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Festivalul Internațional de Literatură "Tudor Arghezi"- Ediția a XXXV-a
Anul acesta Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi” a ajuns la cea de-a 35-a ediţie. 
Înființat în mai 1980, la sărbătorirea centenarului nașterii poetului, evenimentul închinat lui Tudor 
Arghezi a debutat ca un Concurs de Creație Literară, având ca participanți membri ai cercurilor, 
cenaclurilor sau ai asociațiiilor literare de amatori din România. 
Manifestarea-bienală, conform Regulamentului inițial- devine anuală începând cu anul 1983. În 
formula de concurs de creație- printre putinele din țară la vremea aceea reușește, pentru aproape 
un deceniu și jumătate, să devină un eveniment cultural de anvergură, nu puțini dintre scriitori 
consacrați de astăzi având în CV-ul lor titlu de laureat al Festivalului „Tudor Arghezi”.
Cel care aduce primele modificări Regulamentului este scriitorul Nicoale Diaconu, care în calitatea 
sa de director al Inspectoratului de Cultura Gorj, schimbă structura manifestării și îi dă o identitate, 
în bună măsură păstrată până astăzi. 
Astfel printre altele se încheie un parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, introduce secțiunile 
Opera Omnia pentru scriitori români si Arghezologie, și convinge administrația loclă să acorde titluri 
de Cetățean de Onoare. Din anul 2006, festivalul devine unul internațional, și vor fi adăugate mai 
multe premii: Opera Omnia- pentru scriitori străini;
Opera Prima pentru debut in volum; Promovare creație argheziană.
Ajuns la cea de a XXXV-a ediție(din care zece internaționale), Festivalul de Literatură „Tudor Arghe-
zi” a devenit nu doar o punte de legătură între scriitorii români și cei din afara granițelor țării, ci și o 
modalitate de promovare a unui ținut bine înzestrat cultural.
Și anul acesta pentru organizarea acestui Festival-concurs s-au ocupat: : Consiliul Județean Gorj, 
și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, în colaborare cu 
Uniunea Scriitorilor din România și având ca parteneri  Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Con-
siliul Local şi Primăria oraşului Târgu-Cărbuneşti, Ansamblul Profesionist ”Doina Gorjului” , Școala 
Populară de Artă Tg .Jiu, Institutul Cultural Român și Liga Culturală ”Fii Gorjului” din București.
Ca de fiecare dată programul festivalului s-a desfăşurat în perioada 22-24 mai 2015, la Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti, localitatea de obârşie a 
scriitorului.
Invitaţii acestui festival au fost: Paul Aretzu; Mircea Bârsilă; Elena Brădișteanu; Olimpia Bratu; Leo Butnaru (Rep. Moldova); Zenovie Cârlugea;Nicolae
Dragoș; Magdalena Filary (Polonia); Horia Gârbea; Viorel Gârbaciu; Ion Gociu; Zoran Pesici (Serbia); Ion Popescu Brădiceni; Spiridon Popescu; Anto-
nio Della Rocca (Italia); Lorena Sârbu (SUA); Ognian Stamboliev (Bulgaria); Vasile Tåråțanu (Ucraina); Monica Vouduri (Grecia) .
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În data de 16.05.2015, Școala Gimnazială  ,,George Uscătescu”  Tg. 
Cărbunești  în  parteneriat cu Școala Gimnaziala ,,Constantin Săvoiu” din 
Tg. Jiu  au  participat cu un grup de  9  elevi (6 de la Tg. Cărbunești și 3 
din Tg.Jiu)  pregătiți  de  prof. Șendroiu  Florin  respectiv  prof. Stoichițoiu  
Mircea la  Concursul  Interjudețean de matematică ,,Sever Aurel Groze” 
desfășurat  la Năsăud, județul Bistrița Năsăud. Au fost prezente la concurs 
delegații din nouă județe printre care și Gorjul.
Concursul se adresează elevilor capabili de performanță în matematică, 
și este organizat de Școala Gimnazială ,,Grigore Silași” din Beclean, prin  
domnul  profesor doctor Vasile  Marc – președinte executiv al concursului. 
Organizarea a fost exemplară, iar premiile substanțiale, în bani. Elevii de 
la școala noastră au fost și de data aceasta la înălțime, ca urmare a mun-
cii depuse atât de ei cât și de profesorul Șendroiu Florin, prin orele de 
pregătire suplimentară, în cadrul școlii, după terminarea cursurilor.  
Astfel, elevii  Sucitu  Dragoș,  Alexandru Andrei  Denis  și  Petec  Răzvan  
au  obținut  medalii  de  argint, iar  elevul  Tănase – Stelian Teodor  de la 
clasa doamnei învățătoare Buligiu Camelia a obținut medalie de bronz. 
Era de așteptat ca și în acest an, tinerii matematicieni să câștige medalii, 
căci și la ediția de anul trecut  doi dintre aceștia, Sucitu Dragoș și  Petec Răzvan au obținut medalii de argint, iar datorită acestui rezultat anul acesta 
Cărbuneștiului i s-au alocat 6 locuri pentru participare.
Felicitări elevilor și domnului profesor pentru rezultatele obținute, dar și pentru faptul că prin ei orașul nostru își arată valoarea, într-un concurs unde 
performanța matematicienilor cărbuneșteni a fost apreciată atât de organizatori, cât și de ceilalți participanți, căci nu este puțin lucru să participi cu 
6 elevi și să câștigi 4 medalii de argint.
Nu ne rămâne decât să le urăm succes pe viitor!

Biblioteca orășenească

Medalii de argint pentru matematicienii orașului
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Aprilie 2015

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de 
Literatură “TUDOR ARGHEZI”, ediţia a - XXXV - a, 22 

mai - 24 mai 2015

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj, având în vedere:       
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
- Regulamentul  Festivalului Internaţional de 
Literatură “TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXXV-a - 2015;
- Protocolul încheiat între Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj, Consiliul Local şi Primăria oraşului 
Tg.Cărbuneşti,  Biblioteca Judeţeană “Christian 
Tell ”, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gor-
jului” Tg. Jiu, Liga Culturală „Fii Gorjului” Bucureşti,  
cu privire la organizarea şi desfăşurarea Festivalu-
lui Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, 
ediţia                a- XXXV-a, 2015;
- Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură 
“TUDOR ARGHEZI”, secţiunea ,,MOŞTENIREA AR-
GHEZI”,  ediţia a - XI-a, 22 mai -24 mai 2015;
- HCL nr. 11  /2015 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2015;   

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Festivalul Internaţional de Literatură ”TU-
DOR ARGHEZI” - ediţia a - XXXV-a se desfăşoară în 
perioada 22 mai – 24 mai  2015.
   Art.2.-  Se va întocmi şi desfăşura  un program co-
mun al tuturor instituţiilor de cultură şi învăţământ 
de la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti, coordonat de 
Centrul Cultural “Tudor Arghezi”.
   Art.3.- Conform protocolului încheiat între 
reprezentanţii instituţiilor organizatoare ale fes-
tivalului, protocol  semnat de primarul oraşului, 
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobă 
efectuarea următoarelor cheltuieli: total: 10.005 lei, 
din care:  
                 - Premiu pentru promovarea internaţională 
a operei argheziene = 1.600 lei 
                 - Premiul III pentru grupaj de poezie( Cen-
trul Cultural) = 600 lei
                 - Premii pentru elevi (Biblioteca oraş 
Tg.Cărbuneşti) în cadrul secţiunii „Moştenirea 
Arghezi”, ediţia a -XI-a,   adresată elevilor din 
Tg.Cărbuneşti  şi din împrejurimi, pentru poezie şi 
eseu                     ( 3 premii x 200 lei ) =  600 lei
- cazare laureaţi şi invitaţi străini = 3.100 lei 
- Diurna pentru data de 23 mai 2015 (65 pers x 17 
lei) = 1.105 lei
                 - Onorarii  juriu (3 x 1000 lei) = 3.000 lei . 
   Art.4.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al 
oraşului Tg.Cărbuneşti următorilor: 
- celor doi câştigători ai Premiului  Naţional 
de Literatură „Tudor Arghezi” pentru Opera Omnia, 
atribuit pe criterii valorice unor scriitori români 
contemporani, de către Uniunea Scriitorilor din 
România. 
- celor doi câştigători ai Premiului  „Tudor Ar-
ghezi “ pentru Opera Omnia,  atribuit unor scriitori 
contemporani de prestigiu internaţional de către 
Consiliul Judeţean Gorj prin CJCPCT Gorj.
   Art.5.- Ordonatorul principal  de credite, comparti-
mentele de resort din cadrul Primăriei şi instituţiile 
de cultură şi învăţământ ale oraşului Tg.Cărbuneşti 
vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici 
la obiectivul de investiţii  „Reabilitare, extindere, 
modernizare şi dotare aşezământ cultural din 

oraşul Tg.Cărbuneşti”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 

Gorj
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 
41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 
modificată şi completată ;
        Având in vedere prevederile Legii  213/1998 pri-
vind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare ;
Având in vedere Hotararea Guvernului nr. 
28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru 
al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pen-
tru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si 
Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instruc-
tiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 
28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente inves-
titiilor publice, precum si a structurii si metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile 
si completarile ulterioare ;
        In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, 
privind normele de tehnică legislativă pentru elabo-
rarea actelor normative,republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;       
        Având in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) 
si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, privind  
administratia publica locala, republicata,  cu modi-
ficarile si completarile ulterioare ;
        Având in vedere propunerea Primarului orasului 
Tg. Carbunesti, in calitate de initiator al proiectului 
de hotarare si expunerea de motive; 
         Analizand documentatia tehnico-economica 
a obiectivului de investitii  de S.C. IPCMG SA Bucur-
esti;
 Având in vedere raportul de specialitate intocmit 
de Biroul ADPP;
 Având in vedere Rapoartele de avizare ale comi-
siilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
oraşului Tg.Cărbuneşti :

HOTĂRĂŞTE
    Art.1-  Se  aprobă Indicatorii tehnico-economici 
şi devizul general al obiectivul de investiţii „Reabili-
tare, extindere, modernizare şi dotare aşezământ 
cultural din oraşul Tg.Cărbuneşti”, conform 
documentaţiei  tehnice  elaborată  de SC IPCMG 
SA Bucureşti,  în conformitate cu anexa, parte inte-
granta din prezenta hotărâre, după cum urmează :
 VALOARE TOTALA  : 4.407.600 lei cu TVA ; 
Din care :  - Valoarea lucrărilor ( C+M ) : 
2.953.960 lei cu  TVA ;
- Cheltuieli diverse si neprevăzute : 351.050 lei cu 
TVA ;
    Art.2-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a acestei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  Indicatorilor  tehnico – economi-
ci la obiectivul de investiţii :„Modernizare drumuri 
de interes local in oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 
dinsatele aparţinătoare Măceşu, Curteana, Creţeşti 

şi Floreşteni”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj,
- Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale 
 art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 
modificată şi completată ;
        Având in vedere prevederile Legii  213/1998 pri-
vind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare ;
Având in vedere Hotararea Guvernului nr. 28/2008, 
privind aprobarea conţinutului-cadru

al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pen-
tru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si 
Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instruc-
tiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 
28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente inves-
titiilor publice, precum si a structurii si metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile 
si completarile ulterioare ;
        In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, 
privind normele de tehnică legislativă pentru elabo-
rarea actelor normative,republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;       
        Având in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) 
si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, privind  
administratia publica locala, republicata,  cu modi-
ficarile si completarile ulterioare ;
Având in vedere propunerea Primarului orasului Tg. 
Carbunesti, in calitate de initiator al proiectului de 
hotarare si expunerea de motive; 
         Analizand documentatia tehnico-economica a 
obiectivului de investitii intocmita de S.C. ARTPRO 
INTEGRAL SRL Tg. Jiu;
Având in vedere raportul de specialitate întocmit 
de Biroul ADPP;
 Având in vedere Rapoartele de avizare ale comi-
siilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
oraşului Tg.Cărbuneşti :

HOTĂRĂŞTE
   Art.1- Se aprobă Indicatorii tehnico-economi-
ci şi devizul general al obiectivul de investiţii  
„Modernizare drumuri de interes local in oraşul 
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj din satele aparţinătoare 
Măceşu, Curteana, Creţeşti şi Floreşteni”, conform 
documentaţiei  tehnice  elaborata  de SC ARTPRO 
INTEGRAL SRL Tg.Jiu, în conformitate cu anexa care 
face parte integranta din prezenta hotărâre, după 
cum urmează :
 VALOARE TOTALA  : 15.233.914 lei cu TVA ; 
Din care :  - Valoarea lucrărilor ( C+M ) :  
13.932.741 lei cu  TVA ;
                                    - Cheltuieli diverse si neprevăzute 
: - 716.799 lei cu TVA
    Art.2-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a acestei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile

mai, iunie şi  iulie  2015

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti , 

       Având în vedere:
              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  
nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterio-
are ;
              - prevederile art. 9 din Regulamentul-cad-
ru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale  
aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 673/2002;
              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei or-
dinare a consiliului local din data de 28 aprilie 2015, 
conform procesului verbal al şedinţei;

HOTĂRĂŞTE
               Articol unic:  Domnul  consilier local  Mihăilescu 
Constantin se alege în funcţia de preşedinte de 
şedinţă  pe  lunile mai,iunie şi iulie  2015.



Gazeta de Cărbuneşti, Mai 2015 -3
Noaptea Muzeelor

Finalizare construcție Capela Mortuară
Lucrările la Capela mortuară situată în curtea Bisericii Targu Cărbunesti, au fost 
finalizate, aceasta urmând a fi data în folosință în viitorul apropiat.
Construcția unei astfel de capele era necesară pentru oraș, datorită faptului că 
nu mai există o astfel de clădire care să rezolve problema ritualului de înmor-
mântare a credincioșilor, și mai ales pentru faptul că în conformitate cu noile 
reglementări europene, se interzice păstrarea defunctului în locuință pe perioa-
da celor 3 zile de la deces la înmormântare.
Investiţia are o valoare de aproximativ 35.000 de lei şi este suportată în proporţie 
de 80% din bugetul local, diferenţa reprezentând contribuţia parohiei. 

Din anul 2005 românii iubitori de artă se bucură de o noapte în care muzeele din toată țara 
își deschid porțile cu evenimente și expoziții speciale pentru a celebra alături de alte mii de 
instituții similare din Europa, Noaptea Muzeelor. 
De multă vreme nu mai este doar o sărbătoare a muzeelor ci și a partenerilor care, an de an, 
se alătură acestui eveniment ce animă orașul. Este practic o sărbătoare a industriilor cultura-
le și creative, deoarece muzeele sunt acum parte din ele. Mai mult decât atât, acest brand 
cultural a generat în spațiul românesc alte astfel de evenimente construite după același 
tipic: Noaptea Galeriilor, Noaptea Institutelor Culturale, Noaptea Birourilor de Arhitectură, 
Noaptea Caselor deschise, etc.
Evenimentul Noaptea Muzeelor 2015 s-a desfăşurat în data de 16 mai, între orle 15.00 -24.00, 
în judeţul Gorj în patru locuri: Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul de 
Literatură „Tudor Arghezi” din Târgu Cărbuneşti și Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” 
Târgu Jiu.
La muzeul „Tudor Arghezi” din orașul nostru aproximativ 25 de persoane i-au călcat pragul 
cu această ocazie. Aceștia, au putut admira obiecte personale ale poetului şi ale familiei, 
obiecte ce au fost donate de Mitzura Arghezi, fiica poetului, care vine în aproape fiecare an 
să viziteze muzeul, cu ocazia Festivalului Internațional Tudor Arghezi .
Deși mulți dintre aceștia au mai vizitat și cu alte ocazii acest muzeu, s-au arătat impresionați 
de moștenirea materială lăsată în urmă de marele poet român.
Deși nu este la prima ediție, Noaptea Muzeelor începe, treptat, să capteze atenția, an de an 
tot mai mulți vizitatori se arată dornici de a petrece o seara/noapte printre diverse obiecte 
sau artefacte ce prezintă interes științific, istoric, artistic, tehnologic etc.

Cu o etapă rămasă din returul competiţional 2014-2015, din Liga a IV-a, echipa noastră de fotbal se află, tot pe prima treaptă a clasamentului, la 18 
puncte distanță față de următoarea clasată, și va fi, la fel ca și sezonul precedent, campionă a Ligii a IV-a Gorj.
Echipa a acumulat un total de 61 de puncte, şi un golaveraj bun: 69 de goluri marcate şi doar 19 primite. 
Din cele 23 jocuri disputate până în momentul de față, 20 au fost câştigate de echipa noastră, iar 2 meciuri s-au încheiat cu înfrângere.
Totodată echipa se afla și în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, trofeu pe care l-a câștigat în sezonul trecut.

Gilortul Târgu Cărbuneşti

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI – MIERCURI                       830 – 1200    PRIMIRI ACTE                                    1230 – 1600   ELIBERĂRI ACTE   
          JOI                             830 – 1200   PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE            1230-1800      PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE
       VINERI                                    830 – 1200  PRIMIRI ACTE                                       1230 – 1400  ELIBERĂRI ACTE

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.

S.P.C.L.E.P. 
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Festivalul Internațional de Literatură "Tudor Arghezi"- Ediția a XXXV-a
Programul festivalului a debutat pe 22 mai, cu un simpozion găzduit de 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” – „Arghezi, contemporanul meu”. 
De asemenea la sediul CJCPCT Gorj a avut loc vernisajul unei expoziţii de 
artă plastică semnată de Lorena Sârbu .
Tot în aceeaşi zi la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” s-au desfăşurat 
mai multe evenimente: lansarea albumului „Tudor Arghezi – 11 poezii” 
(traducere în limba bulgară Ognian Stamboliev, ilustraţie Lorena Sârbu), 
lansarea antologiei „Gorjul literar”, lansări de cărţi şi reviste şi un recital 
poetic. 
Ca si in celalate editii, 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 .
Președinții juriului împreună cu Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti, Mihai 
Viorel Mazilu, şi directorul festivalului, Ion Cepoi, au înmânat premii
laureaţilor celei de a XXXV ediţii a Festivalului internaţional de literatură 
“Tudor Arghezi. 
Laureaţii au fost recompensaţi cu premii şi diplome pentru
diferitele secţiuni prezente în cadrul festivalului.

Acestia au fost:
-Premiul Naţional de literatură - OPERA OMNIA, pentru scriitori români şi titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Târgu Cărbuneşti: Mircea 
Bârsilă(poezie) si Cornel Ungureanu (istorie si critica literară);
-Premiul Tudor Arghezi, pentru Opera Omnia şi titlul de Cetăţean de Onoare, acordate unor scriitori de prestigiu din afara graniţelor ţării: Antonio 
Della Rocca (Italia) și Vasile Tărâțeanu (Ucraina);
-Premiul OPERA OMNIA atribuit unor scriitori de origine gorjenească, a fost decernat scriitorului Ionel Bușe;
-Premiul OPERA PRIMA (volum de debut în poezie), a fost obţinut de- Hristina Doroftei, pt. volumul ,,Reflexie”, Editura Junimea, Iaşi, 2015;
-Grupaj Poezie
            - Locul I: Mihăilă Gabriel Nicolae, Galaţi   şi  Premiul revistei ,,Viaţa românească”; Premiul revistei ,,Lumină lină” New York
            - Locul II: Rostogolea Cristina, Tg-Jiu, Biblioteca Judeţeană “Christian 
Tell”, Gorj şi  Premiul revistei ,,Familia” Oradea
            - Locul III: Mircea Adrian Novac, Sibiu, 
            - Menţiune: Dorina Cioplea, Tg-Jiu şi  Premiul revistei ,,Porto franco” 
Galaţi
-Volum în Manuscris, - Valentin Chepeneag, Tg-Jiu, pt. volumul ,,Seri Tarzii”
- Arghezologie,- Lazar Popescu, Tg-Jiu, pt. eseul ,,Apocalipsă şi teroare la 
Tudor Arghezi”
 -Promovare a operei argheziene şi a Festivalului, 
         - Monica Vouduri, Grecia
         - Ognean Stamboliev, Bulgaria
         - Zoran Pesici, Serbia
         - Leo Butnaru, Moldova
         - Magdalena Filary, Polonia
        - Lorena Sârbu, SUA
- Concursul de literatură “Moştenirea Arghezi”, 
poezie
            1.      Vintilescu Gabriel Alexandru – CLS a XI- A 
            2.      Cîrstoiu Ioan alexandru – CLS a XI- A 
             3.      Ghicioi Adelina – CLS a XII –A
elevi ai Colegiului Naţional “Tudor Arghezi”, Tg. Cărbuneşti

Ziua Eroilor
De Ziua Înălțării Domnului (mare sărbătoare creștină) celebrăm Ziua Eroilor, 
sărbătoare națională a poporului român, în memoria celor căzuți de-a lungul 
veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru credință, libertate, dreptate și pen-
tru apărarea țării și întregirea neamului. 
Cinstirea memoriei celor care s-au jertfit pentru România, protejarea mor-
mintelor eroilor Români, sunt datorii sacre ale statului şi ale fiecărui cetăţean.
Ziua Eroilor s-a sărbătorit anul acesta la 21 mai. 
Ca de fiecare dată, a fost organizată o ceremonie solemna de cinstire a eroilor 
neamului la care au luat parte oficialitati ale orasului, cetateni, precum si au-
toritatiile administratiei publice locale . 
Si de aceasta data, locul desfasurarii ceremonialului închinat eroilor cazuti în 
razboaiele mondiale, l-a reprezentat monumentul eroilor din oraș.
Toți cei prezenți au păstrat un moment de reculegere şi au depus flori în cin-
stea eroilor neamului. 
Totodată a fost organizată o slujbă de parastas în memoria celor căzuţi la 
datorie pentru apărarea ţării.


