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Festivalul Berii ediția a II-a
În perioada 21-23 iunie, de vineri până duminică, s-a desfășurat în Parcul Stejeret, evenimentul 
"FESTIVALUL BERII '!  Administrația publică locală a adus tuturor locuitorilor și nu numai, un 
festival încărcat de voie bună, distracție și concerte în fiecare seară. „Festivalul Berii” ajuns la 
cea de-a II-a ediție, a adus artiști cunoscuți, spectacole muzicale pentru toate gusturile, un 
tezaur de bunătăți culinare si un parc de distracții atat pentru cei mici cât și pentru cei mari.
Voia bună pentru cei mici a fost asigurată de un frumos parc de distracții: castele, mașinute. 
topogane gonftabile și carusele, iar pentru părinți organizatorii au pregătit concerte în 
fiecare zi și grătare încinse la maxim și stropite cu bere rece din belșug.
Vineri 21 Iunie – Am dat startul serbării cu un spectacol deosebit, oferit de trupa locală 
„Primavera” și elevii „Spa” instruiți de prof. Buligiu. Seara a fost încheiată de un DJ care a 
remixat melodii pe placul tuturor celor prezenți.  Sâmbătă 22 Iunie – Am început petrecerea 
cu un spectacol de muzică populară, oferit de: Alina Achim și Cornelia Orleanu. Seara a fost 
încheiată cu un show incendiar oferit de Rashid și trupa de dans. 
Duminica 23 Iunie – În ultima zi a festivalului Formația Tiron și Lumința Țicleanu au încântat 
audiența, iar Mario Fresh și Andrada cu trupele lor de dans, au împăcat și gusturile celor care 
nu sunt fani ai muzicii populare.

Administrația publică locală vă anunță
Administrația publică locală vă aduce la cunoștință că au început lucrările la unul dintre cele mai importante obiective, obiectiv dorit a fi realizat de 

foarte mult timp, iar care, acum a devenit realizabil. Este vorba de reabilitarea străzii Pieții. 
Ca o primă etapă în realizarea acestui mare obiectiv este schimbarea întregii rețele de canalizare care 
străbate această stradă. Astfel au fost începute lucrările de ”Reabilitare și extindere rețea de canalizare 
menajeră pe străzile Pieții, Trandafirilor, Fagului, Gării și Gilortului, din orașul Târgu Cărbunești”.
Aceste lucrări consta mai exact în înlocuirea rețelei de canalizare menajeră pe o suprafață de 1506 
m, extinderea rețelei de 
canalizare pe o suprafață  de 
430m, precum și realibilitarea 
și extinderea rețelei de 
distribuție a apei pe această 
porțiune vizată. Suma totală 
pentru aceast obiectiv de 
reabilitare și extindere a 
rețelei de canalizare se ridică 
la suma de 2.624.383 lei.  Pe 
lângă reabilitarea rețelei 
de canalizare, lucrările de 
reabilitare efectivă a str. Pieții 
oraș Tg Cărbunești Km 0=540 
km 1=932’  se vor ridica la 
suma de 3.606.148,24 lei .
Administrația publică locală a 
finalizat lucări de întreținere Alee Spital, strada Teilor, Bradului, Trandafirilor (inclusiv parapet beton 
fosta poștă și amenajare platforme betonate pentru mobilier stradal). Prețul realizării acestor lucrări 

s-a ridicat la suma de 89.949,84 lei cu TVA, sumă susținută excluciv din bugetul local. 
Au fost achiziționate un număr de 23 de coșuri de gunoi și 17 bănci stradale, în valoare totală de 39.900 lei TVA, și au fost amplasate pe strada 
Trandafirilor.
Administrația publică locală a demarat proceduriile de realizare a lucrării 
„Reparații acoperiș și înlocuire învelitoare din țiglă, cu țiglă nouă - Anexă 
primărie Târgu Cărbunești, domeniul public al orașului Târgu Cărbunești”. 
Această reabilitare este necesară datorită stadiului avansat de degradare al 
vechiului acoperiș existent. Costul acestei investiții se va ridica la suma de 
69.822 lei. Totodată au fost obținute avize favorabile din partea Companiei 
Naționale de Investiții (C.N.I.) pentru două proiecte foarte importante pe care 
administrația publică locală urmează să le realizeze. 
Este vorba despre  proiectele: „Modernizare drumuri de interes local în orașul 
Târgu Cărbunești, județul Gorj din satele aparținătoare Măceșu, Curteana, 
Crețești și Floreșteni” în valoare totală de 4.219.991 lei cu TVA și „Construire 
Pod pe DC27, km 3+360 peste Valea Ungurelu-Ștefănești și podeț pe DC27 km 
5+600 peste valea Frumușelu, Oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj” în valoare 
totală de 4.573.626 lei cu TVA.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iunie 2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării  Statului de funcţii 

al aparatului de specialitate al primarului oraşului 
Târgu Cărbunești şi Statului de funcţii al Direcției de 

Asistență Socială Târgu Cărbunești, judeţul Gorj 

             
 Consiliul Local al oraşului Târgu Cărbunești, judeţul 
Gorj, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  
de specialitate;
- Raportul final nr. 10785/20.06.2019 al examenului de 
promovare în grad profesional;
- 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. 64 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 
r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- 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, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit. (a) alin. 3 lit. (b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 10 iunie 2019 
privind aprobarea rectificării și modificării   Bugetului  
de venituri și cheltuieli  al orașului Târgu Cărbunești și 
al serviciilor subordonate;
         În temeiul  art. 45  din Legea nr. 215/2001 –
legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
       Art. 1.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului orașului Târgu 
Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei nr. 1.
        Art. 2.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii 
al Direcției de Asistență Socială  Târgu Cărbuneşti 
judeţul Gorj, conform anexei nr. 2.
       Art. 3.- Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
        Art. 4.- Primarul oraşului si compartimentele de 
specialitate din cadrul Primăriei Târgu Cărbunești  vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de 
interes local în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, 
din satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și 

Floreșteni” 

Consiliul Local al oraşului Târgu Cărbunești,    
Având  în vedere :
     - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
     - expunerea  de motive, prezentată de domnul 
Dănuț Birău - primarul orașului Târgu Cărbunești, 
înregistrată cu nr. 10914 din 24.06.2019;
      - raportul de specialitate al biroului ADPP din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Târgu 
Cărbunești, județul Gorj înregistrat cu  nr. 10915 din 
24.06.2019;
      - Monitorul oficial al României nr. 668 bis - ANEXA 
nr. 7- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al orașului Târgu Cărbunești;
     - prevederile OG nr. 25/2001 privind înființarea C.N.I. 
S.A. aprobată  prin Legea nr. 117/2002 cu modificările  
și completările ulterioare;
Luând  în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare;

         În temeiul  art. 45  din Legea nr. 215/2001 –
legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
      Art. 1.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici 
ai obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de 
interes local în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj 
din satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și 
Floreșteni”, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.   
    Art. 2.-   Finanțarea investiției se va asigura prin 
Compania Națională de Investiții.
     Art. 3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti  vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
    Art. 4.-   (1)   Prezenta hotărâre se comunica Instituției 
prefectului  județului  Gorj.
         (2) Se aduce la cunoștință publică prin grija  
secretarului orașului prin afișare la sediul primăriei și 
se publică pe pagina de web a orașului.
    Art. 5.-  La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se 
abrogă  HCL nr. 44 din 10.06.2019.

HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administraţiei Publice, prin 
Compania Naţională de Investiţii  „C.N.I.” - S.A.,  a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii   „Modernizare 

drumuri de interes local în orașul Târgu Cărbunești, 
județul Gorj, din satele aparținătoare Măceșu, 

Curteana, Crețești și Floreșteni”

Consiliul Local al oraşului Târgu Cărbunești,    
Având  în vedere :
     - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
     -  Expunerea de motive nr. 10918/24.06.2019, a 
Primarului Orașului Târgu Cărbunești;
      - raportul de specialitate al biroului ADPP din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Târgu 
Cărbunești, județul Gorj înregistrat cu  nr. 10915 din 
24.06.2019;
     - Hotărârea Consiliului Local al  Orașului  Târgu 
Cărbunești cu nr. 49 din 27.06.2019, privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții „Modernizare drumuri de interes local în 
orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj, din satele 
aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni”; 
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.  25/2001 privind înființarea 
Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. - S.A.;
         În temeiul  art. 45  din Legea nr. 215/2001 –
legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
      Art. 1.- Se aprobă predarea către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., pe 
bază de protocol,  a amplasamentului DC 59  Măceșu, 
Curteana, Crețești și Floreșteni,  situat  în Orașul Târgu 
Cărbunești, satele aparținătoare Măceșu, Curteana, 
Crețești și Floreșteni  și aflate în administrarea 
Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești în 
suprafață 47.093 mp, identificat potrivit Cărții funciare 
nr. 38078, nr. topo 38078, liber de orice sarcini, în 
vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. 
a obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri de 
interes local în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj 
din satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și 
Floreșteni”. 
    Art. 2.- Consiliul Local al UAT  Orașul Târgu Cărbunești 
se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele 
de teren necesare pentru depozitarea și organizarea 
șantierului.
     Art. 3.- Consiliul Local al UAT Orașul Târgu Cărbunești 
se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obi

ectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl 
întrețină pe o perioada de minim 15 ani.
    Art. 4.-  Se aprobă finanțarea din bugetul local a 
cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT 
Orașul Târgu Cărbunești în valoare de 116.948,45 lei 
fără TVA.
     Art. 5.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti  vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administraţiei Publice, prin 
Compania Naţională de Investiţii  „C.N.I.” - S.A.,  a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii  „Construire pod 

pe DC 27, km 3+360 peste Valea Ungurelu-Ștefănești 
și podeț pe DC 27, km 5+600 peste valea Frumușelu, 

oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj” 
Consiliul Local al oraşului Târgu Cărbunești,   Având  în 
vedere :
     - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
     -  Expunerea de motive nr. 10916/24.06.2019, a 
Primarului Orașului Târgu Cărbunești;
      - raportul de specialitate al biroului ADPP din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Târgu 
Cărbunești, județul Gorj înregistrat cu  nr. 10913 din 
24.06.2019;
     - Hotărârea Consiliului Local al  Orașului  Târgu 
Cărbunești cu nr. 51 din 27.06.2019, privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții „Construire pod pe DC 27, km 3+360 peste 
Valea Ungurelu-Ștefănești și podeț pe DC 27, km 
5+600 peste valea Frumușelu, oraș Târgu Cărbunești, 
județul Gorj”; 
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.  25/2001 
privind înființarea Companiei Naţionale de Investiţii 
C.N.I. - S.A.;
         În temeiul  art. 45  din Legea nr. 215/2001 –
legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
       Art. 1.- Se aprobă predarea către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., pe bază 
de protocol,  a amplasamentului DC 27 Ștefănești, 
situat  în Orașul Târgu Cărbunești, sat aparținător  
Ștefănești și aflat în administrarea Consiliului Local 
al orașului Târgu Cărbunești în suprafață 370 mp, 
din totalul de 53205 mp înscriși în Cartea  funciară, 
din care 300 mp pentru pod și 70 mp pentru podeț, 
identificate potrivit Cărții funciare   nr. 38752, nr. 
topo 38752, liber de orice sarcini, în vederea şi pe 
perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului 
de investiţii „Construire pod pe DC 27, km 3+360 peste 
Valea Ungurelu-Ștefănești și podeț pe DC 27, km 
5+600 peste valea Frumușelu, oraș Târgu Cărbunești, 
județul Gorj”.
    Art. 2.- Consiliul Local al UAT  Orașul Târgu Cărbunești 
se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de 
teren necesare pentru depozitarea și organizarea 
șantierului.
     Art. 3.- Consiliul Local al UAT Orașul Târgu Cărbunești 
se obligă ca, după predarea amplasamentului și a 
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și 
să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani.
    Art. 4.-  Se aprobă finanțarea din bugetul local a 
cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT 
Orașul Târgu Cărbunești în valoare de 148.197,41 lei, 
fără TVA.
    Art. 5.- Se aprobă demolarea construcțiilor aflate pe 
amplasament, care nu fac obiectul predării, anterior 
încheierii protocolului de predare-primire.
     Art. 6.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti  vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Hai la sezătoare!

Tudor Arghezi- poetul și apicultorul

Așa cum spunea filozoful indian Tagore „Omul își poate lua cunosțințele numai 
de la om. Așa bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc, iar sufletul se 
modelează datorită sufletului altui om” .
Cu ocazia încheierii anului școlar, elevii claselor a III-a B și a III-a C, coordonați 
de doamnele învățătoare Buligiu Camelia și Pițulescu Ionela, în colaborare cu 
reprezentanți ai Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” au susținut 
o frumoasă activitate , pe scena din fata Bibliotecii „Tudor Arghezi”. Elevii 
îmbrăcați în costume populare au prezentat o ȘEZĂTOARE în care portul 
românesc, tradițiile și obiceiurile au fost retrăite de toți cei prezenți, transmise 
fiind de emoțiile sufletelor gingașe a acestor copii.
Într-un decor al unui interior autentic gorjenesc, amenajat cu sprijinul 
muzeografilor Albinel Firescu și Eugenia Firescu, precum și al părinților care s-au 
implicat în realizarea acestei activități, elevii s-au transpus în atmosfera unei 
specifice sezători gorjenești, lucrând, recitând poezii, interpretând cântece, 
spunând ghicitori, zicători, strigături și prinzându-se în hore tradiționale, 
activitatea devenind astfel un spectacol în toată regula. Motivul pentru care 
s-a desfășurat această sezătoare a izvorât din dorința de a le prezenta copiilor 
o modalitate de petrecere a timpului, în care munca se îmbină cu distracția – practică utilizată pe vremea când tehnologia nu era așa avansată. 
Scopul sezătorii este acela de a dezvolta dragostea față de arta populară, față de tradiții, obiceiuri, dansuri populare, prin creearea unei stări de bună 
dispoziție, socializare. Activitatea s-a încheiat cu premierea elevilor, un moment cu încărcătură emoțională atât pentru elevi cât și pentru părinți.

Muzeograf, Eugenia Firescu
Învățător, Buligiu Camelia

Pițulescu Ionela

Vineri, 7 iunie 2019 la Muzeul Tudor Arghezi din orașul Târgu Cărbunești a avut 
loc a VI-a ediție a manifestării culturale „Tudor Arghezi- poetul și apicultorul”.  
Evenimentul a fost organizat de Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 
și Consiliul Județean Gorj, iar parteneri Primăria și Școala Gimnazială „George 
Uscătescu” din Târgu Cărbunești, Colegiul Național „Tudor Arghezi”, Școala 
Gimnazială Jupînești și Albeni. 
La acest eveniment au fost invitați elevi însoțiți de dascălii lor, reprezentați ai 
Muzeului Județean Gorj, ai Primăriei Târgu Cărbunești, prof.univ. dr. Ion Mocioi, 
scriitorii și profesorii Ion Popescu Brădiceni, Grigore Hăidău, Ion Elena, ingin-
er Dan Toropu si Viorel Surdoiu. Pe fețele tuturor s-a citit bucuria participării la 
acest eveniment ce a avut loc pe scena din fața Bibliotecii „Tudor Arghezi”, unde 
a  fost lansată și revista „Albinușa” –nr.5 , coordonată de dr. Albinel Firescu și dr. 
Zenovie Cârlugea.
Înițiatorii acestei acțiuni, alături de primarul Dănuț Birău, le-au vorbit invitaților 
despre manifestare, poezie, albine și Arghezi. A fost, în esență, o manifestare 
dedicată copilăriei, pentru că Tudor Argheziare un colț în Muzeul de la Târgu 
Cărbunești dedicat copiilor și lumea copilăriei văzută prin intermediul peisajului 

de la Mărțișor. Elevii îmbrăcați frumos în costume populare au recitat poezii și au cântat despre lumea albinelor. Eleva Firescu Gabriela a cântat la 
vioară, acompaniindu-i pe colegii săi.
Toți cei care au cotribuit la realizarea revistei „Albinușa” prin creații și desene au fost felicitați. Fiecare a primit o diplomă și o revistă. La final, cei 
prezenți au fost invitați să servească o limonadă rece și pâine proaspătă cu miere.
Muțumim tuturor celor care și-au adus contribuția în realizarea acestui eveniment.                                                                                                   Muzeograf,

Eugenia Firescu

Concursuri profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj a organizat în data de 14.06.2019, în comuna Baia de Fier, etapa judeţeană a Concursurilor profesionale 
ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 
din România se organizează anual, pe etape, de către inspectoratele judeţene/
al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, sub coordonarea 
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 
Concursul cu tematică specifică serviciilor pentru situaţii de urgenţă are 
caracter tehnico-aplicativ şi sportiv şi se organizează cu pompierii din cadrul 
serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, care activează în 
cadrul primăriilor şi al societăţilor comerciale din judeţ.  Întrecerea constă în 
trei probe: „Pista cu obstacole”; „Dispozitivul de intervenţie” şi „Ştafeta 4 x 100 
de metri”. Pe parcursul probelor se au în vedere următoarele: dezvoltarea şi 
perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice necesare îndeplinirii 
acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă; evaluarea nivelului de pregătire, 
a capacităţii de intervenţie şi popularizarea în rândul cetăţenilor a unor aspecte 
specifice activităţilor desfăşurate de către serviciile voluntare şi private pentru 
situaţii de urgenţă. 
În urma derulării concursurilor, câştigători dintre serviciile voluntare au fost 
desemnaţi membrii echipei SVSU Târgu Cărbunești, echipă calificată mai 
departe la faza interjudețeană. Astfel SVSU Târgu Cărbunești a avut ocazia să reprezinte judeţul nostru la faza interjudeţeană, care s-a desfăşurat în 
perioada 10-12 iulie 2019 în Caransebeș, și unde, echipa gorjeană s-a descurcat onorabil, pentru prima participare la fază interjudețeană, ocupând 
locul 5. Totodată echipa noastră a câstigat trofeul „Fair-play” pus în joc.
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Gilortul a promovat după 14 ani în Liga a III-a

Gilortul a reușit să promoveze în Liga a III-a după ce a câștigat una dintre cele 
mai disputate și echilibrate ediții de campionat județean și după o dublă manșă 
de baraj interjudețean de accedere într-o competiție organizată de Federația 
Română de Fotbal.
După cosmetizarea făcută în intersezon la nivelul lotului, echipa noastră 
a atacat locul întâi al Ligii a IV-a Gorj și, după numai șase etape, a reușit să 
recupereze diferența de șase puncte care o despărțea de ocupanta primului 
loc, Vulturii Fărcășești. 
Valoarea și experiența jucătorilor noștri au tranformat echipa noastră într-o 
candidată certă la câștigarea campionatului și, implicit, la promovare, băieții 
noștri dominând autoritar returul, cu o singură sincopă, la Mătăsari, cu patru 
etape înainte de final.
Munca și seriozitatea băieților noștri au fost răsplătite cu promovarea în Liga 
a III-a, după 14 ani de absență. Gilortul a făcut pasul către eșalonul superior 
în urma confruntării cu campioana Mehedințiului, CS Strehaia. Martori la 

performanța băieților noștri au fost sutele de suporteri care, atât la Strehaia, 
cât și la Târgu Cărbunești, au creat o atmosferă fantastică, încurajând într-un 
mod admirabil favoriții, evoluția acestora fiind elogiată la unison de toți ceilalți 
participanți la cele două evenimente. 
După meciul tur de la Strehaia în care formația noastră a dominat jocul dar a 
cedat cu 1-2, prin reușitele lui Costel Pontu (12’ - pen., 51’), respectiv Cristian 
Gomoi (61’ – autogol), pe 22 iunie la Târgu Cărbunești, echipa noastră s-a impus 
într-o manieră categorică, 3-0, în fața rivalilor, pentru echipa noastră puctând 
Andrei Meliță (55’), Florin Popete (61’) și Darius Almăjanu (90’), succesul echipei 
noastre purtând semnătura următorilor protagoniști: Novabilschi – Buzurin, 
Dolcescu, Dăianu (90’+2 Manole), Cocioabă – Almăjanu, Cîrstoiu, Avrămescu 
(cpt.), Dumitru (46’ Popete) – Codin, Meliță (84’ Mihăilescu). Rezerve neutilizate: 
Velișcoiu și Grosu. Antrenor: Octavian Iordache.
Meritul acestei performanțe aparține, deopotrivă, întregului lot din sezonul 
2018-2019 care a pus umărul la acest succes: Dumitru-Darius  ALMĂJANU, 

Alexandru-Marin  ANDRONACHE, Radu-Cătălin ANDRONACHE, Alexandru 
AVRĂMESCU, Horațiu-Cristian BARBU, Mihai-Cosmin BRUJAN, Alexandru 
BUZURIN, Marius-Alexandru BUZURIN, Monel-Tiberiu CÎRSTOIU, Ionuț-Cătălin 
COCIOABĂ, Constantin-Adrian CODIN, Dragoș-Vasile CONSTANTINESCU, Radu-
Alexandru DĂIANU, Constantin-Iulian DIURĂ, Bogdan-Daniel DOLCESCU, 
Anton DRĂGAN, Denis-Dragoș DUMITRU, Roberto-Emanuel-Tiberiu DUMITRU, 
Alexandru-Constantin EREMIA, Gheorghe-Cosmin GAVRILESCU, Ion-
Marin GÎLCESCU, Narcis-Cătălin GROSU, Nicușor MANOLE, Andrei MELIȚĂ, 
Andrei-Mădălin MIHĂILESCU, Eduard-Daniel MIHĂILESCU, Eduardo-
Rafael NOVABILSCHI, Georges-Ferdinand  OTTI, Victor-Daniel P O P E S C U , 
Mădălin POPESCU-ZAFIE, Laurențiu-Florin POPETE, Eduard-Petrișor  
PURECE, Bogdan-Gabriel SEGÎRCEANU, Dragoș-Vasile STĂNESCU, Andrei-
Alexandru VELIȘCOIU-VLANCEA. 
În acest sezon, echipa noastră a bifat și o premieră la nivel județean prin apariția 
insolită în lot a primului jucător străin, camerunezul  Georges-Ferdinand Otti. 
Rezultatele meritorii au fost posibile și datorită implicării și competenței 
profesionale de care a dat dovadă staff-ul Gilortului format din Silviu-Ion 
Ungureanu – președinte, Irinel-Vasile Poșircă – organizator de competiții, Mariana Tomulescu și Elvis Popescu – asistenți medicali, Octavian Iordache 

și Alexandru Avrămescu – antrenori și Minodor Lupu – administrator bază 
sportivă.
Așadar, după trei tentative de promovare în 2014, 2015 și 2016 în compania 
formațiilor  Minerul Mehedinți (2-0, la Slatina), Cetate Deva (2-8, la Deva și 
1-3, la Târgu Cărbunești) și Hermannstadt Sibiu (0-1, la Sibiu și 1-5, la Târgu 
Cărbunești) soldate cu eșecuri, echipa noastră reușește să facă pasul spre Liga 
a III-a. 
Ultima dată când echipa noastră a evoluat pe cea de-a treia scenă fotbalistică 
a țării se întâmpla în sezonul 2005-2006, ediție în care echipa noastră a acces 
direct, fără meci de baraj, făcând parte din seria a VI-a, dar la finalul căreia avea 
să retrogradeze de pe locul 12. 
Sperăm ca în sezonul care bate la ușă, având etapa inaugurală pe 23 august, 
echipa noastră să aibă o evoluție onorabilă, bucurându-se de sprijinul 
autorităților locale și a câtorva oameni de afaceri care îndrăgesc fotbalul, în 
general și Gilortul, în special. 

Ovidiu-Sorin Pițurlea


