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Ziua Poliţiei Române

Momentul "Ion Creangă"
La fel de zglobii, vorbăreţi şi energici, elevii clasei a II-a, coordonaţi de 
doamna învăţătoare Camelia Buligiu, au mers la biblioteca orăşenească Tg 
Cărbuneşti, unde a avut loc o activitate despre viaţa şi opera marelui scriitor 
Ion Creangă, pe data de 01.03.2013.
Pentru că în luna ianuarie, la activitatea dedicată “Luceafărului” poeziei 
româneşti, elevii clasei a II-a au aflat despre prietenia ce l-a legat pe Emi-
nescu de Ion Creangă, ei au dorit să afle mai multe lucruri despre cel care 
a reuşit să cuprindă anii copilăriei, în fragmente ce aparţin “Amintirilor din 
copilărie”, precum “Pupăza din tei”, “La scăldat”, “La cireşe”, “Caprele 
Irinucăi”, fragmente ce pot fi citite la orice vârstă, pentru că fiecare copil sau 
adult se poate regăsi în peripeţiile prin care trece “copilul cu părul bălai”, 
Nică.

Cu atenţie, elevii au urmărit informaţiile date de Biblioteca Orăşenească, 
apoi au vizionat materialele despre locul naşterii şi copilăriei lui Creangă, 
despre şcoala în care a învăţat, despre peripeţii ale copilăriei, cum ar fi modul 
în care Nică devine negustor în târg în timp ce duce la vânzare pupăza şi 
multe alte imagini care au creat o atmosferă frumoasă, în care copii au râs şi 
au comentat cele întâmplate.
Bucuroşi, copiii au plecat spre casele lor, nu înainte de a primi fiecare câte o 
diplomă pentru meritele lor de a participa la astfel de activităţi.
Alături de diplomă, copii au primit şi Gazeta de Cărbuneşti, ce avea pe prima 
pagină vestitorul primăverii, ghiocelul, ca simbol pentru toate femeile din 
urbea noastră, precum şi invitaţia de a participa în data de 07.03.2013 la un 
spectacol organizat de Centrul Cultural “Tudor Arghezi”, spectacol ce a unit 
suflete, purtând acelaşi gând: “iubirea pentru fiinţa cea mai dragă”.

Biblioteca Orăşenească

În data de 25 martie 2013, Poliţia Română a împlinit 191 de ani de la atestarea documentară a Poliţiei Române Moderne. În acest sens Poliţia oraşului 
Tg Cărbuneşti  a decis să prezinte pe data de 20 martie 2013, elevilor din cadrul Şcolii Generale “George Uscătescu“ o parte din secretele muncii pe care 
poliţia o desfăşoară zi de zi, dar şi dotările de care aceştia dispun în executarea misiunilor.

Astfel tinerii elevi au avut ocazia de a putea vedea demonstraţii de dresaj 
canin, unde echipe mixte, formate din poliţist-conductor şi câine, au realizat 
diferite demonstraţii de patrulare, de prindere şi imobilizare a infractorilor sau 
de apărare la atacul prin surprindere. Elevilor le-a fost prezentat şi un labora-
tor mobil de ultimă generaţie, folosit de Institutul de Criminalistică pentru re-
alizarea cercetării la locul comiterii unei infracţiuni. Totodată cei prezenţi au 
putut să vadă autospecialele folosite de poliţiştii rutieri şi dotările trupelor de 

intervenţie specială. Despre semnnificaţia acestei zile precum şi sfaturi privi-
toare la combaterea şi prevenirea infracţionalităţii, au ţinut discursuri: edilul 
oraşului nostru, Domnul Mihai Mazilu, directorul şcolii “George Uscătescu“, 
Domnul Birău Dănuţ precum şi cadre din Poliţia Română.
Pe toată perioada manifestărilor, poliţiştii au împărţit pliante cu materiale de 
prevenire şi combaterea a infracţionalităţii.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Februarie 2013

HOTĂRÂRE
privind modificarea  denumirii  unor unităţi de 
învăţământ pentru educaţie timpurie (grădiniţe) din 

oraşul Tg.Cărbuneşti  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având in 
vedere:
    - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
    - expunerea de motive; raportul de specialitate ;
            - Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a 
judeţului Gorj nr. 1 din 15 februarie 2013;  
          - raportul de avizare al comisiei  de speciali-
tate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi 
social-culturale, culte,muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport ;   
          - solicitarea de modificare  a denumirii 
Grădiniţei cu program normal nr.1 Tg.Cărbuneşti    şi 
hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gen-
erale nr. 1 „George Uscătescu” din  data 27 noiemb-
rie 2012  înregistrate  la Primăria  Tg.Cărbuneşti  cu 
nr. 19.638/28.11.2012;
          - solicitarea de modificare  a denumirii Grădiniţei 
cu program prelungit nr. 2  Tg.Cărbuneşti    şi 
hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gen-
erale nr.1 „George Uscătescu” din  data 21 decemb-
rie 2012  înregistrate  la Primăria  Tg.Cărbuneşti  cu 
nr. 576/14.01.2013;
          - solicitarea de modificare  a denumirii Grădiniţei 
cu program normal nr.3 IAS Tg.Cărbuneşti    şi 
hotărârea Consiliului  de Administraţie al Şcolii Gen-
erale nr. 1 „George Uscătescu” din  data 21 decemb-
rie 2012  înregistrate  la Primăria  Tg.Cărbuneşti  cu 
nr. 575/14.01.2013;
          - prevederile OG nr. 63 din 29 august 2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu  
modificările şi completările ulterioare;
          - prevederile Procedurii de atribuirea denu-
mirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional 
de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul 
MECTS nr. 6.564 din 13 decembrie 2011;
          - prevederile Legii nr. 215/2001, privind 
administraţia publica locala , republicată, 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 modificarea denumirii grădiniţei 
cu program normal nr. 1 Tg.Cărbuneşti din „Grădiniţa 
cu program normal nr. 1 – AR, PRE, Tg.Cărbuneşti”  
în „Grădiniţa cu program normal „SFÂNTUL STE-
LIAN”– AR, PRE, Tg.Cărbuneşti”.  
      Art.2.- Se aprobă modificarea denumirii grădiniţei 
cu program prelungit nr. 2 Tg.Cărbuneşti din 
„Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 – AR, PRE, 
Tg.Cărbuneşti”  în „Grădiniţa cu program prelungit  
„TUDOR ARGHEZI”– AR, PRE, Tg.Cărbuneşti”.  
        Art.3.- Se aprobă modificarea denumirii grădiniţei 
cu program normal nr. 3 IAS  Tg.Cărbuneşti din 
„Grădiniţa cu program normal nr. 3 IAS – AR, 
PRE, Tg.Cărbuneşti”  în „Grădiniţa cu program 
normal „SFÂNTUL NICOLAE”– AR, PRE, 
Tg.Cărbuneşti”.
         Art.4.- Noile denumiri ale  unităţilor de învăţământ 
pentru educaţie timpurie prevăzute la art.1, 2 şi 3 se 
aplică  începând cu anul şcolar 2014/2015.   
      Art.5.- Primarul oraşului, compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi 
conducerea  Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” 
Tg.Cărbuneşti, vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea HCL nr. 

111/28.11.2012 privind constituirea in favoarea 
SC EYE MALL SRL a drepturilor de uz, servitute si 
amplasare privind drumurile de exploatare, drumurile 
comunale si străzile ce aparţin domeniului public al 

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;
      - Cererea înregistrata cu nr. 2602/06.02.2013  a 
SC EYE MALL SRL; 
      -Autorizaţiile de amplasare nr. 2 şi 4 din 17.01.2013 
şi autorizaţia de subtraversare nr.4/17.01.2013 emise 
de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova 
din cadrul CNADR Bucureşti;   
      - prevederile Legii nr. 123/2012- legea energiei 
electrice şi gazelor naturale;  
      - Prevederile HG nr. 968/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Gorj, precum si al mu-
nicipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Gorj, cu 
modificările si completările ulterioare;
      - Prevederile art.36 alin 2 lit.c din Legea 215/2001 
privind administraţia publica locala, republicata;
      - Prevederile art. 13 din Legea 213/1998 privind 
bunurile proprietate publica, cu modificările si 
completările ulterioare;
     - H.G. nr 548/1999 privind aprobarea Normelor 
Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor si judeţelor;

HOTĂRĂŞTE 
     Art.I.-  Articolul 1 punctul 2 din HCL nr. 
111/28.11.2012  se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
             „2. - Dreptul de a amplasa instalaţiile electrice 
ale parcurilor fotovoltaice 1 si 2 si ale racordului la 
reţeaua electrica si de a executa orice lucrare va fi 
necesara pentru accesul la parcurile fotovoltaice si 
pentru conectarea acestora la reţea prin pozarea ca-
blurilor de 20 KV conform specificaţiilor din ATR 
nr. 00150000051 si ATR nr. 001500000074 din 
11.09.2012. 
     Pozarea cablurilor electrice se va face la o adân-
cime de 1 m, pe pat de nisip, in zona drumurilor 
de exploatare, comunale, străzilor şi DN 67 B  pe 
următorul traseu: 
    - Parc 1:  - Drum de exploatare DE10560; L=1231m;  
DN 67B, km 10+597 – km 10+838, partea dreaptă, 
în afara zonei de siguranţă a drumului la limita 
proprietăţilor învecinate la o distanţă minimă de 6,4 
m faţă de axul drumului,  pe terenul aflat în domeniul 
public a oraşului Tg.Cărbuneşti, L = 241m; DN 67B, 
km 10+415 – km 10+597, partea stângă,  în afara zo-
nei de siguranţă a drumului la limita proprietăţilor 
învecinate la o distanţă minimă de 6,2 m faţă de 
axul drumului,  pe terenul aflat în domeniul public a 
oraşului Tg.Cărbuneşti,                L = 182m;- Drum 
comunal DC 27; L=1624m;  - Drum de exploatare 
DE 10359; L=1361m;  - Str. Mitropolit Nestor Vor-
nicescu; L=622m.
Lungimea totala a traseului cablu 20 KV pentru Parc 
1 este L= 5.261m
    - Parc 2: - Drum de exploatare DE10560; L=1238m;  
DN 67B, km 10+597 – km 10+838, partea dreaptă, 
în afara zonei de siguranţă a drumului la limita 
proprietăţilor învecinate la o distanţă minimă de 6,4 
m faţă de axul drumului,  pe terenul aflat în domeniul 
public a oraşului Tg.Cărbuneşti, L = 241m; DN 67B, 
km 10+415 – km 10+597, partea stângă,  în afara zo      
ei de siguranţă a drumului la limita proprietăţilor în-
vecinate la o distanţă minimă de 6,2 m faţă de axul 

drumului,  pe terenul aflat în domeniul public a 
oraşului Tg.Cărbuneşti,                L = 182m;- Drum 
comunal DC 27; L=1624m; -Drum de exploatare 
DE 10359; L=1361m; - Str. Mitropolit Nestor Vor-
nicescu; L=622m
Art.II. -  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 2/08.01.2013 în ceea 

ce priveşte cuantumul taxei  prevăzute de 
art. 268 alin (5)  din Codul Fiscal 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
      - proiectul de hotărâre iniţiat de consilier local 
Fugaru Ion; 
      - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate;
      - expunerea de motive; raportul compartimentu-
lui impozite şi taxe;
      - amendamentul propus de primarul oraşului 
înregistrat la nr. 4816/27.02.2013;  
      - Codul Fiscal – legea nr. 571/2003 – cu 
completările şi modificările ulterioare;       - pre-
vederile HG 44/2004 privind normele de aplicare 
a Codului fiscal, modificată şi completată prin HG 
1861/2006
 - prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind 
nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si 
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum 
si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
   judeţului Gorj; 
   - HCL nr. 2 din 08.02.2013 privind impozitele şi 
taxele locale pentru anul 2013;  

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă modificarea taxei prevăzută de 
art. 268 alin (5)  din Codul Fiscal pentru eliberarea/
vizarea anuală a autorizaţiei  privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, astfel : 
În mediul urban: 
-pentru  suprafaţa spaţiului de până la 20 mp = 200 
lei 
-pentru suprafaţa spaţiului între 20 mp până la 50 
mp  = 400 lei 
-pentru suprafaţa spaţiului de peste 50 mp = 600 lei 
                     În satele aparţinătoare:: 
-pentru suprafaţa spaţiului de până la 20 mp = 100 
lei 
-pentru suprafaţa spaţiului între 20 mp până la 50 
mp  = 200 lei 
-pentru suprafaţa spaţiului de peste 50 mp = 300 lei 
Pentru două sau mai multe puncte de lucru : 
În mediul urban: 
-pentru suprafaţa spaţiului de până la 20 mp = 400 
lei 
-pentru suprafaţa spaţiului între 20 mp până la 50 
mp  = 800 lei 
-pentru suprafaţa spaţiului de peste 50 mp = 1200 
lei 
                     În satele aparţinătoare:: 
-pentru suprafaţa spaţiului de până la 20 mp = 200 
lei 
-pentru suprafaţa spaţiului între 20 mp până la 50 
mp  = 400 lei 
-pentru suprafaţa spaţiului de peste 50 mp = 600 lei 
    Art.2- Agenţii economici sunt obligaţi să depună 
schiţa cadastrală,  vizată de OCPI,  a spaţiului pentru 
care se solicită autorizarea. 
    Art.3- Primarul şi compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura  ducerea  
la îndeplinire a prezentei hotărâri.              
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Biroul de Asistenţă Sociala vă anunţă

Ce trebuie să faceţi pentru a beneficia de ajutorul social

Să depuneţi următoarele documente la primăria de domiciliu:
• Cerere;
• Declaraţie pe propria răspundere;
• Actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia;
• Acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, 
pentru persoanele aflate în întreţinere.
Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi trebuie să prezinte:   
• adeverinţă  că  sunt  în  evidenţa  agenţiilor  teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă,  şi nu au refuzat un loc de 
muncă;
• adeverinţă privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

Ce trebuie să ştiţi:
• Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării.
• Primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social.
• Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea Consiliului Local, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data înregistrării cererii. Dacă solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că 
familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.
• Dreptul la ajutorul socail se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea.
• La stabilirea venitului net lunar al familiei şi ,după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate venituriile pe care membrii acesteia îl 
realizează, inclusiv cele ce provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii ajutoare cu 
caracter permanent, alte creanţe legale.

•Nu se iau în calcul;
• alocaţia pentru susţinerea familiei;
• bugetul personal complementar;
• bursele de studiu;
• bursele sociale;
• sprijinul financiar prevazut de HG nr. 1.488/2004.

•Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile judeţene
pentru plăţi şi inspecţie socială, prin decizie a directorului, şi se efectuează lunar, pe bază de mandat poştal, în cont curent  personal  sau în  cont de 
card, ţinând seama de opţiunea beneficiarului.
•Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor 
familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere Ia calculul ajutorului social.

OBLIGATIILE  BENEFICIARILOR
•să comunice primarului, in scris, orice modificare intervenită
cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;
să depună, din 3 în 3 luni, la primăria localităţii ,  declaraţia prevazuta  de lege,însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă cu privire la 
venituriile realizate supuse impozitului pe venit.
•să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate
•Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au obligaţia de a dovedi lunar,cu adeverinţa eliberată de agenţia 
teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă ;că nu au refuzat un loc de muncă; că nu au 
refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi la servicii de formare profesională şi, după caz că participă la un program 
de pregatire profesională.
•La solicitarea primarului, una  dintre  persoanele  majore,  apte de muncă din familie, are obligaţia de a presta lunar acţiuni sau lucrări de interes lo-
cal.

ATENŢIE
•Beneficiarii cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni trebuie să-şi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în pro-
prietate până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior.
•Neachitarea obligaţiilor duce la suspendarea pe o perioadă de 5 luni a drepturilor, începând cu drepturile aferente lunii aprilie.
•Dacă după expirarea celor 5 luni nu a fost Indeplinită această obligaţie, dreptul la ajutorul social încetează prin dispoziţia primarului.

Suspendarea/Încetarea  dreptului

Dreptul Ia ajutorul social, respectiv plata acestuia se  suspendă  , prin  dispoziţie  scrisă  a  primarului, începând cu luna următoare celei în  care s-au 
constatat următoarele situaţii:
•dacă  nu  prezintă  lunar  adeverinţa  eliberată  de  agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
•dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local;
•când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe par-
cursul acordării au intervenit modificări ale acestora;
•dacă nu depune, din 3 în 3 luni, declaraţia însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impoz-
itului pe venit.
•când agenţia teritorială constată că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social;in situaţia în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează 
mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social; în situaţia în care în urma verificărilor efectuate se constată că nu sunt respectate condiţiile 
de acordare a dreptului la ajutor social.
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Luna curăţeniei
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.
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 
publice,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.
În acest sens Poliţia Locală a oraşului Tg. Cărbuneşti vă aduce la cunoştiinţă faptul că:”Neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere 
a apelor pluviale, a podeţelor şi tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, în vederea evitării inundaţiilor ori 
stagnării apelor”, constituie contravenţie(Conform HCL nr.72/2010) şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:

200-3.000 lei-pentru persoane fizice;
2.000-20.000 lei- pentru persoane juridice.”

Festivitate 8 martie
Ziua de 8 Martie este recunoscută pe întreg Mapamondul ca sărbătoarea 
internaţională a femeii. Luna martie este prima luna a primăverii când toată 
natura renaşte şi razele soarelui încep să ne mângăie uşor. Pură coincidenţă sau 
nu, în acestă lună se sărbătoreşte pe lângă mărţişor şi ziua femeii, a mamelor. 
Femeia este cea mai importantă fiinţă din lume, mama şi iubita, elemente fără 
de care întregul univers nu ar exista. În acest sens pe data de 7 martie Centrul 
Cultural “Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti, a organizat un spectacol cu ocazia 
sosirii primăverii şi în vederea sărbătoririi zilei de 8 Martie.
La acest spectacol au  însufletit asistenţa şi inimile părinţilor: Clubul Elevilor 
cu o prezentare de modă coordonată de maestrul croitor Sandu Gabriela, un 
program artistic susţinut de elevii Şcolii Generale “George Uscătescu” prin 
clasa a II-a B, conduşi de învăţător Buligiu Camelia; Centrul de Plasament 
Tg. Cărbuneşti , trupa de dans modern “ANONYMUS” al Centrului Cultural 
“Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti, Şcoala Creţeşti, Ansamblul Gilortul având 
ca interpreţi de folclor pe: Muicu Noemi, Ciudin Luiza şi Stângă Roxana. Pro-
gramul artistic s-a desfăşurat pe perioada a trei ore, având ca invitat special, pe 
domnul deputat Mihai Weber.

Conform misiunii unităţii noastre care promovează identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor şi realizează educaţia pentru colaborare şi lucru în 
echipă s-a oferit şansa fiecărui elev să-şi construiască viitorul şi să se adapteze unei societăţi dinamice. În acest semestru elevii Şcolii Gimnaziale Nr.1 
„George Uscătescu” Tg.-Cărbuneşti au participat la Olimpiadele şi concursurile şcolare prevăzute în calendarul MEN, obţinând şi rezultate foarte bune. 
Astfel, la Olimpiada de limbă, literatură şi comunicare, faza judeţeană, au fost următoarele rezultate: Alexandru Denis, clasa a V-a B – 82,5 puncte, Su-
citu Dragoş, clasa a V-a B – 83 puncte, Ciudin Luiza, clasa a VI-a A – 94 puncte, Pătraşcu Nicoleta, clasa a VIII-a A – 95 puncte. Elevii au fost pregătiţi 
de doamnele profesor, Ivănoiu Mariana, respectiv, Ivănoiu Livia. La Olimpiada judeţeană de Fizică, elevul Pîrvulescu Adelin-Ionuţ, clasa a VII-a A a 
obţinut premiul al III-lea, elevul fiind pregătit de domnul profesor, Ivănoiu Vasile.  La olimpiada judeţeană de Matematică elevii, Sucitu Dragoş, clasa 
a V-a B şi Alexandru Denis, clasa a V-a B au obţinut menţiune, eleva, Ciudin Luiza, clasa a VI-a A s-a calificat la faza naţională, ce va avea loc la 
Sighişoara şi eleva Ionescu Diana, clasa a VIII-a A a obţinut premiul al III-lea. Elevii mai-sus menţionaţi au fost pregătiţi de domnul profesor, Şendroiu 
Florin. La Festivalul de teatru francofon, trupa şcolii „Les papillons” a obţinut locul al II-lea, urmând să participe la faza zonală la Slatina. Elevii Ivăniş 
Patricia, Bălţoi Simina, Vîlceanu Marius, Buşoi Sorin, Tantan Andrada, Coman Alin, Enache Alin, Pîrjol Magdalena, Dogaru Diana, Zorilă Ionuţ şi 
Lăudat Miruna au fost pregătiţi de doamna profesor, Popescu Mirela. La Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, echipa de handbal fete, nivel gimnazial, 
pregătită de domnul profesor, Zorlescu Gheorghe, a obţinut locul I la faza judeţeană, iar cu echipa de fotbal a ocupat locul al III-lea. La faza judeţeană a 
ONSS, echipa de handbal fete, profil integrat sportiv, a câştigat locul I şi vor reprezenta oraşul Tg.-Cărbuneşti şi judeţul Gorj la faza zonală ce va avea 
loc la Caracal, echipa fiind însoţită de doamna profesor, Diaconescu Iustina. La Olimpiada judeţeană de Geografie elevii Voicu Alexandru, clasa a VI-a 
C a obţinut locul al II-lea, Pîrvulescu Adelin-Ionuţ, clasa a VII-a A a obţinut locul al III-lea şi Lăudat Andreea-Miruna, clasa a VI-a C a obţinut menţiune. 
De asemenea la aceeaşi disciplină, la concursul interjudeţean „Un singur pământ” aceiaşi elevi au obţinut următoarele rezultate: Voicu Alexandru, clasa 
a VI-a C a obţinut premiul I, Pîrvulescu Adelin-Ionuţ, clasa a VII-a A a obţinut premiul I şi Lăudat Andreea-Miruna, clasa a VI-a C a obţinut premiul 
special. Aceşti elevi au fost pregătiţi şi îndrumaţi de doamna profesor, Ţăpuşi Violeta.
 Pe această cale îi felicităm atât pe elevi, cât şi pe profesorii coordonatori şi le dorim succes celor care participă la fazele naţionale şi vor reprezenta 
imaginea şi prestigiul şcolii în ţară. 

Echipa managerială, 
Director, prof. Drăghici Cristina

Director-adjunct, înv. Birău Dănuţ

„Nu trebuie să ştii, trebuie să şi aplici,
Nu e destul să vrei, trebuie să şi faci”


