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Dragi cărbuneşteni,
Vă așteptăm în perioada 21-23 iunie 2019 la ”Festivalul Berii” ediția a II-a, ce va avea 

loc în parcul Stejeret.
Primar,

Birău Dănuț
Festivalul Internaţional de Literatură "Tudor Arghezi" Ediţia a XXXIX -a 

Ajuns la cea de-a XXXIX-a ediţie, festivalul omagiază pe cel care rămâne unul dintre cei mai mari scriitori ce i-a dat literatura română de-a lungul 
timpului şi îşi propune să contribuie la stimularea pe criterii valorice a scrisului românesc contemporan, inclusiv pentru cunoaşterea şi promovarea 
operei argheziene, în ţară şi peste hotare. 
Iniţiat în 1980 cu prilejul Centenarului Tudor Arghezi, de Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Gorj prin Centrul judeţean de îndrumare 

a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă, sub auspiciile Uniunii Scriitorior, 
respectiv a Asociaţiei Scriitorilor din Craiova, Festivalul-concurs de creaţie literară 
„Tudor Arghezi” a fost conceput şi s-a desfăşurat bianual (1980, 1982), însă, datorită 
marelui ecou trezit în rândul creatorilor dornici de afirmare, a devenit, începând 
cu a treia ediţie, anual (1983). Încă de la început, în cadrul Festivalului, pe lângă 
concursul propriu-zis de creaţie literară, deschis tuturor genurilor, au avut loc 
lansări de publicaţii (reviste şi cărţi), sesiuni de comunicări ştiinţifice,vernisaje 
de expoziţii, vizite de documentare, întâlniri cu personalităţi din sfera culturii 
şi artei, dar şi cu iubitorii de muzică şi poezie în diferite localităţi ale judeţului 
(Tg.-Jiu, Târgu Cărbuneşti, Motru, Rovinari, Novaci). Din 1989, Festivalul-concurs 
a fost organizat de Inspectoratul (Direcţia) de Cultură, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale cu sprijinul Consiliului Judeţean 
Gorj şi Uniunii Scriitorilor, având ca parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian 
Tell”, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Şcoala Populară de Artă, Consiliul Local şi 
Primăria oraşului Târgu Cărbuneşti şi Universitatea „Constantin Brâncuşi”. 
Şi în acest an programul festivalului s-a desfăşurat în perioada 23 -26 mai, la Târgu 

Jiu şi Târgu Cărbuneşti, localitatea de obârşie a scriitorului, având colaborarea Uniunii Scriitorilor din România. Anul acesta de organizarea acestui 
festival s-au ocupat: Consiliul Judeţean Gorj prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj cu sprijinul U.S.R. 
Parteneri: Primăria Târgu Cărbuneşti, Biblioteca Judeteana Christian Tell”, Liga culturală Fiii Gorjului Bucureşti, Institutul Cultural Român, Teatrul 
Dramatic Elvira Godeanu, Universitatea „C-tin Brâncuşi” Tg Jiu, alte instituţii de cultură, ligi, fundaţii si societăţi culturale din Gorj.  Ca și în celelalte 
ediții, momentul cu cea mai mare încărcătură emoţională l-a reprezentat Gala Laureaţilor, care a avut loc la Târgu Cărbunești, ca de obicei în ultima 
zi a festivalului, adică duminică, pe 26 mai. Înaintea festivității de premiere oaspeții au vizitat muzeul care îi poarta numele marelui poet român.
Palmaresul celei de-a XXXIX- a ediții:  * Premiul Opera Omnia pentru scriitori români, acordat de Uniunea Scriitorilor din România  și titlul de Cetățean 
de Onoare al orașului, acordat de Primăria Târgu Cărbunești a fost atribuit d-lor: Vasile Spiridon (critică literară) și Nora Iuga (poezie);
* Premiul Opera Omnia pentru scriitori străini, acordat de Consiliul Județean 
prin CJCPCT Gorj  și titlul de Cetățean de Onoare al orașului, acordat de Primăria 
Târgu Cărbunești a fost atribuit domnului Enrique Nogueras (Spania) și domnului 
Vojislav Karanovici (Serbia);
* Premiul Opera Omnia pentru scriitori de origine gorjeanească, acordat de 
Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” București, a fost atribuit d-lui Adrian Frătila, Tg Jiu; 
* 5 premii pentru promovarea operei argheziene, acordate de CJCPCT Gorj, au 
fost atribuite lui: Daniel Levente Pal (Ungaria), Menachem M. Falek(Israel), Liliana 
Galor (Israel), Vasile Bâcu (Ucraina), Valeriu Țîbulențko (Ucraina) ; 1 premiu similar, 
a fost acordat de Primăria Târgu Cărbunești și atribuit d-lui Ion Anton (Republica 
Moldova);* Premii speciale pentru promovarea Festivalului in presa literara 
nationala, Spiridon Popescu și Adrian Fratila, Târgu Jiu; * Premiul Opera Prima, 
pt. volumul de debut ”Noțiuni Elementare”, Ed.Cartea Romaneasca, 2018, a fost 
acordat de CJCPCT Gorj și atribuit d-soarei Irina Roxana Georgescu, Bucuresti;* 
Premiul secțiunea Cuvinte potrivite/ volum în manuscris/, acordat de CJCPCT 
Gorj, a fost atribuit domnului Sibechi Vlad Ionut, Suceava; * Premiul I secțiunea  
Bilete de papagal/ grupaj poezii, acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit doamnei Ciobanu Teodora Cristina; * Premiul al II-lea la aceeași secțiune, 
acordat de Bibl. Jud., a fost atribuit lui Mihaila Gabriel Nicolae, Galați; * Premiul al III-lea, aceeași secțiune, acordat de C.C. Tudor Arghezi Târgu 
Cărbunești, a fost atribuit doamnei Ana Paraschivescu, Craiova;
* Premiul pt. arghezologie,  acordat de CJCPCT Gorj, a fost atribuit domnului Zenovie Cârlugea pentru volumul ,,Tudor Arghezi, dictionar esential 
(Oamenii din viata lui)”, Targu Jiu, 2018; * Premiul revistei Viata Romanească, constand in publicarea unui grupaj de poezii, a fost acordat doamnei 
Ciobanu Teodora Cristina. În cadrul secțiunii ”Moștenirea Arghezi”, dedicată elevilor de liceu, s-au acordat următoarele premii oferite de Primăria 
Târgu Cărbunești: Tebec Melinda Maria – cls. a XII A, sectiunea eseu, Dogaru Anca Maria – cls. a XII B, sectiunea eseu și Crețu Luiza Loredana – cls. a 
IX A, sectiunea eseu, eleve la Colegiul Național ”Tudor Arghezi” ,  Târgu Cărbunesti.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iunie 2019

HOTĂRÂRE
privind  desfăşurarea  FESTIVALULUI BERII în orașul 

Târgu Cărbunești în perioada 22-23 iunie 2019

Consiliul Local al oraşului Târgu Cărbunești,    Având  în 
vedere :
      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
      - expunerea   de motive;
      - raportul de specialitate din partea Centrului Cultural 
„Tudor Arghezi”;
       - oferta și programul artistic pentru Festivalul 
Berii din partea – Asociația Tinerii Gorjului nr. 52 din 
03.06.2019 înregistrată la instituția noastră cu nr. 9841 
din 04.06.2019;
       - prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu 
modificările și completările ulterioare;
       - Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale 
cu completările şi  modificările ulterioare 
        -  Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;
     - Legea nr. 98/2016 - Legea achizițiilor publice cu 
modificările şi completările ulterioare;
        - HCL nr. 35/2019- privind rectificarea și modificarea 
bugetului de venituri  şi cheltuieli pe anul 2019;
     În temeiul  art. 45  din Legea nr. 215/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. -  Se aprobă organizarea și desfăşurarea 
FESTIVALULUI BERII, ediția a -II- a  în orașul Târgu 
Cărbunești, în perioada  22 - 23 iunie 2019, în parcul 
STEJERET, în parteneriat cu Asociația „Tinerii Gorjului” din 
oraș Țicleni, județul Gorj.
Art. 2. – (1) Se aprobă încheierea Protocolului de 
Colaborare cu Asociația „Tinerii Gorjului”, prevăzut în 
anexă, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se  împuternicește primarul orașului  Târgu Cărbunești 
domnul Birău Dănuț pentru a semna Protocolul de 
Colaborare.
Art. 3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort 
din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti  vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Modernizarea, 

reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență  Târgu 

Cărbunești”

Consiliul Local al orașului Târgu Cărbunești, având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al Biroului Administrarea 
Domeniului Public și Privat din cadrul instituţiei;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările și completările ulterioare;
- Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale 
pentru Proiect: cod SMIS 126881 - nr. 12401/24.05.2019;  
În temeiul  art. 45  din Legea nr. 215/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aprobă proiectul „Modernizarea, reabilitarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul 
Spitalului de Urgență  Târgu Cărbunești”  în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea 
de investii 8.1., Obiectiv specific 1, Operațiunea A. 
Ambulatorii.
     Art. 2.- Se aprobă valoarea totală a proiectului 
„Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență  
Târgu Cărbunești”  în cuantum  de 10.693.327,62 lei  
(inclusiv TVA).
     Art. 3.- Se aprobă contribuția de 2 % din valoarea

eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.866,61 lei 
reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea, 
reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
timentele de specialitate din cadrul Primăriei Târgu 
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 
de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență  Târgu 
Cărbunești” .
Art. 4.-. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce 
pot apărea pe durata implementării proiectului 
„Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență  
Târgu Cărbunești”, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din bugetul local.
    Art. 5.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare 
implementării proiectului în condițiile rambursării/
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a 
corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare 
a achiziţiei.
Art. 6.-  Primarul orașului Tg. Cărbunești și 
compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 
Târgu Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri 
şi cheltuieli al oraşului Târgu Cărbunești pe anul 2019

Consiliul Local al oraşului Târgu Cărbunești, având  în 
vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; 
- raportul de specialitate nr. 9.892 din data de 05.06.2019  
întocmit de Borcan Alin Paul, șef serviciu buget, 
contabilitate, resurse –umane;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației 
indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, 
cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe anul 
2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, 
cu completările şi  modificările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu 
modificările si completările ulterioare;
- analiza efectuată asupra contului de execuție de la data 
de 31 mai 2019;
- adresa nr. 164/04.06.2019 emisă de Școala Gimnazială 
„George Uscătescu” Târgu Cărbunești, înregistrată la 
instituția noastră cu nr. 9.857 / 05.06.2019;
- adresa nr. 4.038/31.05.2019, emisă de Spitalul de 
Urgență Târgu Cărbunești, înregistrată la instituția 
noastră cu nr. 9.645 / 31.05.2019;
- adresa nr. 253 / 05.06.2019, emisă de Clubul Sportiv 
„Gilortul ” Târgu Cărbunești, înregistrată la instituția 
noastră cu nr. 9.885/ 05.06.2019;
    În temeiul  art. 45  din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- (1) Se  aprobă modificarea bugetului local de 
venituri și cheltuieli pe anul 2019 al orașului Târgu 
Cărbunești, respectiv modificări de  credite  bugetare 
în cadrul  capitolelor bugetare, între titluri, articole, 
alineate, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 și 
formular cod 11/01). 
              (2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 
2019 se stabilește la venituri în sumă de 13.775,69 mii lei 
și la cheltuieli în sumă de 13.831,40 mii lei, cu un deficit 
de 55,71 mii lei.
    Art. 2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 
2019 al orașului Târgu Cărbunești se aprobă la secțiunea 
de funcționare cu venituri în sumă de 12.124,40 mii lei și 
la cheltuieli în sumă de 12.124,40 mii lei, conform anexei 
nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă 
de 1.651,29 mii lei și cheltuieli în sumă de 1.707,00 mii 
lei, cu un deficit de 55,71 mii lei, conform anexei nr. 3.

Art. 3.- (1) Se aprobă rectificarea bugetului  de venituri și 
cheltuieli al instituțiilor publice și activităților  finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019 
cu suma de 10,00 mii lei  și modificarea bugetului  de 
venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii,  re-
spectiv  virări de credite  bugetare în cadrul  capitolelor  
bugetare, conform anexei nr. 4 (formular cod 11 și for-
mular cod 11/02).
(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice 
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii pe anul 2019,  se stabilește la venituri în sumă de 
55.221,13 mii lei și la cheltuieli în sumă de 55.281,41 mii 
lei, cu un deficit de 60,28 mii lei. 
     Art. 4.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor 
publice și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2019 se aprobă la secțiunea de 
funcționare cu venituri în sumă de 54.915,25 mii lei și la 
cheltuieli în sumă de 54.975,53 mii lei cu un deficit de 
60,28 mii lei, conform anexei nr. 5,  iar la secțiunea de 
dezvoltare cu venituri în sumă de 305,88 mii lei și chel-
tuieli în sumă de 305,88 mii lei, conform anexei nr. 6.
     Art. 5.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6  fac parte integranta 
din prezenta Hotărâre. 
     Art. 6.- Ordonatorul principal de credite, toate bi-
rourile și serviciile de specialitate din cadrul instituţiei 
şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri .

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice și 

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” 

Consiliul Local al oraşului Târgu Cărbunești,    Având  în 
vedere :
     - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comi-
siilor de specialitate;
     - expunerea   de motive;
     -  raportul de specialitate al biroului administrarea 
domeniului public si privat;
      - referatul  nr. 7716/24.04.2019 întocmit de domnul 
Zorilă Emanuel Cristian, consilier superior în cadrul bi-
roului ADPP;
     - Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale, 
cu completările şi  modificările ulterioare; 
      - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare;
      - nota de constatare nr. 535/10.01.2019 a comisiei 
formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj, 
Instituției Prefectului Gorj, Inspectoratului Județean 
în Construcții Gorj, Inspectoratului Județean pen-
tru Situații de Urgență Gorj și reprezentanții Primăriei 
Orașului Târgu Cărbunești;
     - OMDRAPFE nr. 1280/07.03.2019;
      - documentația tehnico-economică a obiectivului de 
investiții întocmita de   S.C. DOMARCONS S.R.L. Craiova;     
     - HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si 
conținutul cadru al documentațiilor  tehnico-eco-
nomice, aferente obiectivelor de investiții finanțate din 
fonduri publice;
     În temeiul  art. 45  din Legea nr. 215/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a 
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” și indicatorii tehnico-economi-
ci cuprinși în devizul general al obiectivului de investiții, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   
     Art. 2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort 
din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti  vor asigura du-
cerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Noaptea Muzeelor

Sâmbătă, 18 mai 2019, zeci de persoane au trecut pragul Muzeului Literaturii 
„Tudor Arghezi” din Târgu Cărbuneşti. Însoţiţi de cadre didactice ce ştiu să poarte 
făclia minţii şi a sufletului, elevii din diferite clase de la Şcoala Gimnazială „George 
Uscătescu” şi de la Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, coordonaţi de domnii învăţători 
şi profesori Camelia Buligiu, Ionela Piţulescu, Cristina Drăghici şi Iuliana Bora, au 
vizitat sâmbătă seara muzeul. Pe lângă expoziţia permanentă, elevii s-au bucurat şi 
de prezenţa unui invitat special, Catia Maxim, care a avut o lectură publică în cadrul 
programului Noaptea Muzeelor. Scriitoarea a prezentat cărţile „Sipetul cu îngeri” şi 
„Altarul din carcera oarbă”. Din cel de-al doilea volum, Catia Maxim a citit fragmente 
în care recursul la amintirea copilăriei îndulcea suferinţa deţinuţilor politici. 
Catia Maxim a fost impresionată de valorile culturale şi spirituale, a oferit autografe 
pe volumele puse la dispoziţia celor prezenţi, a făcut fotografii, lăsând şi un mesaj 
în cartea de impresii a muzeului: „Prima mea vizită la Muzeul <<Tudor Arghezi>> 
din Târgu Cărbuneşti, prima mea lectură aici, printre oameni zâmbitori şi prietenoşi. 

O energie bună. Promit să revin! Preţuire, Catia Maxim.”                                                                                                                                                           Muzeograf,
Eugenia FIRESCU

Activități în cadrul Muzeului „Tudor Arghezi”, în Săptămâna Altfel!
Săptămâna „Școala Altfel” 2019 este un program dedicat activităților extracurriculare 
și extrașcolare, în care Ministerul Educației Naționale susține educația alternativă 
prin diferite activități pentru elevi prin „Programul Școala Altfel 2019- Să știi mai 
multe, să fii mai bun!”.
Elevii claselor I-VIII de la Școala Gimnazială „George Uscătescu” din Târgu Cărbunești 
și de la Școala Albeni, coordonați de doamnele și domnii învățători și profesori: 
Buligiu Camelia, Câlțaru Mariana, Drăgoescu Daniela, Mihai Elena, Pițulescu Ionela, 
Vlăduțescu Alina, Drăghici Cristina, Babucea Teodora, Borcan Marilena, Lungescu 
Ramona și Constantin Alis au avut ocazia să se recreeze la muzeu, să afle lucruri noi 
despre Tudor Arghezi, poetul care are rădăcini puternice în Gorj.
Deși nu a trăit în Oltenia, marele scriitor Tudor Arghezi s-a simțit mai oltean decât 
mulți olteni, mai gorjean decât gorjenii. Deși nu s-a născut la Târgu Cărbunești ci 
„într-o împrejurare de pripășire oltenească, gorjeană, la București”, Tudor Arghezi și-a 
susținut obârșia cărbuneșteană în toate împrejurările. A ținut ca pe piatra funerară 

de pe mormântul său de la Mărțișor, să apară mențiunea „cu origini în Gorj”.
Așa cum spune Valeriu Anania, „Tudor Arghezi a iubit ținuturile Gorjului până la 
idolatrizare, din ele și-a luat dalta și condeiul, forța și geniul pentru o operă care 
să dăinuie peste timpuri”. Aici, elevii au admirat obiectele personale ale poetului și 
ale familiei, penarul pe care se afla numele adevărat al Mitzurei-Domnica, tablourile 
de familie și alte lucruri interesante ce au aparținut familiei Arghezi. Într-una din 
sălile muzeului se află tabloul cu Zdreanță, câinele său preferat care l-a inspirat pe 
poet în poezia cu același nume. Există la intrare un tablou cu poezia de căpătâi a 
marelui poet „Testament”, tradusă în limbi precum: germană, rusă, franceză, engleză, 
spaniolă.
Impresionați, elevii au promis că vor reveni și în cadrul altor activități organizate la 
nivelul școlii.

Muzeograf,
Eugenia Firescu

Ziua Eroilor. Sărbătoare națională a poporului român.
Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, este celebrată an de an 
odată cu sărbătoarea creştină a Înălţării Domnului, care marchează înălţarea la cer 
a lui Iisus Hristos, la 40 de zile după Înviere. Astfel, anul acesta Ziua Eroilor a fost 
sărbătorită la data de 6 iunie, în memoria celor căzuţi de-a lungul veacurilor pe 
câmpurile de luptă, pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi 
întregirea neamului. 
Şi de această dată, locul desfăşurării ceremonialului închinat eroilor români căzuţi 
la datorie, de-a lungul timpului, pe câmpurile de luptă, l-a reprezentat monumetul 
eroilor din Pojogeni unde au avut loc o ceremonie militară şi religioasă, depuneri 
de coroane şi jerbe 
de flori.
La eveniment 
au participat 
reprezentanți ai 
autorităților locale, 

ai poliției, armatei, dar și reprezentanți ai unitățile de învățământ din orașul nostru.
Activitățile comemorative de la Monumetul eroilor din Pojogeni au debutat cu 
o slujbă de pomenire pentru eroii neamului, urmată de recitaluri de cântece și 
poezii susținute elevii Școlii din Pojogeni. Ulterior s-au rostit alocuțiuni de către 
reprezentanții autorităților locale, cadre didactice, locuitori ai localității Pojogeni, 
precum și reprezentantul unității militare din orașul nostru. 
Momentul de încheiere a întregului ceremonial l-a reprezentat depunerea de coroane 
de flori la monumentul eroilor.
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1 Iunie- Ziua Copilului

Gilortul Târgu Cărbunești - Campioană!
Echipa noastră de fotbal, Gilortul Târgu Cărbunești a câștigat campionatul în sezonul competițional 2018-2019. 
Gilortul Târgu Cărbunești câștigă una dintre cele mai echilibrate ediții ale Ligii a IV-a Gorj, nu mai puțin de 4 echipe având șanse de a câștiga 

campionatul cu 2 etape înainte de finalul acestuia. Titlul de campioană județeană 
la fotbal a fost obținut în ultima etapă, în urma victoriei obținute pe teren propriu  
împotriva celor de la Petrolul Stoina  cu scorul de 3-1. 
La finalul sezonului, jucătorii echipei noastre și-au făcut suporterii fericiți și, într-o 
atmosferă fantastică, au primit trofeul, diploma și medaliile de campioni.  
Echipa a avut o evoluţie destul de bună pe durata Campionatului Ligii a –IV-a, unde 
a realizat 23 de victorii,  3 jocuri s-au încheiat la egalitate şi a avut 4 înfrângeri, 
totalizând 72 de puncte şi un golaveraj foarte bun  73 goluri marcate şi doar 20 
primite, situându-se la o distanţă de doar 2 puncte de ocupanta locului II –ACS 
Știința Turceni. Bucuria a trecut și acum ne așteaptă o nouă înfruntare  
După o pauză de 3 ani, echipa noastră dispută din nou partidele de baraj contând 
pentru accederea în eșalonul III al fotbalului românesc,  anul acesta contracandidata 
noastră fiind CS Strehaia.
Meciul tur va avea loc sâmbătă 15 iunie, începând cu ora 18:00, pe stadionul 
Orășenesc din Strehaia, returul urmând a avea loc sâmbătă, 22 iunie, începând cu 
ora 17:30, pe stadionul Cristinel Răducan.

Jucătorii echipei Gilortul care au pus umărul la câștigarea campionatului în sezonul competiţional 2018-2019 : 
Almăjanu Dumitru-Darius, Andronache Alexandru-Marin, Andronache Radu-Cătălin, Avramescu Alexandru, Barbu Horațiu-Cristian, Brujan MIhai-
Cosmin, Buzurin Alexandru, Buzurin Marius-Alexandru, Cirstoiu Monel-Tiberiu, 
Cocioabă Ionuț-Cătălin, Codin Constantin-Adrian, Constantinescu Dragoș-Vasile, 
Dăianu Radu-Alexandru, DIură Constantin-Iulian, Dolcescu Bogdan-Daniel, 
Drăgan Anton, Dumitru Denis-Dragoș, Dumitru Roberto-Emanuel-Tiberiu, 
Eremia Alexandru-Constantin, Gavrilescu Gheorghe-Cosmin, Gilcescu Ion-Marin, 
Grosu Narcis Cătălin, Manole Nicușor, Meliță Andrei, Mihăilescu Andrei-Mădălin, 
Mihăilescu Eduard-Daniel, Novabilschi Eduardo-Rafael, Otti Georges-Ferdinand, 
Popescu Victor-Daniel, Popescu-Zafie Mădălin, Popete Laurențiu-Florin, Purece 
Eduard-Petrișor, Segirceanu Bogdan-Gabriel, Stănescu Dragoș-Vasile, Velișcoiu-
Vlancea Andrei-Alexandru. Antrenori: Iordache Octavian, Avramescu Alexandru.
Meritul acestei performanțe le revine sportivilor, antrenorilor, oamenilor din 
conducerea clubului, administrației publice locale, sponsorilor care s-au implicat in 
buna funcţionare a echipei de fotbal C.S Gilortul Târgu Cărbunești.
Venim cu rugămintea de a fi alături de această frumoasă echipă, în meciurile de 
baraj.

În 1924, Liga Națiunilor a decis că 1 iunie va fi amintit ca Ziua Internațională 
a Copilului. Este o zi specială desemnată ca un memento pentru ca lumea să 
abordeze problemele care au efecte directe sau indirecte asupra bunăstării și 
bunăstării copiilor din întreaga lume.
Ziua internațională a copiilor este dedicată activităților care promovează și 
sensibilizează opinia publică asupra problemelor care afectează copii. Fiecare țară 
are libertatea de a organiza evenimente și, de obicei, guvernele colaborează cu 
organizații care se specializează în satisfacerea nevoilor copiilor și în depășirea 
problemelor. 
Ziua internațională a copiilor, așa cum a fost stabilită de ONU, există pentru a promova 
conlucrarea internațională, conștientizarea în rândul copiilor în întreaga lume și 
îmbunătățirea bunăstării copiilor. Ziua Mondială a Copilului ne oferă fiecăruia un 
punct de intrare inspirat pentru a promova, promova și sărbători drepturile copiilor, 
traducând în 
dialoguri și 

acțiuni care vor construi o lume mai bună pentru copii.
Pornind de la convingerea că trebuie acordată o atenție deosebită copiilor, care 
reprezintă generația de mâine, am organizat, în avans, pe data de 31 mai, un 
eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Copilului. 
Astfel pe tronsonul de drum din fața Scolii Generale ”George Uscătescu”, închis 
circulației rutiere pentru câteva ore, au avut loc numeroase manifestări și activități 
distractive pentru copii.  
Cei mai talentați dintre copii au avut prilejul de a-și demonstra talentul dar și 
eforturile depuse pentru a se perfecționa, în arta dansului, a măiestriei utilizării 
instrumentelor muzicale 
Copii s-au bucurat de un tobogan gonflabil si fructe proaspete, oferite de cãtre au-
toritatea publicã localã în scopul promovãrii unei alimentatii sãnãtoase. Totodatã 
un clovn le-a fãcut ziua mai fericitã oferindu-le figurine din baloane, dupã placul si 
preferintele fiecãrui copil.


