iulie 2017 

Administrația publică locală vă anunță
Realizări ale administrației publice locale în prima jumătate a anului 2017:
- Actualizare PUG general al orașului Tg Cărbunești - 80.000 lei;
- Lucrări de întreținere drumuri comunale si sătești, si străzi nemodernizate  în 
valoare totală de192.030,30 lei;
- Achiziție si montare corpuri de iluminat oraș si sate arondate -10.225,10 lei;
- Achiziție proiectare,  în valoare totală 18.000 lei, pentru:
                      1. construire copertină second hand
                      2. execuție învelitoare piața
                      3. reabilitare parc primărie;
- Lucrări de întreținere alei pietonale, acostamente de-a lungul străzii Trandafirilor, 
amenajare spații verzi zona spațiilor comerciale, bordurare si încadrare  trotuare 
pietonale în valoare totală de 99.276 lei;
- Achiziție sistem supraveghere CNTA etapa III – 7.999 lei;
- Lucrări de întreținere acostamente – spatii verzi, zona hotel - 11.376 lei;

- Lucrări de 
întreținere alei betonate str. Tudor Arghezi și intrări blocuri în valoare totală de 
20.000 lei;
- Lucrări de întreținere de adăpost de câini, turnare pardoseli adăpost – 1.970 lei ;
- Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu 
pentru Școala Gimnazială George Uscătescu si C.N.T.A. - 79.800 lei;
- Au fost executate postamente pentru montare totemuri intrare in oraș 6 buc – 
8.516 lei;
- Au fost executate lucrări de înlocuire balustrade alee liceu -34.968 lei;
- Au fost executate CJ Gorj lucrări de reabilitare la DJ 665 Pojogeni - Blahnita de Jos;
- Montare conducte din polietilena pe str Eroilor 2 buc. și la  podețele din satele 
Floreșteni și Crețești;
- Lucrări vopsitorii borduri in regie proprie 5.000 lei;
- Execuție variantă de circulație peste pod Ștefănești, Valea Ungurelu în valoare 
totală de180.000 lei;

- Sprijin financiar biserici;
- Reabilitare Biserica Ștefănești, Pojogeni, Floreșteni ; Cimitir Dutești; Mânăstire 
Cămărășeasca; Monumentul Eroilor Pojogeni
Lucrări contractate si aflate in execuție:
• Reabilitare modernizare extindere și dotare așezământ cultural din oraș Tg 
Cărbunești jud. Gorj finanțată de CNI București in valoare de 3.302.018,28 lei 
începută la data de 12.07.2017 cu cofinanțare de la buget local de 200.000 lei;
• Lucrări de modificări /adaptări  rampe de acces si uși pentru persoanele cu 
handicap la Școala Generală ”George Uscătescu” și la Spitalul Orășenesc de Urgență 
Târgu Cărbunești - 19.800 lei;
• Reabilitare subsol primărie etapa II în valoare de 42.285,63 lei;
• Pardoseli cu beton amprentat, platforma intrare sediu SPCLEP, scări si rampa de 
acces - 17.000 lei;
• Achiziție 2 stații de autobuz din lemn de brad pentru mijloace de transport in 
comun: 1 buc 9.900 lei; 1 buc 13.800 lei;

Investiții ce se vor realiza în perioada următoare:
• Reabilitare strada Minerilor, str. Pădurea Mamului inclusiv parcări in limita sumei 
aprobate de 260.000 lei;
• Se află în procedură de achiziție servicii pentru realizarea lucrărilor sistematice de 
cadastru pe sectoarele cadastrale in vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, 
finanțare prin ANCPI – 150.000 lei;
• Achiziția tronson 0- 1,3km reabilitare drum DC 59 Măceșu – Floreșteni în valoare 
de 300.000 lei;
• Reabilitare Creșă - 150.000 euro prin G.A.L., contribuție proprie de 40.000 lei;
• Achiziția serviciu de proiectare studii geotehnice studii topografice pentru 
cele 2 obiective de investiții care beneficiază de finanțare PNDL 2017-2020 de la 
M.D.R.A.P.F.E. 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 alocata      

                                                                                                                               din bugetul de stat de 3.606.148,24 lei.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iulie 2017

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  modificării  Organigramei şi  Statu-
lui de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Tg. Cărbunești şi ale Serviciilor Publice subor-
donate   Consiliului Local Tg. Cărbunești, judeţul Gorj pe 

anul 2017

 Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 
având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisi-
ilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de 
specialitate;
- Prevederile art.III alin.(1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi comple-
tarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modi-
ficata 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 ulterio-
are;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  pri-
vind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, 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;  
- Avizul favorabil nr. 23475/2016 pentru funcțiile pub-
lice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
oraşului Tg. Cărbunești şi din cadrul  Serviciilor Publice 
de interes local subordonate Consiliului Local al orașului 
Tg. Cărbunești emis de ANFP București;
- HCL nr. 30 /23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 
2017;  
- Adresa M.M.J.S. nr. 7877/14.06.2017 înregistrată la 
primăria Tg. Cărbunești cu nr. 10816/21.06.2017;  - Ad-
resa D.G.A.S.P.C. Gorj  nr. 12244/12.06.2017; 
- prevederile art. 39 - 44 din Legea nr. 448/2006, 
republicată și ale art. 3 din O.U.G. nr. 2/2017; 
- Referatul nr. 11431/04.07.2017 al D.A.S Tg. Cărbunești; 
- Solicitarea nr. 10313/14.06.2017 din partea Creșei de 
Copii Tg. Cărbunești; 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă Organigrama modificată a aparatului 
de specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbunești şi Or-
ganigrama  modificată a Direcției de Asistență Socială Tg. 
Cărbunești, conform anexelor nr. 1 și 2.   
    Art.2.- Se aprobă Statele de funcţii ale Direcției de 
Asistență Socială Tg. Cărbunești  şi  Creșei de Copii Tg. 
Cărbunești, judeţul Gorj, conform anexelor nr. 3 și 4.  
   Art.3.- Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din  prezenta 
hotărâre.
   Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de spe-
cialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești  vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Târgu Cărbunești, însușit 
prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 
973/2002 privind atestarea domeniului public al 
județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor și co-
munelor din județul Gorj, cu modificările si completările 

ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 84

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  în ve-
dere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisi-
ilor de specialitate; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului Administrarea dome-
niului public si privat;
- Referatul cu nr. de înregistrare 10865/22.06.2017 întoc-
mit de consilier superior Calina Ionuț Adrian;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Târ-
gu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1268/2005, ;

- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001-  
privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.4, si art.7 din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999,  privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor;
- Planul de amplasament și delimitare a imobilului;

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor  ce aparțin dome-
niului public al orașului Tg. Cărbunești însușit prin H.C.L. 
nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, 
Anexa 7 și completat prin H.G. nr. 1268/2005, după cum 
urmează:  la poziția nr. 84: 
- coloana 2 va avea următorul cuprins : „Creșa blocuri, 
Oraș Târgu Cărbunești, Str. Minerilor, Nr. 12, Județul Gorj;
 - coloana 3 va avea următorul cuprins: „a).C1- Clădire 
creșa P+1, Suprafața construita=351 mp, Suprafața 
desfășurata=702 mp; b). C2- Anexa, Suprafața constru-
ita=44 mp, Suprafața desfășurata= 44 mp, Teren afer-
ent=1028 mp, Tarla 4, Parcela 70/1, Împrejmuire=135,84 
ml”;
- coloana 4 va avea următorul cuprins : „2001”;
- coloana 5 va avea următorul cuprins : „711.738,49 lei” 
- coloana 6 va avea următorul cuprins : „Domeniul 
public al orașului Târgu Cărbunești, conform H.C.L. nr. 
55/02.09.1999, modificată și completată prin prezenta 
hotărâre și H.G. nr. 973/2002, CF”. 
  Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului 
Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de la art. 
21, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile pro-
prietate publică, cu modificările și completările ulterio-
are și Instituției Prefectului județului Gorj.  
  Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort 
din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura du-
cerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului  Târgu Cărbunești, 
însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. 
nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al 
județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor și co-
munelor din județul Gorj, cu modificările si completările 

ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 47

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  în ve-
dere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisi-
ilor de specialitate; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului Administrarea dome-
niului public si privat;
- Referatul cu nr. de înregistrare 10865/22.06.2017 întoc-
mit de consilier superior Calina Ionuț Adrian;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Târ-
gu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001-  
privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.4, si art.7 din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999,  privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor;
- Planul de amplasament și delimitare a imobilului;

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor ce aparțin dome-
niului public al orașului Tg. Cărbunești însușit prin H.C.L. 
nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, 
Anexa 7, după cum urmează: la poziția nr. 47: 
- coloana 2 va avea următorul cuprins : „Loc de joaca, 
Oraș Târgu Cărbunești, Strada Minerilor,  Județul Gorj”.  
 - coloana 3 va avea următorul cuprins: „Zona CT1; Teren 
aferent= 436 mp, Tarla 4, Parcela 70/2, Împrejmuire=92,93 
ml”
- coloana 4 va avea următorul cuprins : „1998”

- coloana 5  va avea următorul cuprins : „17.348,75 lei ” 
  - coloana 6 va avea următorul cuprins : „Domeniul 
public al orașului Târgu Cărbunești, conform H.C.L. nr. 
55/02.09.1999, modificată și completată prin prezenta 
hotărâre și H.G. nr. 973/2002, CF”.
   Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului 
Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de la art. 
21, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile pro-
prietate publica, cu modificările și completările ulterio-
are și Instituției Prefectului județului Gorj.  
   Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de re-
sort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind modificarea alin.(2) al art. 64 din REGULAMEN-
TUL de organizare şi funcţionare  a  Consiliului Local Tg. 

Cărbunești  aprobat prin HCL nr. 67 din 25 iulie 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;   
           - prevederile Legii nr. 153/2017-  legea - cadru pri-
vind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
          - prevederile Legii nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare;
          - 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;
           -  Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 25 iulie 
2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare  a  Consiliului Local Tg. Cărbunești; 

HOTĂRĂȘTE
            Articol unic:   Alineatul 2 al art. 64   din Regulamen-
tul de organizare şi funcţionare  a  Consiliului Local Tg. 
Cărbunești, aprobat prin HCL nr. 67 din 25 iulie 2016 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
   „(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consili-
ului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului 
este de 4% , iar pentru participarea la ședințele  comi-
siilor de specialitate este de 3% pe ședință de comisie,  
din  indemnizaţia lunară a primarului oraşului, exclu-
siv majorările prevăzute la art. 16 alin.(2) din Legea nr. 
153/2017-  legea - cadru privind salarizarea personalu-
lui plătit din fonduri publice.”

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special  reprezentantu-
lui  oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale 
a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comi-
siilor de specialitate;      
- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare 
Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 113/15.06.2017 
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 
10.928/23.06.2017;  
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ADIA-Gorj”; 
- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia 
publică locală , republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor comu-
nitare de utilităţi publice;

HOTĂRĂŞTE
     Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. 
Cărbunești, domnul Birău Dănuț în calitate de reprezen-
tant al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară 
„ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul 
asociaţiei a comunei   Bengești-Ciocadia și a comunei 
Stoina. 
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Micuțele balerine

”Tudor Arghezi- poetul și apicultorul”
Marți, 13 iunie, la Muzeul “Tudor Arghezi ” din orașul Târgu Cărbunești a avut 
loc a IV-a ediție a manifestării culturale ”Tudor Arghezi – poetul si 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 invitați, 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.
Pe fețele tuturor s-a citit bucuria participării la acest eveniment ce a avut loc în 
urbea cărbuneșteană, unde a fost lansată și revista ”Albinușa” – nr. 3- coordonată 
de dr. Albinel Firescu și dr. Zenovie Cârlugea. Ca de fiecare dată, evenimentul  ” 
Tudor Arghezi – poetul si apicultorul”, a adus în atenția publicului preocupare 
scriitorului față de lumea copilăriei și față de valorile culturii tradiționale.
Inițiatorii acestei acțiuni, alături de primarul Dănuț Birău, le-a vorbit invitaților 
despre manifestare, poezie, albine și Arghezi. 
”Tudor Arghezi  se regăsește în tihna prisăcii zumzăitoare. Mai mult decât alți scriitori, Arghezi aprofundează problematica albinei, regăsind aici, 
deopotrivă și mierea și veninul. Mierea este asociată copilăriei, inocenței, perfecțiunii, pe când veninul este portativul condeiului ascuțit, pamfletar 
de sorginte gazetărească poate.  Arghezi nu a ezitat să se raporteze la acest model în definirea crezului său literar: Veninul strâns l-am preschimbat 
în miere/ Păstrând întreagă dulcea lui putere….”
S-a vorbit și despre înființarea Muzeului ”Tudor Arghezi”, care în această primăvară a împlinit zece ani de existență, iar pe 14 iulie în acest an se 
împlinește o jumătate de secol de la trecerea în eternitate a scriitorului, care a iubit atât de mult Gorjul, încât a ținut să-l revendice de-a pururi, 
potrivit inscripției aflată pe piatra funerară ”cu origini în Gorj”.
Dragostea scriitorului pentru albine a fost împărtășită și de soția sa Paraschiva, pe care a urmat-o îndeaproape, în moarte ca și în viață, exact la un 
an. Pe piatra funerară este consemnat că este în mormântată ”în grădina și lângă Prisaca ei dragă”.
Micii elevi și preșcolari participanți au recitat poezii și au cântat diverse cântecele despre lumea albinelor. Eleva Firescu Gabriela a cântat la vioară, 
acompaniindu-i pe colegii săi. Pentru prima data în cei patru ani de când se organizează această manifestare, copiii care au trimis creații și desene 
au fost premiați și felicitați. Fiecare elev a primit o diplomă și o revistă ”Albinușa”.
”Am vrut să avem pentru copii un prilej prin care să evocăm lumea copilăriei prin ochii lui Arghezi. Așa s-a născut această manifestare! ”- Z. Cârlugea.
La final, toți cei prezenți au fost invitați să servească o limonadă rece și pâine proaspătă cu miere.

Muzeograf ,
Eugenia Firescu

Joi,  15 iunie 2017, într-o  sală de clasă a școlii generale “George Uscătescu” în 
cadrul serbărilor de sfârșit de an școlar, micuțele balerine cărbuneștene, sub 
îndrumarea  profesorului Liliana Tabus - prim balerina a Teatrului National de 
Opera si  Balet “Oleg Danovski” au oferit un moment coregrafic de excepție con-
cretizat in  trei dansuri:
• Flori de ceai-dans chinezesc pe muzică de Mozart
• Figurine de ciocolată-pe muzică de Mozart
• Îngerii florilor- pe muzică de Chopin        
Dansurile au fost puse în scena de către: Gabriela Firescu, Ana Motcă, Roberta 
Firulete, Mihaela Roșca, Ștefania Iancu, Roberta Ciurea și Andra Rădulea,  aces-
tea încântând spectatorii (elevi, profesori, părinți).
Emoția se citea pe fața lor, dar cu toate acestea, eleganta și grația au cucerit 
publicul iar aplauzele nu au întârziat sa apară. S-a depus multa munca căutând 
melodii și gândind coregrafii care să pună în valoare fiecare grupă, în funcție 
de vârsta și potențialul lor, în plus rochițele diafane au dat  și ele o notă de 
strălucire.  De apreciat este și faptul că într-un timp relativ scurt (aproximativ 6 
săptămâni) doamna profesoara a reușit să le transmită dragostea pentru balet, și să ne ofere un spectacol grandios.
Se pare că, la Târgu Cărbunești exista potențial, cursurile de balet desfășurându-se și pe parcursul vacanței, la cererea copiilor cărbuneșteni. 
Le urăm micuțelor balerine succes în realizarea visurilor!

Biblioteca Orășenească

Muzeul ”Tudor Arghezi”
În data de 23 iunie, cu ocazia Sărbătorii Iei, Ministrul Secretar de Stat, Cristian Ioan 
Videscu de la Departamentul CENTENAR, a vizitat Muzeul ”Tudor Arghezi” din Târgu 
Cărbunești, adresând un mesaj cu ocazia CENTENARULUI: 
”Centenarul Marii Uniri este cel mai bun prilej pentru românii de pretutindeni să se 
redescopere, să își asume trecutul și, împăcându-se cu istoria dar mai ales cu ei înșiși, 
să pună cu toți umărul la construcția unui viitor mai bun așa cum au făcut odinioară 
făuritorii României Mari.
În acest context, cultura, arta și tradițiile, valorile care ne definesc ca popor, trebuie nu 
doar păstrate cât mai ales promovate. 
Muzeul ”Tudor Arghezi” din Târgu Cărbunești contribuie cu mare cinste la această 
misiune”.

Muzeograf ,
Eugenia Firescu
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