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Ajuns la cea de a XXXVI-a ediție (din care zece internaționale), Festivalul de Literatură 
„Tudor Arghezi” 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. Scopul Festivalului este acela de a contribui la stimularea pe criterii valorice a 
scrisului românesc contemporan, inclusiv pentru cunoaşterea şi promovarea operei 
argheziene, în ţară şi peste hotare. 
Este o manifestare literară care și-a dovedit viabilitatea de-a lungul timpului, atât 
prin programele literare pe care le-a inițiat, cât și prin numele scriitorilor care au fost 
laureații Festivalului.
Anul acesta pentru organizarea acestui Festival concurs s-au ocupat: Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Primăria Tg-
Cărbuneşti, Institutul Cultural Român, U.S.R., Biblioteca Jud. Gorj, Liga culturală Fiii 
Gorjului Bucureşti, Teatrul Elvira Godeanu, Universitatea „C-tin Brâncuşi” Tg-Jiu.
La acest eveniment, ca de fiecare dată, au luat parte, persoane marcante ale literaturii 
românești dar și invitaţii internaţionali din 35 de țări printre care se numără: Beatrice 
Bernath – Israel, Attila Balasz – Slovacia, Roxana Bauduin – Franţa, Silvana Depounti 
– Grecia , Gabriel Grama –Grecia.
Între invitați internaționali s-au aflat Katika Kulavkova, academician din Macedonia, Xiao Xiao, poetă din China şi vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor 
din Republica Chineză, şi academicianul Nicolae Manolescu, preşedintele al Uniunii Scriitorilor din România, fost ambasador UNESCO al României.

Festivalul s-a desfăşurat în perioada 19 mai -22 mai, la Târgu-Jiu şi Târgu-Cărbuneşti, 
localitatea de obârşie a scriitorului.
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 22 mai.
Înaintea festivității de premiere a avut loc, la Biserica Sf. Antim Ivireanul, o slujbă de 
pomenire a marelui scriitor Ion M. Teodorescu, (cu pseudonimul literar Tudor Arghezi) 
și a ficei acestuia, Mitzura (Arghezi). Apoi oaspeții au vizitat muzeul care îi poarta 
numele marelui poet român.
În cadrul Galei Laureaților, în toate edițiile acestui festival, se acordă premii pentru 
mai multe secțiuni: Premiul Național „Tudor Arghezi” pentru Opera Omnia, premii 
pentru promovarea operei lui Tudor Arghezi în țară și în străinătate, un premiu pentru 
un volum de debut în poezie, un premiu pentru un volum de poezie în manuscris, 
premii pentru grupaje de poezie și, în fine, pentru volume de critică dedicate operei 
lui Arghezi.
Dintre acestea, cele mai importante distincții ale Festivalului sunt, Premiile Opera 
Omnia, care, din anul 2005, sunt acordate de Uniunea Scriitorilor, prin votul membrilor 

Comitetului Director. 
Laureaţii celei de a XXXIII-a ediţii a Festivalului internaţional de Literatură “Tudor Arghezi“ au fost :
- Premiul Național de Literatură - Opera Omnia pentru scriitori români precum şi titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Târgu Cărbuneşti a fost 
acordat lui Liviu Ioan Stoiciu(poezie) și Alex Ștefănescu(istorie și critică literară);
- Premiul Tudor Arghezi, Opera Omnia pentru scriitori străini şi titluri de Cetăţeni de Onoare al oraşului Târgu Cărbuneşti: Katika Kulavkova (Macedonia), 
Xiao Xiao (China);
- Premiul Opera Omnia pentru un scriitor de origine gorjenească a fost acordat lui 
Ion Hirghiduș.
Premiul pentru promovare a operei argheziene:
-Silvana Depounti (Grecia);
- Gabriel Grama (Grecia);
- Attila Balazs (Slovacia);
- Gyorgy Lipcsey (Slovacia);
- Roxana Bauduin (Franța);
- Beatrice Bernadt (Israel).
Premiul OPERA PRIMA (volum de debut în poezie), a fost obţinut de:
- Ungureanu Dorina/Kady Nicol (Mangalia), pentru volumul ”Rațiune și Silicon”, ed. 
Junimea, Iași, 2015;
Secțiunea ”Cuvinte Potrivite”, pentru volum de poezie în manuscris:
- Liță Maria-Eliza (Târgoviște).
Secțiunea Arghezologie :
- Fereczes Istvan, Miercurea Ciuc, pentru volumul ”Arghezi/Erghezi” 2016.

Festivalul Internaţional de Literatură "Tudor Arghezi" Ediţia a XXXVI -a 
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Aprilie 2016

HOTĂRÂRE
privind  scoaterea la licitaţie a meselor din sectorul 

agro-alimentar din Piaţa oraşului 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; 
- Referatul nr. 6726/31.03.2016, întocmit de 
Vlăduțescu Ovidiu, administrator Piaţa agro-
alimentară;
- Solicitările nr. 14035 și 14036 din 15.07.2015 ale lui 
Barbu Marin și Barbu Ecaterina și 6647, 6648 și 6649 
din 29.03.2016- Barbu Ion, Barbu Ileana și Barbu 
Constantin; 
- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică 
locală , republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica ;
     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă scoaterea la licitaţie a meselor 
din sectorul agro-alimentar din Piaţa oraşului 
Tg.Cărbuneşti pentru perioada 01.05.2016-
15.06.2016, în vederea comercializării de răsaduri.
    Art.2.- Preţul de pornire la licitaţie este de 6,5 lei/
masa/zi pentru producătorii agricoli, conform HCL 
nr. 31/27.03.2013.
    Art.3.-  Licitaţia se va realiza pentru fiecare masa în 
parte si va fi declarat câştigător ofertantul cu preţul 
cel mai mare pentru masa solicitata.
    Art.4.- Licitaţia se va desfăşura prin depunere 
de oferta de preţ în plic sigilat la sediul Primăriei 
oraşului Tg.Cărbuneşti, până la data de 21.04.2016, 
ora 9.00. Pe plic se va menţiona numele, prenumele 
şi adresa ofertantului, precum si numărul mesei 
solicitate în funcţie de numerotarea existentă în 
Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti.
    Art.5.- Pentru a putea participa la licitaţie ofertanţii 
trebuie sa fie in mod obligatoriu producători agricoli 
si sa depună alături de oferta de preţ, certificat de 
producător vizat la zi şi copie C.I.
    Art.6.- Licitaţia va avea loc în data de 21.04.2016, 
ora 10.00 la sediul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti 
în  Sala de şedinţe.
    Art.7.-  In cazul în care pentru anumite mese nu se 
depun oferte de preţ, acestea vor fi taxate conform 
HCL nr. 31/27.03.2013.
    Art.8.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de 
venituri şi cheltuieli  al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 

anul 2016

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 
buget,contabilitate, resurse umane din cadrul 
instituţiei nr. 8016/21.04.2016; 
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor 
Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor  
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea  normelor 
metodologice  privind organizarea  şi conducerea  
contabilităţii instituţiilor publice;

- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.339/18.12.2015 privind bugetul de stat 
pe anul 2016;
- Legea nr.273/2006  - privind finanţele  publice 
locale  cu completările  şi modificările  ulterioare; 
- referatele nr. 7787 și 7855/19.04.2016 întocmite de 
Ciontescu Constanța - biroul ADPP;
- referatul nr. 7701/19.04.2016 întocmit de Diaconu 
Codruța compart. impozite și taxe locale; 
- adresă nr. 226/19.04.2016, emisă de Școala 
Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești,  
înregistrată la instituția noastră cu nr. 
7895/19.04.2016;
- contul de execuție la data de 15.04.2016; 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local 
de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al oraşului 
Tg.Cărbuneşti cu suma de + 1,33 mii lei şi 
modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli 
pe anul 2016, respectiv virări de credite bugetare 
în cadrul capitolelor bugetare, de la un program 
la altul, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si 
formular cod 11/01).
    Art.2.- Se  aprobă rectificarea  Bugetului  de venituri 
si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 
anul 2016 cu suma de + 5,00 mii lei, conform anexei 
nr. 2  (formular cod 11/02).
   Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de 
investiţii propuse a se realiza în anul 2016, conform 
anexei nr. 3 (formular cod 14). 
   Art.4.- Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
   Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 
instituţiei  şi ordonatorii terţiari  de credite vor 
asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului şi numărului  

burselor şcolare pentru anul 2016

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în 
vedere :
       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; 
       - adresa nr. 1218 (7915)/20.04.2016 din partea 
Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”;
       - adresa nr. 527 (8050)/22.04.2016 a Şcolii 
Gimnaziale „George Uscătescu”;   
       - prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei 
naţionale;  
       - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, 
privind aprobarea criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat, respectiv a Ordinului ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 
3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011;
      - prevederile  Legii nr. 273/2006, actualizată 
privind finanţele publice locale; 
      - HCL nr. 9/01.02.2016 privind aprobarea Bugetului 
de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe 
anul 2016;   

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.- Pentru anul 2016 se aprobă acordarea 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat, după cum urmează:
A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”: 
 -98 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/
luna/beneficiar;

  -2 burse de studiu, fiecare în cuantum de  12 lei/
luna/beneficiar;
-2 burse de ajutor social, fiecare în cuantum de 10 
lei/luna/beneficiar.
 B. Şcoala Gimnazială  „George Uscătescu” :
1. Pentru semestrul  I an școlar 2015-2016:  
  -102 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/
luna/beneficiar;
 -14 burse de ajutor social, din care 13 burse orfani 
şi 1(una) bursă boală, fiecare în cuantum de 10 lei/
luna/beneficiar.; 
2. Pentru semestrul  II an școlar 2015-2016:  
 -145 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/
luna/beneficiar;
 -14 burse de ajutor social, din care 13 burse orfani 
şi 1(una) bursă boală, fiecare în cuantum de 10 lei/
luna/beneficiar. 
   Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 
şi conducerile unităţilor de învăţământ din oraşul 
Tg.Cărbuneşti  vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind acordul de principiu în vederea susținerii  
Spitalului  Orășenesc de Urgența Tg.Carbunesti  in 
intenția sa  de a  depune  solicitare  la Ministerul 
Sănătății   in vederea obținerii de fonduri  pentru 
finanțarea  cheltuielilor de capital  -   „dotarea cu 

aparatura medicala”

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  nr 6845/01.04.2016 al  
Serviciului buget contabilitate ,resurse umane ;
   - adresa nr 2432 /23.03.2016  emisa  de  Spitalul 
Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești;
  - Nota de fundamentare nr. 1685/23.02.2016 emisă 
de Spitalul Orășenesc de Urgenta Tg.Carbunesti;
   - procesul verbal al ședinței ordinare a  Consiliului 
Local din data de 30.03.2016;
          - prevederile Legii 95/2006 privind reforma in 
domeniul sănătății;
   - prevederile Legii nr.273/2006  privind finanțele   
publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare ;
        -  Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu completările şi modificările 
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 acordul de principiu în vederea 
susținerii  Spitalului  Orășenesc de Urgenta 
Tg.Cărbunești  in intenția sa  de a  depune  solicitare  
la Ministerul Sănătății   în vederea obținerii de 
fonduri  pentru finanțarea  cheltuielilor de capital  -   
„dotarea cu aparatura medicala ”,  cu mențiunea  că 
în Bugetul de venituri și cheltuieli al  anului  2016, nu 
sunt prevăzute  credite bugetare privind asigurarea 
unei eventuale cofinanțări.  (acordul de principiu nu 
atrage in vreun fel răspunderea autorității publice 
locale în asigurarea cofinanțării de 10%).
   Art.2.-  Managerul Spitalului Orășenesc de Urgenta 
Tg.Cărbunești  va informa, în scris, în timp util 
Consiliul Local Tg.Cărbunești,  care  sunt obligațiile 
stabilite de Ministerul Sănătății în sarcina autorității 
administrației publice  locale.
    Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti și 
Spitalul Orășenesc de Urgenta Tg.Cărbunești vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Amenajare parcări strada Pădurea Mamului

Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a 
notifica această intenție serviciului public de asistență socială la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara.
Notificarea va conține, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, 
după caz. Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă.
Instanța va dispune delegarea temporara a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un 
an, către persoana desemnata.
Dispozițiile sunt aplicabile și tutorelui, precum și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Serviciul Public de Asistență Socială  Târgu Cărbunesti vă atenționează

Administrația locală a continuat și luna aceasta lucrările 
la  proiectul “Reabilitare  străzi  şi  amenajare  
parcări  zona  blocuri”,   un  proiect  destul  de  complex,  
finanţat din bugetul local, care a schimbat complet 
aspectul zonei, proiect în cadrul căruia s-a urmărit  
reabilitarea etapizată a zonei blocurilor.
Luna aceasta au fost finalizate lucrările de “Reabilitări 
străzi și amenajări parcări zona blocuri- Strada Pădurea 
Mamului- amenajări parcări parțial“. Astfel au fost 
amenajate 24 de locuri de parcare, pentru locatarii 
imobilelor din zonă.Costul lucrărilor executate a fost de 
74,902 lei fără TVA.

Administrația publică locală vă anunță
Administrația publică locală a demarat lucrările de extindere rețea publică de apă a satului Cojani, oraș Tg.Cărbunești, (DJ 661, partea dreaptă) cu o 
lungime de 290 ml DN110 mm, subtraversare DJ 661 și continuare lucrare pe partea stângă cu conducta de DN90mm pe o lungime de 188 ml.
Costul lucrărilor se ridică la suma de 46.189,77 lei fără TVA și este suportat exclusiv din bugetul local. 
Timpul de execuție a acestor lucrări este de 20 de zile.

„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare asezământ cultural 
din orasul Târgu Cărbunești"

Luna aceasta administrația publică locală se afla in stadiul de proiectare si executie pentru proiectul„Reabilitare, modernizare, extindere si dotare 
așezământ cultural din orașul Târgu Cărbunești, jud. Gorj “, un proiect finanțat prin CNI in valoare de aproximativ 4.500.000 lei, din care cofinanțare 
din buget local in suma de 260.000 lei. O investiție de o foarte mare importanta, atât ca valoare, cat si ca necesitate pentru locuitorii orașului Târgu 
Cărbunești, oferind o serie de beneficii, normale si necesare pentru o comunitate de oameni. Investiția este oportuna, făcând parte din “ Programul 
National de Construcții de Interes Public sau Social –subprogramul Așezăminte Culturale”.
Obiectivele specifice urmărite sunt următoarele:
• Asigurarea condițiilor de exploatare in siguranța a clădirii existente pentru centrul cultural, prin expertizarea structurii de rezistenta a acesteia si 
prevederea de masuri pentru aducerea acesteia la condiții de exploatare in siguranța, in concordanta cu normele aflate in vigoare;
• Asigurarea de condiții corespunzătoare din punct de vedere al confortului pentru spectatori, pentru artiști si personalul de exploatare a centrului 
cultural, mărirea gradului de stabilitate termica a clădirii, aspect arhitectural corespunzător pentru încadrarea in ambientul urban al localității;
• Îmbunătățirea acusticii salii de spectacole;
• Asigurarea condițiilor necesare pentru încadrarea clădirii in normele privind PSI, normelor igienico-sanitare, normelor de ventilație si climatizare, 
normelor privind iluminatul natural si artificial, s.a;
• Crearea de condiții pentru îmbogățirea ofertei logistice din partea centrului cultural, care in afara de oferta pentru organizarea de spectacole, 
proiecții de filme, simpozioane etc oferite de sala mare din dotare, sa fie realizate prin supraetajarea construcției anexa la construcția principala, 
suprafețe noi, minim necesare, pentru organizarea unor spatii de creație(cercuri de pictura, cercuri literale, cercuri pentru arta ceramica etc), respec-
tând tradițiile culturale din zona.
• Modernizare dotărilor specifice unui centru cultural pentru spectacole muzicale, de dansuri populare, simpozioane, cercuri de creație etc.

S.P.C.L.E.P.
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 
sexului,
se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de
stare civilă.
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Gilortul Târgu Cărbunești - Campioană

Continuând rezultatele extraordinare ale sezoanelor precedente, si anul 
acesta, echipa noastră de fotbal, Gilortul Târgu Cărbunești a a primit titlul 
de campioană județeană la fotbal.
Echipa a avut o evoluţie de excepţie pe durata Campionatului Ligii a –IV-
a, unde , cu bani putini, dar cu dăruire sufleteasca si profesionalism din 
partea tuturor, a realizat 28 de victorii, 1 joc s-a încheiat la egalitate şi a avut 
3 înfrângeri, totalizând 85 de puncte şi un golaveraj foarte bun 135 goluri 
marcate şi doar 23 primite. 
Deși în ultimul meci din  acest sezon competițional, disputat pe teren 
propriu, am fost înfrânți de Internațional Bălești cu scorul de 2-3, am primit 
din partea Comitetului executiv al A.J.F. Gorj, trofeul de Campioană în liga a 
IV-a din campionatul județean Gorj.
Trofeul a fost înmânat chiar de președintele A.J.F. Gorj, domnul Mihai-

Octavian Prunariu.
Lotul echipei de fotbal Gilortul în sezonul competiţional 2015-2016 : 
Portari: Dragomir Narcis, Constantinescu Dragos, Hozac Andrei; 
Fundaşi: Fugaru Dragos, Bucur Ion, Preotescu Radu,Circiumaru Adrian; 
Mijlocaşi: Almajanu Dumitru, Stoica Alexandru, Munteanu Marian, Davitoiu 
Ionut, Dumbra Luca Daniel, Gavrilescu Cosmin, Mirescu Florin. 
Atacanţi: Nicoale Cristian, Iacob Cristian, Tarhat Adrian, Priescu Cristian, Bălă 
Alin Viorel 
Antrenor: Mihai Dinu.
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 Tg-Cărbunești.
Și în acest an echipa noastră va încerca promovarea în Liga a III-a, în urma 
meciului de baraj ce se va disputa pe data de 18.05.2016 si respectiv returul pe data de 25.05.2016. Încă nu s-a stabilit echipa pe care Gilortul Tg 
Cărbunești o va înfrunta pentru accederea în eșalonul superior, însă venim cu rugămintea de a fi alături de această frumoasa echipa, in meciurile de 
baraj.

1 Iunie- Ziua Copilului
Data de 1 Iunie din fiecare an este dedicată copiiilor din lumea întreagă. 
Această zi este astfel o zi specială pentru fiecare copil din lume, iar multe 
instituţii o sărbătoresc în diferite moduri, în România şi în alte ţări.
Ziua Copilului a fost menţionată pentru prima oară la Geneva, în august 
1925. Atunci, la Conferinţa Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea 
Copiilor, 54 de ţări din răspândite în întreaga lume, au adoptat Declaraţia 
pentru Protecţia Copilului. Foarte multe guverne au introdus după acest 
eveniment Ziua Copilului. 
Dar nu toate ţările din lume au adoptat această idee imediat. Altele au ales să 
implementeze această zi specială după 1954, după ce Fondul Internaţional 
pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF) a recomandat ca 

fiecare stat din lume să aibă o aşa-zisă “Ziua Copilului”. 
Dar această zi specială pentru cei mici nu este sărbătorită în fiecare ţară pe 
data de 1 iunie. Unele ţări o sărbătoresc în alte zile ale anului, dar semnificaţia 
a rămas aceeaşi în orice stat.
Această zi nu a trecut neobservată nici la Târgu Cărbunești. Astfel că Centrul 
Cultural ”Tudor Arghezi”, cu Școala Populară de Artă Tg. Jiu și Clubul elevilor 
Tg Cărbunești au realizat o serie de evenimente dedicate copiilor. Ca de 
obicei principala atracție au fost desenul pe asfalt, activitate la care au 
participat toți prichindeii de la instituțiile de învățământ de pe raza orașului, 
care mai de care să își demonstreze talentul artistic.
 Zâmbete şi multă veselie au însoţit această activitate,mulţi dintre ei au 
participat pentru prima dată la o astfel de acțiune, ceea ce a stârnit și mai 
mult interesul și bucuria copiilor.
 După acest moment de mare bucurie pentru cei mici, pe scena din parcul primăriei, s-au desfășurat recitaluri de cântece interpretate vocal sau 
instrumental, de tineri talentați. Aceștia cu inocenţa vârstei lor, dar și cu emoția specifică prezenței în fața unui public, au încântat audiența prezentă 
la acest eveniment.


