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Ziua naţională a curăţeniei

Festivalul Internaţional de Literatură "Tudor Arghezi" Ediţia a XXXII -a 

Am vrea să trăim într-o ţară curată, dar foarte adesea suntem prea obosiţi ca să ridicăm 
cu mâna noastră gunoiul de jos. Iar uneori suntem îndeajuns de departe de un coş de 
gunoi, cât să ne simţim îndreptăţiţi să lăsăm să cadă câte un chiştoc, câte un cotor, câte 
o hârtie mototolită pe marginea drumului sau chiar în mijlocul lui. Fiecare dintre noi ar 
trebui să işi asume voluntariatul nobil de a curăţa o stradă, o zonă, o bucată de lume pe 
care tot noi am lăsat-o să se înece în mizerie.
Sâmbătă, 12 mai, s-a desfăşurat «Ziua de Curăţenie Naţională» din cadrul proiectu-
lui «Let’s do it, România! Misiunea proiectului a fost de mobilizare a cetăţenilor, 
autorităţilor, societăţii civile, companiilor private, a mass-mediei pentru curăţarea ar-
ealelor naturale din jurul localităţilor. 
Acţiunea a fost organizată de Asociaţia Viitorul în zori- Bucureşti, Consiliul Judeţean 
Gorj, Primăria Târgu Cărbuneşti, Agenţia pentru protecţia mediului Gorj, garda 
Naţională de Mediu Gorj, Inspectoratul Şcolar Gorj, Administraţia Apele Române 
Gorj, Direcţia Silvică şi SC Salubris SRL.
La această acţiune au participat un număr de circa 300 de voluntari: salariaţi din cadrul 
Primăriei Târgu Cărbuneşti, elevi ai Şcolii Generale George Uscătescu atât din clasele 
I-IV cât şi din clasele V-VIII şi elevi ai Colegiului Naţional “Tudor Arghezi“. 
Înarmaţi cu mănuşi şi saci menajeri, voluntarii au pornit la treabă dimineaţa, la orele 
9.00 şi au muncit până la orele 13.00, făcând faţă temperaturilor ridicate numai să îşi vadă scopul atins. Zonele vizate în vederea ecologizării au fost: Parc 
Stejăret, Parc Central, Fântâna Bălii, Râu Gilort şi Blahniţa, DN 665, DN 67B- segmentul de drum ce aparţine de oraş. În total au fost colectaţi peste 640 
de saci cu deşeuri, aceştia fiind ulterior încărcaţi în maşinile de transport deşeuri, şi trimise spre depozitare la Groapa Ecologică din Târgu Jiu. 

Ajuns la cea de-a XXXII-a ediţie, festivalul omagiază pe cel care rămâne unul dintre cei mai mari scriitori ce i-a dat literatura română de-a lungul tim-
pului 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. Tudor Arghezi este emblema 
modernismului românesc
Festivalul se adresează creatorilor de literatură şi exegeţilor în arghezologie din ţară, precum şi vorbitorilor 
de limbă română din comunităţile de peste graniţe, cu preocupări în domeniu.
În organizarea Festivalului şi-au adus contribuţia: Consiliul Judeţean Gorj, Centrul Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”, Consiliul Local şi Primăria 
Târgu-Cărbuneşti, Ansamblul Artistic Profesionist “Doina Gorjului”, Centrul Cultural şi Biblioteca “Tudor 
Arghezi” Tg-Cărbuneşti, alte instituţii de cultură, ligi, fundaţii, societăţi culturale, posturi de radio, cotidiane 
şi edituri din Gorj.
Programul festivalului s-a desfăşurat în perioada 17 -20 mai, la Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti, localitatea de 

obârşie a scriitorului, având colaborarea Uniunii 
Scriitorilor din România. În acest timp au avut 
loc lansări de reviste si carte, expoziţii de carte 
cu vânzare, sesiuni de autografe, precum şi un 
vernisaj al unei expoziţii de artă plastică. Festiva-
lul Internaţional de Literatură “Tudor Arghezi“ s-a 
bucurat, ca de fiecare dată, de participarea scriito-
rilor din: România, Suedia, Macedonia, Slovenia, 
Serbia, Germania si Republica Moldova. 
Juriul festivalului este prezidat de Ana Blandiana si Dan Cristea, şi a fost compus din: Paul 
Aretzu, Mircea Bârsilă, Gelu Birău, Zevonie Cârlugea, Nicolae Dragoş, Ion Cepoi, Gabri-
el Chifu, Ion Popescu Brădiceni, Horia Gârbea, Dragoliub Firulovici, Gheorghe Grigurcu, 
Spiridon Popescu, şi secretar juriu Viorel Surdoiu. Juriul şi-a desfăşurat lucrările pe două 
secţiuni:
- de preselecţie, alcătuit din reprezentanţii organizatorilor, lecturarea începând pe 17 mai;
- naţional, care a cuprins şi juriul de preselecţie, jurizarea definitivându-se în cursul zilei de 19 
mai, în aşa fel încât să poată fi anunţaţi laureaţii în timp util, în vederea participării la festivi-

tatea de premiere, ce a avut loc la Târgu-Cărbuneşti, în 20 mai, începând cu ora 11.00. 
Sâmbătă 19 mai, au avut loc, la Târgu-Jiu, lansări de albume de poezii ale lui Arghezi în limbile engleză şi sârbă, dar şi lansarea revistelor „Portal 
Măiastră”, „Caietele Columna” şi „Bilete de Papagal”. Tot sâmbătă, Ana Blandiana, Gheorghe Grigurcu, Mircea Bârsilă şi poeţii din Suedia, Germania, 
Moldova, Serbia şi Macedonia au susţinut recitaluri la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”.                                                                     Continuare pag4.

La 10 iunie 2012 veniţi la vot!
Nu lăsăţi pe alţii să decidă pentru dumneavoastră!
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Aprilie 2012

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 comisiilor 
de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de 
specialitate ;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pen-
tru 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 spe-
cialitate 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 Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor duce la 
îndeplinire prevederile 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 ve-
dere :
- 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 lo-
cale cu completările şi  modificările ulterioare;
- referat nr. 6.561 / 12.04.2012 – privind estimarea 
sumelor necesare pentru cheltuielile privind alegerile pen-
tru autorităţile administraţiei publice locale din data de 10 
iunie 2012 ;
- referatele nr. 5.697 / 29.03.2012 nr. 6.200 

/05.04.2012 – întocmite de d-na  Ciontescu Constanţa,  
consilier superior în cadrul biroului Administrarea Dome-
niului Public şi Privat;
- referat nr. 16.480 / 21.11.2011 – întocmit de Sîr-
bu Sută Ana – bibliotecar ; 
- referat nr. 4.721 / 14.03.2012 – întocmit de d-l  
Luntraru Cristian, inspector în cadrul compartimentului 
Urbanism, delegat la CS Gilortul Tg Cărbuneşti;
- referat nr. 6.678 / 18.04.2012, întocmit de d-l 
Cîrţînă Ion, consilier în cadrul biroului ADPP; referat nr. 
5.511 / 27.03.2012, întocmit de d-l Corici Sorin , şef birou  
ADPP; 
- contul de execuţie la data de  15.04.2012;
                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 venituri 
şi cheltuieli  pe anul 2012, pe capitole bugetare, cu suma 
de + 190,00 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular 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- 2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile 
si serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi ordo-
natorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Ar-
ghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si 
DSC Tg.Carbunesti) vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate al 

proiectului,,Reabilitare şi modernizarea sistemului de 
iluminat stradal in oraşul Târgu Cărbuneşti”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în ve-
dere :
- 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.273/2006 –privind finanţele publice lo-
cale cu completările şi  modificările ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică cu modificările si completările ulterioare ;
- Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-
economici ai proiectului ,,Reabilitare si modernizarea 
sistemului de de iluminat stradal in oraşul Târgu Car-
bunesti” întocmit de S.C. SKILIGHT PROIECT S.R.L. 
Bucureşti;
   În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aproba studiul de fezabilitate  ,,Reabilitare si 
modernizarea sistemului de iluminat stradal in oraşul Târ-
gu Cărbuneşti” şi indicatorii tehnico-economici cuprinşi 
în studiul de fezabilitate, conform anexei, care face parte 
integranta din prezenta hotărâre.
    Art.2.- (1)Se aproba iniţierea procedurii de achiziţie 
privind atribuirea contractului de lucrări având ca obiect 
,,Reabilitare si modernizarea sistemului de iluminat 
stradal in oraşul Târgu Cărbuneşti” cu durata de execuţie 
de 4 luni, cu plata eşalonata in 5 ani (2012-2016).
                (2) Creditele bugetare aferente plăţilor ce se vor 
efectua pe acest contract, se vor aproba cu prioritate în 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului din fiecare an 
financiar 2012-2016.
    Art.3.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si compartimen-
tele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind radierea debitorului Serviciul Public de pe lângă  
Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, CUI  12971490, cu sediul 
în Tg.Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 41, judeţul Gorj 

din evidenţele ORC Gorj

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti
     Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; 
       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
       - adresa nr. 5823/30.03.2012 a Administraţiei Finanţelor 
Publice Tg.Cărbuneşti;
       - Sentinţa nr. 367/23.03.2010 a Tribunalului Gorj- 
Secţia Comercială şi Decizia nr. 973/25.10.2010 a Curţii 
de Apel Craiova pronunţate în dosarul nr. 4981/95/2006 
pentru Serviciul Public de pe lângă Consiliul Local al 
oraşului Tg. Cărbuneşti;   
       - prevederile Legii nr. 85/2006 – legea insolveţei; 

         În temeiu  art.45   din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

        Art. unic : Se constată radierea debitorului Serv-
iciul Public de pe lângă  Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, 
CUI 12971490, cu sediul în Tg.Cărbuneşti, strada Tranda-
firilor, nr. 41, judeţul Gorj din evidenţele ORC Gorj,  con-
form  Sentinţei nr. 367/23.03.2010 a Tribunalului Gorj- 
Secţia Comercială şi Deciziei nr. 973/25.10.2010 a Curţii 
de Apel Craiova pronunţate în dosarul nr. 4981/95/2006. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de SC Salubris 
Gilort SRL pentru lucrările efectuate cu utilajele din 

dotare la Primăria Tg.Cărbuneşti, agenţii economici si 
persoane fizice

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în ve-
dere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; 
- expunerea de motive; 
- raportul de specialitate ; 
- fundamentarea de calcul a tarifelor
-  Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din  
25.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de orga-
nizare si funcţionare al SC Salubris Gilort SRL din oraşul 
Tg.Cărbuneşti ;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice lo-
cale cu completările şi  modificările ulterioare;
- Legea nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea si 
completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr. 101/2006;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 
privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, cu 
modificările si completările ulterioare;
- Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modifi-
care a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor;
  
     În temeiul art. 36, aliniatul (2), litera „d” si alinia-
tul (6), litera „a”, pct. 14 coroborat cu art. 45, din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

    Art.1.- Se aproba ajustarea tarifelor practicate de SC Sa-
lubris Gilort SRL pentru lucrările efectuate cu utilajele din 
dotare la Primăria Tg.Cărbuneşti, agenţii economici si per-
soanele fizice, conform anexei, care face parte integranta 
din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2012.

    Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, compartimen-
tele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti  şi 
SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti vor asigura duc-
erea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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S.P.C.L.E.P. Târgu Cărbuneşti, vă anunţă

„MITA ŞI VOTUL ILEGAL ÎNSEAMNĂ ÎNCHISOARE!”

Programul de lucru cu publicul în perioada 05.06.2012-10.06.2012, va fi următorul:
MARŢI – VINERI                       800 – 1800    
SÂMBĂTĂ                                800 – 1600         
DUMINICĂ                               800– 2100           

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

În contextul desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din România (în 
ziua de 10 iunie 2012), Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Informare şi Relaţii Pub-
lice, organizează o campanie de informare şi conştientizare a cetăţenilor români cu drept de vot  
Obiectivele acestei campanii sunt informarea cetăţenilor asupra sancţiunilor legale prevăzute pentru 
încălcarea legislaţiei electorale şi conştientizarea acestora pentru asigurarea unui proces electoral le-
gal.
Campania se adresează în general tuturor cetăţenilor români cu drept de vot, şi în special tinerilor care 
împlinesc 18 ani, celor care votează pentru prima dată, populaţiei cu drept de vot din mediul rural, 
membrilor formaţiunilor politice sau voluntari ai acestora, tuturor celor implicaţi în derularea cam-
paniei electorale. 
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale:
    Art. 109 - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei 
electorale, precum şi în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de 
candidaţi ori un anumit candidat pentru funcţia de primar, consilier sau de preşedinte al consiliului 
judeţean, precum si primirea acestora de către alegători constituie infracţiuni si se pedepsesc cu închi-
soare de la 6 luni la 5 ani.
    (2) Pedeapsa prevăzută la alin. (1) se aplică si persoanei care votează fără a avea drept de vot ori alegătorului care votează de mai multe ori în ziua 
alegerilor.
    (3) Tentativa se pedepseşte

Cel mai bun proiect la secţiunea mediu la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia 
Pentru că ne dorim o administraţie locală performantă, eficientă, transparentă şi democratică; pen-
tru că meritele celor care s-au remarcat în activitatea lor prin rezultate deosebite în administraţia 
publică locală trebuie recunoscute, iar rezultatele proiectelor reuşite trebuie împărtăşite cu bune 
practici spre beneficiul întregii administraţii, rrAPL - Revista Română de Administraţie Publică 
Locală a organizat în perioada 3-5 mai 2012, la Grand Hotel Phoenicia din Bucureşti, Concursul 
Naţional de Proiecte din Administraţia Publică Locală "Cele bune să se-adune". Acest concurs 
reprezintă un demers de evaluare şi recunoaştere a oportunităţii, unităţii şi eficienţei proiectelor 
promovate şi implementate de autorităţile publice locale, pentru infrastructură si programele pro-
movate de acestea. 
Fiecare UAT a putut participa cu cel mult un proiect pentru fiecare din cele douăsprezece domenii 
din concurs: utilităţi publice, ordine publică, edilitar-urban, mediu, turism, servicii sociale, educaţie, 
sănătate, activităţi administrative, cultură/artă/sport/tineret, activităţi recreative. Comisia de evalu-
are a apreciat durabilitatea şi calitatea proiectelor, inovaţia, impactul acestora în comunităţile ben-
eficiare, dar şi implicarea şi dedicaţia echipelor administraţiei publice locale.
Primăria Oraşului Târgu Cărbuneşti a participat la acest concurs, cu câte un proiect pentru toate  
cele douăsprezece domenii. Din acestea proiectul pe mediu, respectiv "Staţie de transfer deşeuri 
în oraşul Târgu Cărbuneşti", finanţat prin programul PHARE 2005, a primit premiul "Cel mai bun 
proiect la secţiunea mediu din Regiunea Sud-Vest Oltenia" in cadrul Galei premiilor Concursului 
Naţional de Proiecte din Administraţia Publică Locală. 
Acest proiect a fost apreciat mai ales datorită efectelor pozitive generate, respectiv contribuţia 
acestuia la rezolvarea uneia dintre problemele principale ale gestionării deşeurilor: generarea unei 
cantităţi semnificative de deşeuri, fără a se lua în considerare posibilitatea de reciclare sau de recu-

perare a energiei, în neconcordanţă cu principiile dezvoltării durabile. 
Proiectele nominalizate au fost prezentate în sesiuni multimedia de 15 minute unde s-a explicat comisiei de evaluare ideea, scopul, materialele, teh-
nologiile şi rezultatele acestora. 
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Cum este în obicei, momentul cu cea mai mare încărcătură emoţională, Gala Laureaţilor, a avut loc duminică, 20 mai, la Primăria din Tg-Cărbuneşti, 
unde Ana Blandiana şi Dan Cristea, copreşedinţii juriului, şi Mitzura Arghezi (fiica patronului spiritual al festivalului), împreună cu Primarul oraşului 

Târgu Cărbuneşti, Mihai Viorel Mazilu, şi directorul festivalului, Ion Cepoi, au înmânat premii 
laureaţilor celei de a XXXII ediţii a Festivalului internaţional de literatură “Tudor Arghezi 
Laureaţii celei de a XXXII -a ediţii a Festivalului internaţional de Literatură “Tudor Arghezi“ au 
fost recompensaţi cu premii şi diplome pentru diferitele secţiuni prezente în cadrul festivalului. 
Premiul pentru secţiunea “OPERA OMNIA” atribuit unor scriitori străini de prestigiu internaţional 
precum şi titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Târgu Cărbuneşti a fost acordat lui Bengt 
Berg (Suedia) şi lui Lidija Dimk-
ovska (Macedonia/ Slovenia).
Premiul pentru promovarea op-
erei argheziene prin studii de gen, 
artă plastică-ilustraţii, ex libris 
sau alte forme artistice a fost 
acordat lui Mircea M. Pop (Ger-
mania), Adam Puslojic (Serbia), 
Gelu Costea (România). Premiul 
“OPERA PRIMA” (volum debut 

în poezie) a fost acordat lui Laurenţiu Belizan din Buzău, pentru volumul “Palreidolia“, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 2011. Premiul pentru volum în manuscris(Cuvinte potrivite) a fost 
acordat lui Radu Niţescu din Bucureşti
Premiile pentru grupaj poezie:Premiul I acordat lui Mihai Gheorghe din Motru; Premiul al 
II-lea şi Premiul revistei ,,Ramuri” Craiova  a fost primit de Lupaşcu Ana-Maria din Su-
ceava; Premiul al III-lea- Andreea Teliban, Bucureşti şi Menţiune – Andra Gabriela Prodea, 
Bucureşti
Premiul pentru Arghezologie a fost atribuit lui Ela Iakab, Lugoj, pentru volumul “Deşertăciune şi asceză”, Ed. Eubeea, Bucureşti, 2011.
Momentul de vârf al Fesivalului Internaţional de Literatură „Tudor Arghezi”, ediţia a XXXII-a, 2012, l-a constituit decernarea Premiului OPERA OM-
NIA pentru scriitori români şi titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Târgu Cărbuneşti . Cei doi laureaţi ai acestei ediţii au fost Aurel Pantea pentru 
poezie, care a primit cuvenitul „Laudatio” din partea maestrului critic literar Dan Cristea, şi Ion Pop pentru critică literară, cuvenitul „Laudatio” venind 
din partea poetei Ana Blandiana. 
Totodată i-a fost oferit pictorului Florin Isuf, Diploma De Excelenţă, pentru întreaga activitate depusă în slujba promovării artistice a oraşului Târgu 
Cărbuneşti. Participanţilor la festival li s-au oferit cu titlu gratuit revistele,,Bilete de papagal” , ,,Portal Măiastra” şi albumele ,,11 poezii de Tudor Ar-
ghezi”.
Festivalul materializat, ca de fiecare dată în aceeaşi lună mai a naşterii autorului Cuvintelor potrivite, şi-a împlinit menirea cu succes, concluzia născându-
se din aprecierile primite la final, din numărul şi calitatea lucrărilor participante la concursul de creaţie literară şi, desigur, prin prezenţa unor importanţi 
oameni de cultură, români şi străini. Pentru un ochi critic din afara unei astfel de acţiuni, efortul organizatorilor este greu de cuantificat, mai ales că se 
ajunge câteodată, ca în acest an de exemplu, în situaţia ca fondurile financiare restrânse să poată asigura realizarea unui festival cel puţin de talia celui 
anterior. 

Festivalul Internaţional de Literatură "Tudor Arghezi"
Ediţia a XXXII -a 

Pensionarii din Târgu Cărbuneşti au de acum la dispoziţie un loc unde îşi pot petrece timpul liber, pot juca rummy sau şah şi se pot întâlni pentru a 
socializa. 
Primăria a inaugurat joi 24 mai Clubul Pension-
arilor. 
Clubul pentru pensionari este situat în fosta 
clădire a CT1. Peste 50 de persoane, pension-
ari, cetăţeni ai oraşului, precum şi autorităţile 
locale din oraş şi oaspeţi de la nivel judeţean 
precum preşedintele Consiliul Judeţean Gorj Ion 
Călinoiu, preşedintele PNL Dian Popescu, au 
asistat joi la tăierea panglicii de inaugurare.
Clubul Pensionarilor se adresează tuturor pen-
sionarilor care au domiciliul în Târgu Cărbuneşti. 
Sala este dotată cu mai multe mese pentru jo-
curile amintitte mai sus, dispune şi de un televi-

zor, mijloc de informare şi relaxare pentru pensionarii din Tărgu Cărbuneşti. Este un loc unde îşi pot petrece timpul împreună într-un mod agreabil. 

Compartimentul Achiziţii Publice vă informează
În perioada următoare în Oraşul Tg. Cărbuneşti se vor demara lucrări de reabilitare a străzilor astfel:
- Asfaltare str. Tudor Arghezi – data preconizată începerea lucrărilor – luna iunie
- Reabilitare (asfaltare, evacuare ape pluviale, parcaje, trotuare) str. Bradului – conform proiectului “REABILI-
TARE STRĂZI ŞI AMENAJĂRI PARCĂRI – ZONA BLOCURI” în cadrul căruia se va reabilita etapizat toată zona 
blocuri (str. Minerilor, Pandurilor, Petrolistilor, Pădurea Mamului) – perioada executie lucrare –luna iulie 


