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Mărţişoare cu suflet
După o iarnă la care nu ne aşteptam şi care ne-a dat bătăi de cap, dar care în egală măsură a bucurat copii din localitatea noastră, primăvara a început 
să bată cu sfială la uşă. Întâmpinând-o cu aceeaşi bucurie, elevii Şcolii Generale „George Uscătescu” nu au uitat că aceasta soseşte odată cu Ziua 
Mărţişorului, aşa că s-au grăbit încă din ultimele zile ale lui februarie să-şi procure sau să confecţioneze mărţişoare.
La invitaţia doamnelor învăţătoare şi sprijiniţi de acestea, elevii claselor I-IV au organizat în zilele 2-6 martie o expoziţie de mărţişoare confecţionate în 

orele de abilităţi practice din hârtie colorată, scoici, pene, ornamente, paste făinoase 
etc.
Şi cum lucrul în echipă aduce întotdeauna noi şi noi idei cât şi realizări frumoase, pe 
lângă ideea organizării acestei expoziţii, doamnele învăţătoare s-au gândit că nu ar fi 
rău ca acestă expoziţie să fie o expoziţie cu vânzare, iar banii colectaţi să fie donaţi 
copiilor de la Casa de Copii din oraşul nostru, aşa că elevi, părinţi şi cadre didactice au 
admirat şi au răsplătit munca celor mici cumpărând cât mai multe mărţişoare. S-au re-
marcat şi cei mai mici, elevii clasei I B, conduşi de doamna învăţătoare Buligiu Came-
lia, care mândrii de mărţişoarele confecţionate au pornit către parcul din faţa primăriei, 
făcând cunoscută intenţia lor şi personalului din această instituţie. Gestul lor a sen-
sibilizat pe toţi cei 
de faţă, care plăcut 
impresionaţi, în 
special de rec-
lama făcută de 
pitici, au cumpărat 
m ă r ţ i ş o a r e l e , 
alăturându-se ast-
fel actului cari-

tabil, la care elevii şi dascălii Şcolii Generale „George Uscătescu” s-au gândit să-l 
facă printr-o acţiune de voluntariat ce se va desfăşura în perioada 2-6 aprilie, acţiune 
inclusă în programul „Şcoala altfel”.
Domnul  Primar a fost primul care a achiziţionat din mărţişoarele confecţionate de 
pitici fiind urmat de ceilalţi angajaţi din primărie. Copii au fost răsplătiţi de edilul 
oraşului cu laude dar şi cu dulciuri şi încurajaţi să persevereze în acţiuni umanitare, 
care să le dezvolte spiritul civic, cât şi compasiunea, respectul şi iubirea pentru se-
meni; iar doamnele şi domnişoarele prezente la acest eveniment au primit din partea 
domnului Primar câte un mărţişor .

Elevii Colegiului Naţional „Tudor Arghezi“, membri ai trupei de teatru 
francofon au participat în perioada 25.02.2012-03.03.2012, la Festivalul 
Internaţional de Teatru Francofon desfăşurat în oraşul Napoli, Italia. 
După succesele obţinute în 2010 la Barcelona şi în 2011 în Lituania, şi de 
această dată, cei 12 membri ai Trupei de teatru francofon, elevi din clasele 
IX-XII, foarte buni cunoscători ai limbii franceze, pregătiţi de profesoara 
de limba franceză Alina Anghelescu, dar însoţiţi  în Italia de profesoara  
Mirela Nicolcea,  au reuşit să cucerească şi să câştige admiraţia atât a pub-
licului dar şi a celorlalte trupe prezente la Festivalul din Napoli.
Deşi au plecat cu puţină întârziere faţă de programul stabilit, au ajuns la 

Napoli luni, după un drum obositor, dar în acelaşi timp foarte frumos cu 
locuri şi peisaje fascinante. La acest festival au participat trupe de liceeni 
veniţi din Serbia, Canada, Italia, Franţa şi Spania.
Trupa noastră a prezentat piesa “Memoirs d’exils” pe scena Festivalului de 
Teatru Francofon de la Napoli marţi după-amiază. Spectacolul a fost foarte 
apreciat de către cei prezenţi.  Joi fiecare trupă a prezentat un spectacol în 
limba maternă, unde elevii noştri au reuşit să ridice sala în picioare, purtând 
astfel publicul pe meleagurile româneşti.

Festivalul Internaţional de Teatru Francofon
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Februarie 2012

HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi chel-

tuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în 
vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului contabili-
tate resurse – umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului 
Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea 
normelor metodologice privind organizarea şi con-
ducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii 
cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.  293/2011- privind legea bugetu-
lui de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele pub-
lice locale cu completările şi  modificările ulterio-
are;
- Referat nr. 3.200 / 20.02.2012, întocmit de 
Cîrţînă Ion, consilier în cadrul biroului Adminis-
trarea Domeniului Public şi Privat;
- Decizia nr. 16 / 03.02.2012 , emisă de 
Direcţia Generală a finanţelor Publice Gorj;
- Referatele nr. 2.876 / 14.02.2012 şi 
nr. 3.097 / 17.02.2012 întocmite de Ciontescu 
Constanţa;
- Adresa nr. 112 / 17.02.2012, emisă de 
Colegiul Naţional  Tudor Arghezi, înregistrată la 
Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti sub nr. 3.150 / 
20.02.2012;
- Adresa nr. 1.054 / 15.02.2012, emisă de 
Spitalul oraşului Tg.Cărbuneşti, înregistrată la 
Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti sub nr. 3.003 / 
16.02.2012;
- Contul de execuţie al Bugetului local la 
31.01.2012;
         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 de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al oraşului 
Tg.Cărbuneşti pe capitole bugetare cu suma de + 
348,00 mii lei , conform anexei nr.1 (formular cod 
11 şi formular cod 11/01).    
    Art.2.- Se aprobă rectificare bugetului de venituri 
si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri 
proprii si subvenţii  pe anul 2012 cu suma + 46 mii 
lei pe capitole, conform anexei nr.2 (formular cod 
11/02).
    Art.3.- Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre.  
    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile si serviciile de specialitate din cadrul 
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Centrul 
Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc 
Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .

 HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Colegiului Naţional  

„Tudor Arghezi” a Sălii de Sport  situată în str. 
Eroilor nr. 47 , oraş Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
          - expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea

Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
          - Legea 273/2006- privind Finanţele Publice 
Locale cu completările si modificările ulterioare ;    
          -  Art. 123 din Legea nr.  215/2001 – privind 
Administraţia Publică Locală republicata, alin. (1) 
:  „Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc 
ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, 
de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în 
administrarea regiilor autonome şi instituţiilor pub-
lice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea 
hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la 
vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, 
de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.”    
          - prevederile Legii 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică; 
          - Referatul nr.2.634/08.02.2012 întocmit de 
dl. Borcan Alin, sef birou contabilitate;
          - Protocolul de predare –primire  
nr.12.592/21.07.2008;
          - Hotărârea nr.1799/13.12.2006 pentru modi-
ficarea si completarea HG.973/2002, privind atestar-
ea domeniului public al judeţului Gorj, precum si a 
municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Gorj 
si anexa privind completarea la inventarul public al 
oraşului Tg.Cărbuneşti, poziţia 88;
 
         În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.- Se aprobă darea în administrarea Cole-
giului Naţional „Tudor Arghezi” a Sălii de Sport 
situată în str. Eroilor nr. 47 , oraş Tg.Cărbuneşti.
       Art.2.-  În afara timpului destinat  desfăşurării 
procesului de învăţământ se aprobă desfăşurarea 
de activităţi sportive în Sala de Sport,  cu plata 
unor taxe,  ce vor fi stabilite de Consiliul de 
Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Ar-
ghezi” şi avizate de Consiliul Local al oraşului 
Tg.Cărbuneşti.  
       Art.3.- Predarea-primirea Sălii de Sport   se 
va efectua pe baza de Protocol de predare-primire  
între părţi, în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare.  
       Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării fără plată a unei autospe-

ciale de stins incendii
 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
          - expunerea de motive;
          - Raportul de specialitate ;
          - Prevederile Instrucţiunilor MAI nr. 
167/30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, 
valorificarea şi casarea bunurilor în Ministerul 
Administraţiei şi Internelor;
         -  Prevederile HG nr. 81/2003 pentru apro-
barea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bu-
nurilor scoase din funcţiune, precum a celor scoase 
din rezervele proprii aflate în administrarea Minis-
terului de Interne; 
        - Prevederile art. 36 alin.(2) litere d) şi alin.
(6) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu 
completările şi modificările ulterioare;
        - OMAI nr. 718/30.06.2005; 
         În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 

–legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- - Se aprobă preluarea fără plată în propri-
etatea publică a oraşului Tg.Cărbuneşti şi în admin-
istrarea Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 
(Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă) a 
unei autospeciale de stins incendii, disponibilizată 
de către Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenta.
    Art.2.- Solicitarea de preluare se formulează de 
către autoritatea administraţiei publice locale execu-
tiva - Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti, se avizează 
de către Instituţia Prefectului Judeţului Gorj şi se 
adresează Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta 
„Lt. Col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj.
    Art.3.- Bunul prevăzut la art. 1 este imperios nec-
esar Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta 
al oraşului Tg.Cărbuneşti in cadrul intervenţiilor 
pentru stingerea incendiilor, protecţia persoanelor, 
a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii, 
întrucât Oraşul Tg.Cărbuneşti - persoană juridică de 
drept public trebuie să aibă 2 autospeciale de stins 
incendii şi nu are decât una înscrisă în circulaţie,  
deşi este o localitate cu risc major la produc-
erea incendiilor atât la vegetaţie uscata, cât şi la 
gospodăriile populaţiei în număr de 3673.  
    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind  susţinerea financiară a  Asociaţiei  Cul-
turale „Fii Gorjului în Banat” în vederea ridicării 

unui bust al lui Constantin Brâncuşi în oraşul 
Timişoara

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
           Având  în vedere :
          - proiectul de hotărâre; 
          - rapoartele de avizare ale comisiilor de spe-
cialitate;
          - expunerea de motive;
          - Raportul de specialitate ;
          - solicitarea de finanţare nr. 
13.506/04.10.2011 din partea Asociaţiei  Culturale 
„Fii Gorjului în Banat” în vederea ridicării unui bust 
al lui Constantin Brâncuşi în oraşul Timişoara    
          - Legea 215/2001- privind administraţia 
publică locală,  republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
          - Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Pub-
lice cu modificările si completările ulterioare ;
          - Legea nr. 293 /2011 – Legea bugetului de 
stat pe anul 2012;
          - HCL nr.3/2012- privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
        - HCL nr. 118 din 31.10.2011;
       În temeiul  art.45   din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.- Se aprobă susţinerea financiară a  
Asociaţiei  Culturale „Fii Gorjului în Banat” în ve-
derea ridicării unui bust al lui Constantin Brâncuşi 
în oraşul Timişoara cu suma de 2.500 lei. 
       Art.2.- Hotărârea Consiliului Local 
Tg.Cărbuneşti nr. 118 din 31 octombrie 2011 
privind  sponsorizarea Asociaţiei  Culturale „Fii 
Gorjului în Banat” în vederea ridicării unui bust 
al lui Constantin Brâncuşi în oraşul Timişoara se 
revocă.
       Art.3.-    Primarul oraşului şi compartimentele 
de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor 
ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzute mai jos.
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista 
prevăzute mai jos nu beneficiază de ajutor social.
LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti (case de vacanţă, piscine, saune şi altele) ori alte imobile 
aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc.
Bunuri mobile
1 Motociclete, motorete, scutere şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau 
destinate transportului acestora ori al persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Autovehicule*: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
3 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta 
Dunării"
4 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
5 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
6 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
7 Obiecte de artă, bijuterii şi metale preţioase având peste 100 grame, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, obiecte 
de colecţie, în stare vandabilă
8 Aparatură electronică: camere video, amplificatoare audio, copiatoare
9 Depozite bancare în valoare de peste 3.000 lei
Aflate in stare de funcţionare
Terenuri/Cursuri de apă
      ||Terenuri/Cursuri de apă||         ||Familii cu 1-3 persoane||              ||Familii cu peste 3 persoane||
1 Terenul intravilan ori extravilan pe care se află locuinţa de domiciliu şi curtea aferentă, precum şi alte terenuri în intravilan arabile sau cu potenţial 
de construcţii ori de vânzare, cu o suprafaţă totală mai mare de 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală

2 Terenuri extravilane în                                                                                                         
 zona colinară, de şes şi de                       1,5 ha/familie                                    2 ha/familie          
 munte, cu potenţial productiv                                                                                                          
 (exploatabile)                                                                                                                                     

Categorii de animale/păsări
1 Peste două bovine
2 Peste o cabalină
3 Peste 3 porcine
4 Peste 5 ovine/caprine
5 Peste 5 familii de albine
6 Peste 10 capete de iepuri de casă
7 Peste 25 de capete de păsări
8 Crescătorii a căror producţie se comercializează
NOTĂ:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

Biroul de Asistenţă Sociala vă anunţă

„Brâncuşi e seva neamului, pasărea măiastră ce a dus infinitul mioritic în 
tridimensional”

Aşa sună versurile poetului Tudor Gheorghe Calotescu, dedicate titanului 
sculpturii româneşti; „acel uriaş cu frunte-n lună şi barba răvăşită în căderi 
de nori albi”. Acum la cei 136 de ani de la naşterea marelui geniu, respec-
tiv 55 de ani de la moartea lui, elevii clasei a II-a B, coordonaţi de doamna 
învăţătoare Silvia Avramescu, au participat în cadrul Bibliotecii orăşeneşti, 
luni 20.02.2012, la o activitate în cadrul căreia a fost rostit numele părintelui  
sculpturii româneşti, Constantin Brâncuşi. Cu ajutorul dat de doamna lor 
învăţătoare, elevii au spus câteva lucruri interesante despre viaţa şi opera lui 
Brâncuşi, apoi au recitat poezii scrise de cei care au ştiut şi ştiu să aprecieze 
valorile neamului nostru. Ochi şi urechi, copii au ascultat cu mare atenţie şi 
alte informaţii despre viaţa şi opera lui Brâncuşi, şi mai ales faptul că el dorea 
atât de mult să cunoască lumea, încât până la Paris a mers pe jos, timp de 1 an 
de zile. 

Acolo el a creat un ansamblu de lucrări, ce cuprinde circa 720 de opere de artă, lucrări ce se află, astăzi,  la Muzeul de Artă  Modernă din Paris. În 
întreaga sa viaţă, Brâncuşi a căutat doar esenţa zborului; a creat, nu păsări, ci zboruri.
Înainte de a muri, Brancuşi a avut grjă să-şi pună la adăpost lucrările sale, dăruindu-le statului francez. În ziua înmormântării au ţinut discursuri per-
soane care l-au apreciat foarte mult, exprimându-şi durerea: „Ne luăm rămas bun de la tine, cu inima îndurerată, noi cei care te-am iubit şi admirat, noi, 
cei pe care ne-ai fermecat şi care ştim că prin moartea ta dispare un adevărat poet şi se închide pe vecie, o mână divină” .
Literele numelui său scrise la mormânt sunt mângăiate de vântul serilor franceze. Piesele ansamblului de la Tg Jiu, simbolizând eternitatea(masa 
tăcerii), triumful existenţei umane(poarta sărutului), viitorul omenirii, al civilizaţiei(Coloana Infinitului) – toate reprezintă înfăptuirea unei dorinţe de a 
lăsa pe pământul românesc tot ce a gândit mai profund Brâncuşi.

Constantin Brâncuşi
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Dragi Cărbuneşteni,
O dată cu venirea primăverii şi revenirea naturii la viaţă se începe campania de curăţenie a oraşului nostru, iniţiată de autorităţile locale denumită 
„LUNA CURĂŢENIEI”.
Daţi dovadă de spiritul civic pe care îl aveţi şi începeţi curăţenia în faţa porţilor, numai împreună putem conferi oraşului Târgu Cărbuneşti aspectul 
curat şi civilizat pe care ni-l dorim cu toţii.
Se apropie Paştele una din cele mai importante sărbători creştine, obiceiuri străvechi vorbesc despre curăţenia sufletească prin post dar şi despre
curăţenia locuinţei şi a întregului spaţiu în care trăim.
Ca şi până acum avem mare încredere în parteneriatul Primărie-Cetăţean şi rog din nou pe locuitorii oraşului să ne sprijine în demersurile noastre.
În acest sens Primăria oraşului Târgu Cărbuneşti îşi  propune să realizeze şi să execute un program de curăţenie generală şi de înfrumuseţare a 
oraşului, începând cu 01.03.2012 perioadă declarată „Luna Curăţeniei”, şi pe tot parcursul anului. 
Programul va cuprinde :
Salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a locurilor publice, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate , decolmatarea şanţurilor şi 
rigolelor, reparaţii străzi , drumuri comunale  , întretinere retele iluminat public (montare , corpuri de iluminat becuri si drosere ), reparaţii fântâni pub-
lice,  lucrări de întretinere spaţii verzi   .
Se vor demara acţiuni în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmări: modul de întreţinere şi curăţire a şanţurilor, rigolelor, ridicarea 
materialelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă, întreţinerea spaţiilor verzi, a împrejmuirilor, a faţadelor clădirilor, continuarea lucrărilor de 
construcţii începute şi neterminate, depozitarea deşeurilor şi gunoaielor menajere în locuri nepermise, acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor 
economici cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor.Şi în acelaşi timp se vor demara acţiuni  având ca scop depistarea agenţilor economici şi  a 
cetăţenilor  care nu respectă legislaţia de mediu  în vigoare şi somare după caz , pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos.

Stimaţi cetăţeni
În urma adresei cu numărul de înregistrare 847148/14/03/2012 trimisă de către Inspectoratul  Pentru Situaţii de Urgenţă “Lt.Col.Dumitru Petrescu” al 
judeţului Gorj, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Pentru măsurile de apărare împotriva incendiilor specific utilizării focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, pre-
cum şi obligativitatea respectării acestora pot fi executate numai după obţinerea în prealabil a permisului de lucru cu foc.
Emiterea acestuia se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate sau persoana împuternicită în 
acest sens.
Pentru nerespectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei us-
cate şi resturilor vegetale, riscă primirea unor sancţiuni contravenţionale şi anume:
AMENDĂ CONTRAVENŢIONALĂ DE LA 100 LA 500 LEI PENTRU:
-neluarea tuturor măsurilor pentru stingerea jarului rezultat din arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale;
AMENDĂ CONTRAVENŢIONALĂ DE LA 500 LA 1000 LEI PENTRU:
-folosirea maşinilor şi utilajelor agricole fără dispozitive ori site parascântei în situaţiile în care reglementările tehnice prevăd asta;
AMENDĂ CONTRAVENŢIONALĂ DE LA 1000 LA 25000 LEI PENTRU:
- arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale fără permisul de lucru cu foc;
- neluarea tuturor măsurilor pe timpul arderii pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
-neamenajarea corespunzătoare a locurilor unde se utilizează focul deschis în condiţii şi distanţe ce favorizează propagarea focului.
Vă atenţionăm de asemenea că în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de 
prevenire şi stingere a incendiilor, 
Pentru neamenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, 
culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi, primarii localităţilor sau persoanele împuternicite au obligaţia de a aplica sancţiune contravenţională 
în cuantum de la 1000 la 2500 lei.

Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă vă aduce la cunoştinţă

Festivalul Primăverii
În perioada 10-12 martie la invitaţia doamnei Doina Badea, preşedintele 
asociaţiei româno-germane din Mannheim, edilul oraşului împreună cu o 
delegaţie formată din tânăra interpretă de muzică populară, Luiza Ciudin, 
şi membri ai Ansamblului „Gilortul”, au participat, ca reprezentanţi ai 
judeţului Gorj, la proiectul de lansare a asociaţiei româno-germane „DOI-
NA ROMÂNEASCĂ” din Mannheim-Germania.
Luiza Ciudin , după ce a reuşit să impresioneze cu vocea ei juriul de 
la “Românii au talent”, a uimit, acompaniată fiind de violonistul Gioni 
Piţigoi, şi pe românii şi nemţii din Germania, în cele 2 concerte susţinute 
în Mannheim şi Ludwigshafen. Au participat, alături de delegaţia din 
Cărbuneşti, doamna Cristina Olteanu şi interpretul Ion Drăgan, care au 
reuşit să ducă pe meleaguri germane muzica gorjenească.
Primul spectacol, cel susţinut în Mannheim, a fost onorat de prezenţa 
Consulului General al României la Strasbourg, doamna Mioara Mantale; 
Stelian Stoian reprezentantul permanent al României pe lângă Consiliul 
Europei, şi alte personalităţi importante ale României în Germania, precum 
şi personalităţi şi autorităţi ale celor 2 oraşe unde s-au ţinut spectacolele. 
Întreaga formaţie gorjeană a fost felicitată pentru prestaţia de excepţie pe 

care a avut-o, organizatorii insistând sâ fie onoraţi de prezenţa gorjenilor în viitoarele proiecte.
Trebuie menţionat că deplasarea ansamblului din Gorj a fost posibilă datorită unui gorjean, vicepreşedintele Asociaţiei “Fii Gorjului în Banat”, domnul 
Sandu Iscrulescu.

Luna Curăţeniei


