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Evocare- 45 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui Tudor Arghezi

Continuăm împreună!
Pe data de 10 iunie 2012 au avut loc alegerile locale pentru funcţia de primar şi consilieri 
locali, precum şi pentru funcţia de consilier judeţean şi preşedinte al Consiliului Judeţean. 
Din punct de vedere organizatoric, alegerile s-au desfăşurat conform normelor în vigoare, 
fără incidente sau alte probleme de natură să îngreuneze activitatea de votare. La închiderea 
urnelor, prezenţa la vot în oraşul nostru a fost de 57%, cu ceva variaţii de procente la anumite 
secţii de votare, de exemplu: cea mai mare prezenţă la vot 71%- Secţia de votare nr.9 de la 
Cojani; iar cea mai mică de 52% la Secţia nr. 2 de la Şcoala Generala “George Uscătescu“.
În urma numărări voturilor, rezultatele la fotoliul de primar au fost următoarele: Mihai Mazilu  
2544 voturi(63%), Ion Fugaru 923 voturi (23%), Gabriela Coman 458 voturi (11%).
Pentru Cosiliul local, USL a obtinut 2042 voturi (52%), PDL  624 voturi(16%), PP-DD 460 
de voturi (12%). În urma acestor rezultate Alianţa USL a obţinut 10 mandate de consilier, 
PDL 3 mandate şi PP-DD 2 mandate.
Pentru consilieri judeţeni în urma numărări voturilor USL a obţinut 2470 de voturi(63%), 
PDL 621 voturi (16%) şi PP-DD 550 (14%). În ceea ce priveşte alegerea preşedintelui Con-
siliului Judeţean, obţiunea cărbuneştenilor prezenţi la vot, s-a îndreptat în mare parte către 
reprezentantul USl, Ion Călinoiu, care a obţinut 2466 voturi (63%), urmat de reprezentantul 
PDL  care o obţinut 622 voturi şi cel al PP-DD cu 613 voturi.
Astfel în urma alegerilor, actualul primar al Oraşului Târgu Cărbuneşti., Mihai Mazilu a 
obţinut un nou mandat şi totodată încrederea cărbuneştenilor şi recunoştiinţa pentru munca 
depusă în primii 4 ani de mandat. Cu această ocazie ţine să mulţumească tuturor celor care 
l-au sprijinit în activitatea depusă, şi transmite un mesaj cărbuneştenilor: 
“Vă mulţumesc pentru încrederea şi onoarea pe care mi-o acordaţi, din nou, de a vă reprezen-
ta în calitate de Primar al Oraşului Târgu Cărbuneşti. Am învins împreună cu dumneavoastă 
şi cu domnul viceprimar Iuliu Călina! Am avut certitudinea că proiectele şi realizările 
administraţiei pe care o reprezint în faţa dumneavoastră au fost apreciate, iar confirmarea pe 
care mi-aţi dat-o prin votul exprimat, îmi dă energie şi siguranţă pentru noul mandat. 
Totodată ţin să vă mulţumesc pentru faptul că aţi participat la vot, că nu aţi lăsat pe alţii să 
decidă pentru dumneavoastră; ţin să mulţumesc celor care m-au votat, iar pe cei ce nu m-au 
votat, în primul rând vreau să-i asigur că voi fi primarul tuturor, şi că voi încerca prin mai 
multă muncă şi seriozitate să le schimb concepţia de vot în favoarea mea. Voi continua munca 

începută în folosul comunităţii cărbuneştene şi vă asigur că voi rămâne acelaşi Mihai Mazilu, 
primarul dumneavoastră, omul care îşi respectă promisiunile!" 

În acest an pe 14 iulie 2012 se împlinesc 45 de ani de la trecerea în nefiinţă a marelui poet 
Tudor Arghezi, care a fost al doilea poet al nostru de la Eminescu încoace, aşa cum avea 
să-l declare critica literară la debutul său editorial. Acesta este motivul pentru care Muzeul 
Judeţean Gorj a organizat o manifestare pe data de 7 iunie 2012, având ca parteneri tradiţionali 
în ceea ce priveşte colaborarea din zona culturală a Cărbuneştiului, Biblioteca cu acelaşi 
nume”Tudor Arghezi”, elevi ai Şcolii Generale „George Uscătescu” din clasele a VII-a şi 
a VIII-a, coordonaţi de domnii profesori: Ursu Aurelian, Ivănoiu Mariana, Săvescu Elena, 
şi nu în ultimul rând Primăria Târgu Cărbuneşti, care a încurajat acest tip de manifestare, 
reprezentată fiind de persoana domnului primar Mihai Mazilu.
Interesaţi şi fascinaţi de personalitatea marelui poet, tinerii învăţăcei au recitat câteva versuri 
în amintirea poetului Tudor Arghezi, care are rădăcini puternice în Gorj. 
Tudor Arghezi s-a născut la 21 mai 1880, în Bucureşti, după propria-i mărturisire, „printr-o 
împrejurare de pripăşire oltenească” şi a decedat la 14 iulie 1967.
Tatăl poetului, Nae Theodorescu, născut în Craiova, se ocupa cu munca câmpului, iar bunicul 
dinspre tată al poetului, Tudor Cojocaru, care a trăit 113 ani, s-a născut la Cărbuneşti, Gorj, 
localitate pe care a părăsit-o de tânăr şi a trăit în Craiova. Tudor Cojocaru, inspirat de locul 
natal, şi-a schimbat numele, devenind Theodor Cărbunescu.
Tudor Arghezi este pseudonimul lui Ion N. Theodorescu, poetul împrumutând prenumele 
bunicului, iar numele l-a luat cum a mărturisit mai târziu de la denumirea veche a râului 
Argeş-Argesis. 
“Mi-am luat numele pentru a ieşi din anonimat”, mărturisea maestrul, “pentru a mă deo-
sebi de mulţimea Theodoreştilor”. Conform spuselor Mitzurei Arghezi căuta un nume care 
să “sbârnâie”. Pseudonimul ales în jurul anului 1900 a devenit nume oficial abia în 9 mai 
1956.
Poetul s-a socotit întotdeauna a fi de spiţă oltenească şi a fost legat de olteni şi de Oltenia, cum spune fiica sa, prin tot ce a scris şi a simţit şi era mândru 
de rădăcinile sale gorjeneşti
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Mai 2012

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici con-

form devizului general al proiectului
„Copertina metalica pentru comerţ cu produse second-

hand”

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 administrarea 
domeniului public si privat; 
- Legea nr. 215/2001 , art. 123 privind 
administraţia publica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind  bunurile proprietate 
publica cu modificările si completările ulterioare ;;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- documentaţia tehnica ,,Copertina metalica 
pentru comerţ cu produse second-hand”, întocmita de SC 
NILRUS PROIECT SRL;
- hotărârea  Consiliului Local al oraşului 
Tg.Cărbuneşti   nr. 34/29.03.2012  prin care s-a aprobat 
închirierea suprafeţei de teren (543mp) in zona staţiei 
CF Tg.Cărbuneşti, in scopul amenajării unei construcţii 
provizorii pentru comerţ cu produse second- hand;
- contractul de închiriere cu nr. 763/24.04.2012 
a unei suprafeţe de 543 mp in spatele Staţiei CF 
Tg.Cărbuneşti, in vederea construirii unei copertine 
pentru comercializarea de produse second-hand;
       În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
         Art.1.- Se aprobă Indicatorii tehnico-economici 
din devizul general al proiectului „Copertina metalica 
pentru comerţ cu produse second-hand”, întocmit de SC 
NILRUS PROIECT SRL TG. JIU, conform anexa, care 
face parte integranta din prezenta hotărâre.
        Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si com-
partimentele de specialitate din cadrul Primăriei 
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei  hotărâri.

 HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli

 al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012

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 contabilitate 
resurse – umane din cadrul instituţiei                     nr. 
7220/26.04.2012 ;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor 
Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 
privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normel-
or metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.  293/2011- privind legea bugetului de 
stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice 
locale cu completările şi  modificările ulterioare;
- referat nr. 8.670 / 25.05.2012 – întocmit de 
d-l  Corici Sorin, şef birou  Administrarea Domeniului 
Public şi Privat;
- referat nr. 8.669 / 25.05.2012 – întocmit de 
d-l  Corici Sorin, şef birou  Administrarea Domeniului 
Public şi Privat;
- contul de execuţie la data de   15.05.2012;
                În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă rectificarea  bugetului local de veni-
turi şi cheltuieli pe anul 2012, pe capitole bugetare, 

cusuma de + 37,50 mii lei, conform anexei nr. 1 (formu-
lar cod 11 şi formular cod 11/01).
    Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se 
realiza în anul 2012, conform anexei nr. 2 (formular cod 
14).
    Art.3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate bir-
ourile si serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi 
ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor 
Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  
si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la îndeplinire 
a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi  Statelor de funcţii 

ale aparatului de specialitate al primarului oraşului 
Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate 
în subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul 

Gorj  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisi-
ilor 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 ulterio-
are;
-  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. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. 
(a) 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.      
        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor 
subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti judeţul 
Gorj, conform anexelor nr. I şi  II.         
   Art.2.- Se aprobă Organigrama şi  Statul de funcţii 
ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a 
Persoanelor înfiinţat in  subordinea  Consiliului Local 
Tg.Cărbuneşti, conform anexelor nr. I/A şi  II/A.    
   Art.3.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii 
ale Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti judeţul 
Gorj, conform anexelor nr. I/B şi II/B.
   Art.4.- Anexele nr.  I, II, I/A, II/A,  I/B şi II/B fac parte 
integrantă din  prezenta hotărâre.
   Art.5.- Primarul oraşului si compartimentele de spe-
cialitate din cadrul PrimărieiTg.Cărbuneşti   vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  concesionarea prin licitaţie publica a unui 

teren in suprafaţa de 5,3 mp situat în str. Pieţii,  oraş 
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 al biroului Adminis-
trarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei 
oraşului Tg.Cărbuneşti ;

- Solicitarea nr. 8422  din partea domnului 
Bratiloveanu Vasile, privind concesionarea terenu-
lui in suprafaţa de 5,3 mp situat in Str. Pieţii oraş 
Tg.Cărbuneşti.
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor met-
odologice de aplicare a O.U.G. 54/2006;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia pub-
lica locala , republicata ;
       -Legea 213/1998 privind bunurile proprietate pub-
lica, republicata;
       În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
         Art.1.- Se aprobă Studiul  de  Oportunitate privind 
concesionarea terenului in suprafaţă de  5,3 mp situat in 
Str. Pieţii, oraş Tg.Cărbuneşti.
         Art.2.- Se aproba caietul de sarcini şi scoaterea 
la licitaţie publica in vederea concesionarii a terenu-
lui in suprafaţa de 5,3 mp situat in Str. Pieţii , oraş 
Tg.Cărbuneşti .
         Art.3.- Durata concesiunii este de 20 de ani,  preţul 
minim de pornire a licitaţiei fiind de 45 lei/mp/an.
         Art.4- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si com-
partimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă asupra tere-

nurilor  atribuite  tinerilor în baza
Legii nr.15/2003 pentru construirea de locuinţe pro-

prietate personala, în vatra de sat Cojani , oraşul 
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

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 serviciului Urbanism 
si Amenajarea Teritoriului ;
- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39  /2006 , 
aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008;
- Prevederile H.C.L Tg. Cărbuneşti 
;nr.33/21.03.2011 si nr.53/27.04.2009,privind atribuirea 
în folosinţă a unor terenuri tinerilor pentru construirea de 
locuinţe proprietate personala, în vatra de sat Cojani ,oraş 
Tg.Cărbuneşti judetul Gorj ;
-   Prevederile Legii nr.50/1991-republicată 
în 2004-privind autorizarea lucrărilor de construcţie , 
modificată si completată.; 
-  Prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si 
completată  –privind administraţia publică locală;
       În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
         Art.1.-  Se aprobă  retragerea dreptului  de folosinţă 
gratuită  a terenului în suprafaţă de 480,00 mp (16x30) 
- lotul nr.7,  atribuit prin H.C.L nr.33/21.03.2011, d-lui 
Ungureanu Constantin Ion, deoarece nu au fost începute 
lucrările de construire a locuinţei  în termen de 12 luni, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
         Art.2.-  Se aprobă  retragerea dreptului  de folosinţă 
gratuită  a terenului în suprafaţă de 500,00 mp (20x25) 
- lotul nr.65 atribuit prin H.C.L nr.53/27.04.2011, 
d-lui Lapaduş Constantin, deoarece nu au fost începute 
lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
         Art.3.-  Se aprobă  retragerea dreptului  de folosinţă 
gratuită  a terenului în suprafaţă de 455,00 mp (14x32,5) 
- lotul nr.26, atribuit prin H.C.L nr.53/27.04.2011, d-nei  
Răceanu Mihaela , deoarece nu au fost începute lucrările 
de construire a locuinţei  în termen de 12 luni, în confor-
mitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
         Art.4.-Primarul oraşului şi compartimentele de spe-
cialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Festivalul Naţional "Floare de Lotus"

Un nou motiv de mândrie pentru oraşul nostru, după ce talentul uneia din privighetorile cântecului popu-
lar cărbuneştean, a fost recunoscut la nivel naţional. Roxana Stângă, una dintre cele mai bune tinere 
voci ale Gorjului, şi de ce nu şi naţionale, a cântat şi a încântat publicul şi juriul Festivalului Naţional de 
Interpretare Vocală şi Instrumentală „Floare de lotus” desfăşurat pe 16 iunie, la Filarmonica de Stat din 
Oradea.
Festivalul Naţional „Floare de lotus” este un proiect ce se adresează copiilor cu talent muzical deosebit, 
în interpretarea muzicii uşoare şi a muzicii populare, o modalitate de exprimare a pasiunii pentru muzică 
şi în aceeaşi timp şi un prilej de bucurie, întâlnire, cunoaştere şi prietenie între participanţi. Festivalul se 
adresează copiilor pregătiţi în cadrul palatelor şi cluburilor copiilor din ţară, dar este deschis şi şcolilor, 
grădiniţelor şi liceelor din ţară.
În cadrul acestui festival au participat aproximativ 140 de copii, la cele două secţiuni: muzică uşoară şi 
muzică tradiţională, 40 profesori de canto, din 19 judeţe ale ţării, precum şi invitaţi din Slovacia. Concur-
sul s-a desfăşurat pe cinci categorii de vârstă: Categoria I -  4-6 ani; Categoria a II a – 7-9 ani; Categoria 
a III a – 10-12 ani Categoria a IV- a - 13-15 ani; Categoria a V-a – 16-18 ani.
Festivalul Naţional „Floare de lotus” este un eveniment cultural şi artistic inedit, prin faptul că reuneşte 
muzica uşoară, tradiţională şi populară, interpretată de copii cu vârstele cuprinse între 4 şi 18 ani, festival 
care oferă concurenţilor şansa de a evolua pe scenă, interpretând cântece de muzică uşoară şi tradiţională. 
Iată că satul Pojogeni, este leagănul copilăriei celor două mari interprete de muzică populară ale oraşului 
Târgu Cărbuneşti Roxana Stângă şi Luiza Ciudin, şi probabil şi apa prospătă cu care este alimentat satul 
de câteva luni contribuie în vreun fel la vocile măiastre ale micilor interprete. Şi tot aici să nu uităm şi de 
Stefania Cîrstoiu, o voce minunată, care întregeşte trio-ul tânăr al muzicii populare cărbuneştene.

S.P.C.L.E.P. Târgu Cărbuneşti vă informează
S.P.C.L.E.P Târgu Cărbuneşti invite toate persoanele care împlinesc vârsta de 14 ani, să se prezinte la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă 
a persoanelor, pentru eliberarea actului de identitate.
Documentele necesare sunt:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- actul de identitate al unuia dintre părinţi/reprezentantului legal;
- documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
- certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, 
original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
Minorul se prezintă, în vederea eliberării actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana 
desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasa-
ment, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

Evocare- 45 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui Tudor Arghezi
Internarea sa în lagărul de la Târgu Jiu, în 1943, ca o consecinţă 
a pamfletului antigerman “Baroane”, l-a apropiat suplimentar de 
mediul de care se simţea ataşat până într-atât încât a dispus ca pe 
piatra de pe mormântul său şi al soţiei, de la Mărţişor, să apară 
menţiunea “cu origini în Gorj”.
El şi-a susţinut întotdeauna obârşia gorjenească spunând: “mă 
îmbărbătează umbra lui Tudor Vladimirescu, precum şi copaia 
(postava) din care îmi iese obârşia în care tatăl meu a fost legănat 
cu piciorul bunicii mele”. Aşa cum spunea Valeriu Anania, “Tu-
dor Arghezi a iubit ţinuturile Gorjului până la idolatrizare, din 
ele şi-a luat dalta şi condeiul, forţa şi geniul pentru o operă care 
dăinuie peste timpuri ”.
La 15 august 1964, cu prilejul reapariţiei revistei “Ramuri”, în 
noua serie, va apărea  tableta “Bine te-am găsit, Cărbuneşti…”, 
dovadă că poetul aducea spiritului cultural al Olteniei, salutul 
fierbinte al unui gorjean bucureştenizat, dar cu mândria originii 
paterne în sânge.
Legăturile lui Tudor Arghezi cu Oltenia au un caracter perma-
nent şi cine răsfoieşte revista “Ramuri”, seria veche, începând cu 
1929, întâlneşte mai multe articole si pamflete ale lui Arghezi, de 
o reală importanţă pentru literatura şi cultura noastră, dar şi pen-
tru cunoaşterea Olteniei şi a unor figuri de intelectuali.
Astăzi, ca şi altădată, în biroul lui Tudor Arghezi de la Mărţişor, 
ochelarii clasicului odihnesc pe tăblie, bastonul celebru stă rezemat într-un colţ, iar pe un braţ al fotoliului este aşezată legendara bască neagră, de parcă 
l-ar aştepta pe scriitor şi acum să plece într-o plimbare de primăvară târzie…
La finalul acestei manifestări cei prezenţi au primit pliante cu obiective turistice şi culturale din judeţul Gorj, precum şi o carte cu noţiuni de gramatică, 
autor fiind Dorin N. Uritescu. 

Muzeograf
 Eugenia Firescu
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Sfinţirea Fântânii din Parcul Stejeret

Inaugurare Cămin Cultural Cărbuneşti Sat
Sâmbătă 2 iunie 2012, Primăria Târgu Cărbuneşti, locuitorii din oraş precum şi cei 
din Cărbuneşti Sat au sărbătorit reabilitarea Căminului Cultural din Cărbuneşti Sat, o 
investiţie susţinută exclusiv din bugetul local.
Deşi poate părea un lucru puţin lipsit de importanţă, reabilitarea Căminului Cultural 
din Cărbuneşti Sat era foarte necesară pentru locuitori acestui sat, dată fiind situaţia 
precară în care acest spatiu de cultură se afla. Un spaţiu destinat, în mare parte pentru 
desfăşurarea activităţilor cultural-artistice din sat, precum şi un loc curat, frumos în 
care se pot organiza 
nunţi, botezuri sau 
alte evenimente de 
acest fel.
Procesiunea de in-
augurare a început 
cu tăierea panglicii 
de către domnul 
primar Mihai Maz-
ilu şi de domnul 

viceprimar Iuliu Călina, fiind urmată de sfinţirea noului locaş. 
După terminarea acestor formalităţi, toţi cei prezenţi au fost invitaţi de Primăria 
Târgu Cărbuneşti la un spectacol de muzica populară susţinut de Stefania Cîrstoiu, 
acompaniată de ansamblul de muzică populară Gilortul. Şi pentru că o sărbătoare nu 
merge fără binecunoscutul mic, toţi cei prezenţi au putut degusta din micii şi berea 
oferită de autorităţiile locale.

Având în vedere prevederile Legii 515/2002 pentru aprobarea OG.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi prevederile HCL 72/2010 
art, 3,4, vă facem cunoscut ca nu aveţi voie să depozitaţi pe domeniul public materiale de construcţii (lemne, balast, nisip, piatră etc).
Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin HCL, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei- 1000 lei (persoane 
fizice) şi de la 2000 lei -20.000 lei (persoane juridice) conform HCL nr 72/2010 art.4 lit.g.
Totodată având în vedere prevederile Legii 515/2002 pentru aprobarea OG.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, şi prevederile 
HCL 72/2010 art.5 , aveţi obligaţia de a curăţi şi întreţine şanţurile şi rigolele şi podeţele aferente proprietăţii dumneavoastră.
Nerespectarea sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin HCL, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei- 2000 lei conform 
HCL nr 72/2010.
În acest sens poliţia locală va actiona în vederea respectării obligaţiilor stabilite prin HCL, urmând ca persoanele care nu vor îndeplini obligaţiile care 
le revin, vor fi sancţionate, conform prevederilor legale mai sus menţionate.

Poliţia locală Târgu Cărbuneşti vă informează

După fântânile de la Ocolul Silvic şi cea de la Grădiniţa de lângă IAS, iată 
că o altă fântână a fost dată în folosinţă de către autorităţiile locale din Târgu 
Cărbuneşti, cărbuneştenilor. 
Este vorba de fântâna din Parcul Stejeret, o construcţie nouă, în stilul celorlalte 
două fântâni construite până acum cu ajutorul Primăriei Târgu Cărbuneşti. La 
sfiinţirea noului izvor au participat, pe lângă autorităţiile locale, şi oaspeţi de 
seamă de la nivelul judeţului, printre care trebuie menţionat, şi proaspăt reales 
în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, Ion Călinoiu şi probabil viitorul 
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Ciprian Florescu.
Procesiunea a început cu sfinţirea noului izvor de către părintele protopop Au-
relian Dumitrescu, urmată fiind de discursurile domnului primar Mihai Mazilu, 

şi a domnului Ion Călinoiu. După acestea, autorităţiile locale i-au invitat pe 
cei prezenţi la un mic şi o bere, pentru a sărbători cum se cuvinte o nouă 
realizare a autorităţilor locale. Iată că deşi campania electorală a trecut, re-
alizarea obiectivelor propuse nu a stagnat. 
În acest sens Primăria Târgu Cărbuneşti speră ca spre sfârşitul acestei luni, 
dacă nu cel târziu la începutul lunii iulie, să inaugureze alte două mari 
invetiţii propuse, şi anume: asfaltare Strada Tudor Arghezi şi asfaltare Stra-
da Bradului.
De precizat că în maxim 3 luni, tot sistemul de iluminat din oraşul Târgu 
Cărbuneşti va fi schimbat în întregime, astfel să ne putem bucura de un ilu-
minat urban modern, eficient şi economic. 


