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Ziua Armatei României

Ziua persoanelor vârstnice

În urmă cu 59 de ani, prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959 al Prezidiului 
Marii Adunări Naţionale, s-a decis ca ziua de 25 octombrie să fie proclamată 
şi aniversată ca „Ziua Forţelor Armate ale Republicii Populare Române”.  
Asadar, sărbătorirea Zilei Armatei Române îşi are geneza într-un act 
normativ emis la o distanţă temporală de 129 de ani de la momentul creării 
primei armate române moderne.  La 2 octombrie 1951 a fost sărbătorită 
pentru prima dată Ziua Forţelor Armate ale Republicii Populare Române, iar 
din anul 1959 a fost stabilită ca zi aniversară ziua de 25 octombrie. 
Data de 25 octombrie a fost oficializată ca simbol al tuturor bătăliilor şi eroilor 

neamului românesc şi s-a impus mentalului colectiv naţional, întipărindu-se 
în sufletele românilor ca zi în care ţara îşi sărbătoreşte armata şi pe cei care 
au fost în slujba ei. Și în orașul nostru în data de 25 octombrie au avut loc o 
serie de manifestări prilejuite de sărbătorirea „Zilei Armatei României”. 
La monumentul eroilor din centrul orașului a avut loc un ceremonial, ce a 
constat în intonarea imnului de stat, o slujbă religioasă în memoria ostaşilor 
căzuţi pe fronturile de luptă, alocuţiuni şi depuneri de coroane şi flori la 
monumentul eroilor.

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice este celebrată în fiecare an pe 
1 octombrie, pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia, 
prin încurajarea de a participa activ la viaţa economică, politică, socială şi 
culturală, dar şi pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii, 

lipsită de discriminare, prin incluziune socială. 
Cu această ocazie, administrația publică locală a marcat această zi printr-o 

întâlnire cu seniorii pentru a le transmite cele mai frumoase gânduri şi urări 
de sănătate, precum şi zile liniştite.  La fel ca in ceilalți ani am organizat o 
masă festivă pentru persoanele vârstnice de pe raza orașului şi a satelor 
arondate.

 La acest eveniment au participat peste 130 de persoane trecute de prima 
tinereţe din oraşul nostru. In cadrul evenimentului, primarul orasului a 
premiat cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie in anul 2018. Anul 
acesta 14 cupluri au sărbătorit “nunta de aur”. 
Pentru aceștia s-a ținut și o slujbă specială de sărbătorire în Biserica “Sfântul 
Antim Ivireanul”, după care le-au fost acordate diplome și alte cadouri. Într-o 
atmosferă încărcată de emoție și bucurie, vârstnicii și-au depanat amintiri și 
s-au despărțit cu promisiunea de a se intâlnii și anul viitor în acelasi loc.  
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Octombrie 2018

HOTĂRÂRE
privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2018

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având  în 
vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate  nr. 16.350 din 01.10.2018 
întocmit  de Serviciului buget, contabilitate, resurse 
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației 
indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, 
cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 
2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, 
cu completările şi  modificările ulterioare;
- contul de execuție din data de 26.09.2018 ;
- referat nr. 16.204/28.092018, întocmit de Trocan 
Mihaela, consilier principal în cadrul biroului Registrul 
Agricol ;
- referat nr. 16.029/27.09.2018, întocmit de Corici Sorin, 
șef birou Administrarea Domeniului Public și Privat ;
- referat nr. 16.244/28.09.2018, întocmit de Ciontescu 
Constanța, consilier superior în cadrul biroului 
Administrarea Domeniului Public și Privat ;
- referat nr. 16.356 /01./10.2018 , întocmit de Zorilă 
Emanuel Cristian, consilier superior în cadrul biroului 
Administrarea Domeniului Public și Privat ;
   În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- (1)  Se  aprobă modificarea Bugetului local 
de venituri și cheltuieli pe anul 2018  al orașului Tg. 
Cărbunești, respectiv modificări de   credite  bugetare în 
cadrul  capitolelor bugetare și de la un program la altul,  
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 și formular cod 
11/01).  
          (2)  Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 
2018 se stabilește la venituri în sumă de 12.986,69 mii lei 
și la cheltuieli în sumă de 13.442,07 mii lei, cu un deficit 
de 455,38 mii lei.
   Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 
2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la secțiune de 
funcționare cu venituri în sumă de 11.443,07 mii lei și la 
cheltuieli în sumă de 11.443,07 mii lei, conform anexei 
nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă 
de 1.543,62 mii lei și cheltuieli în sumă de 1.999,00 mii 
lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform anexei nr. 3.
    Art.3.- Se aprobă  „Programul de investiții propuse a 
se realiza în anul 2018”, conform anexei nr. 4 (formular 
cod 14).
   Art.4.-  Anexele nr. 1,2,3 și 4 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
   Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile 
și serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi 
ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri .
        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei 
extraordinare din data 04.10.2018 la care au participat 
11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 
voturi pentru.

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea  încheierii Protocolului  între Primăria 
orașului Tg. Cărbunești  și  Școala Populară de Artă  Tg. 

Jiu 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 
având în vedere:
       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
       - expunerea de motive;
       - raportul de specialitate al Centrului Cultural „Tudor 
Arghezi”; 
        - adresa nr. 4.120/25.09.2018, emisă de Școala 
Populară de Artă Tg. Jiu, înregistrată la instituția noastră 
cu nr. 16.184/27.09.2018;

       - prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 118 din 
21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;        
       - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele pub-
lice locale cu modificările şi completările ulterioare;
       - prevederile Legii nr. 215/2001 – privind administrația 
publica locala republicata, 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 încheierea  Protocolului între 
Primăria orașului Tg. Cărbunești  și Școala Populară de 
Artă  Tg. Jiu, prevăzut în anexă, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
     Art.2.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. 
Cărbunești  domnul Birău Dănuț pentru semnarea Pro-
tocolului menționat la art. 1.
     Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort 
din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor duce la îndeplini-
re prezenta hotărâre

HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 3 din HCL nr. 66/26.07.2018 priv-
ind aprobarea închirierii spațiilor „Cantina + Internat”  af-
late în administrare la Colegiul National „Tudor Arghezi” 

Tg. Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 
având în vedere:
      - proiectul de hotărâre; 
         - Adresa  nr . 3156/03.10.2018 înregistrată la reg-
istratura instituției sub nr. 16.568/03.10.2018 emisă de 
Colegiul National „Tudor Arghezi”; 
      - Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulte-
rioare;
       - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare;
      - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
    Art.I.-  Articolul 3 din HCL nr. 66/26.07.2018 privind 
aprobarea închirierii spațiilor „Cantina + Internat”  aflate 
în administrare la Colegiul National „Tudor Arghezi” Tg. 
Cărbunești se modifică și va avea următorul cuprins:  
               „Art.3.- Sumele financiare încasate lunar din 
închirierea spatiilor menționate la art. 1 vor constitui 
venituri proprii pentru Colegiul National „Tudor Arghe-
zi” și se vor utiliza integral pe secțiunea de funcționare. 
Colegiul National „Tudor Arghezi”  va raporta anual total 
venituri încasate și utilizarea acestora pe destinația pe 
care a fost aprobată.”
    Art.II.- Primarul oraşului, compartimentele de resort 
din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti și Colegiul Na-
tional „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire 
a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE

Consiliul Local al orașului Tg. Cărbunești, având  în ve-
dere :
- proiectul de hotărâre; expunerea de motive; 
- raportul de specialitate nr.17247/12.10.2018 al Birou-
lui Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul 
instituţiei;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările și completările ulterioare;
- documentația tehnico-economică a obiectivului de 
investiții economice ,,Modernizarea, reabilitarea şi echi-
parea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul 
Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești”   întocmit de  
S.C. NEROLI GENERAL SOLUTION S.R.L.   
- H.G. nr.907/2016, privind etapele de elaborare și 
conținutul cadru al documentațiilor economice, afer-
ente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri pub-
lice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE
ART.1. Se aprobă proiectul ,,Modernizarea, reabilitarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul 
Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești” în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea 
de investii 8.1. Obiectiv specific 1, Operațiunea A. 
Ambulatorii.
ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului 
,,Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență 
Târgu-Cărbunești”, în cuantum de 10.699.777,33 lei 
(inclusiv TVA).
ART.3. Se aprobă contribuția de ....2...% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.995,55 
reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Modernizarea, 
reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu-
Cărbunești”.
ART.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce 
pot apărea pe durata implementării proiectului 
,,Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență 
Târgu-Cărbunești”, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din buget local.
ART.5. Primarul orașului Tg. Cărbunești și 
compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. 
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.
ART.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se 
abrogă H.C.L. nr.81 din 27.septembrie 2018.

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea SuperCupei României-IMAF la 

Karate -27 Octombrie 2018

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 
       Având în vedere:
-  proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; 
-   expunerea de motive;
-  referatul nr. 17.012/10.10.2018 din partea 
coordonatorului Centrului Cultural „Tudor Arghezi” Tg. 
Cărbuneşti, dna Calotescu Roxana;
- adresa nr. 16.702/05.10.2018 a Clubului Sportiv 
”Gilortul” Târgu Cărbunești privind acordarea sprijinului 
în cadrul organizării evenimentului de karate din data 
de 27.10.2018;
- prevederile OUG nr. 118/2006 privind 
înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 
143/2007;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice 
Locale cu modificările ulterioare; 
- HCL nr. 17 /2018 privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli al oraşului pe anul 2018;
- HCL nr. 79/17.09.2018, privind aprobarea 
creditelor bugetare provenite din donații si sponsorizări 
acordate pentru diverse evenimente, inclusiv sportive;
- Legea nr. 69/2000, privind educația fizică și 
sportul, modificată și completată;

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă desfășurarea SuperCupei României-
IMAF la Karate în  data de 27 Octombrie 2018.
   Art.2.- Se aprobă alocarea sumei de 1.651,80 lei, 
de la capitolul bugetar 67.02.03.06-20.30.30, sumă 
provenită din donații și sponsorizări, pentru efectuarea 
următoarelor cheltuieli:
- 162 buc - medalii  x  5,40 lei  = 874,80 lei;
- 15 buc - trofee oficiali x 23 lei = 345 lei;
- 3 buc - cupe pentru premierea echipelor de pe primele 
3 locuri = 343 lei;
- Figurine de premiere pe categorii de participare 
(kumite și kata):
- 4 buc x 8 lei =32 lei;
- Plăcuțe personalizate pentru cupe și figurine oficiali 19 
x 3 lei =57 lei.
  Art.3.- Ordonatorul principal  de credite, 
compartimentele de resort din cadrul Primăriei, Centrul 
Cultural „Tudor Arghezi” și Clubul Sportiv  „Gilortul” Târgu 
Cărbunești vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre.
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126 de ani Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești

Caravana „Fii pregătit”
Caravana „Fii pregătit!” a ajuns și în oraşul Târgu Cărbuneşti, în data de 11 
Noiembrie între orele 10:00 -18:00, în faţa sediului primăriei. Este vorba 
despre un proiect al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, operat de 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
Pe parcursul întregii zile, personalul ISU Gorj a organizat cursuri de pregătire 
a populaţiei pentru acordarea de prim ajutor în situaţii de urgenţă. Cursurile 

oferite au inclus prezentarea principalelor dezastre naturale care pot afecta 
România - cutremure, inundaţii, incendii, precum şi modul în care populaţia 
se poate pregăti pentru a le face faţă. Centrul mobil este dotat cu o sală de 
şcolarizare cu o capacitate de 40 de persoane şi cu toate echipamentele 
medicale şi de prim ajutor, dispozitive portabile, inclusiv simulatoare, ce 
permit instruirea eficientă a cursanţilor.

Spitalul de Urgență Târgu-Cărbunești aniversează anul acesta 126 de ani de 
existență. Acesta își are geneza în anul 1892, când se dă în folosință Spitalul 
Petreștii de Sus, nume străvechi al comunei Târgu Cărbunești, localitate 
situată la confluența râurilor Gilort și Blahnița, în Nord-Estul județului Gorj. 
Darea în folosință a liniei ferate București-Târgu Jiu, în anul 1888 și apariția 
stației C.F.R. au contribuit la o circulație a locuitorilor și a mărfurilor dinspre 
Târgu Cărbunești sau spre această localitate.
Construirea unui spital a devenit o necesitate, astfel încât senatorul liberal 
Toma Cămărășescu, fiu al acestor locuri, a inițiat construirea unui locaș de 
sănătate, deziderat motivat și de aproape inexistenta asistență medicală pe 
aceste meleaguri.
Spitalul a fost construit după un model denumit la acea vreme Carol I, fiind 
printre primele patru asemenea spitale din Regatul României. Inițial, spitalul 
avea un pavilion central, cu două saloane mari, bine luminate și aerisite, iar 
la extremitățile pavilionului erau două saloane mai mici care serveau drept 
izolator pentru bolnavii contagioși.
În pavilionul central mai existau încăperi pentru farmacie, cabinet de consultații, biroul medicului. Numărul paturilor era de 30, repartizate 15 pentru 
femei și 15 pentru bărbați. La intrarea în curtea spitalului se găseau pavilioane pentru locuința medicului și pentru administrarea spitalului.
Astăzi spitalul a devenit unul modern cu peste 370 de paturi și aparatura medicală de ultimă generație.
Din dorința de a permanentiza în timp ziua de 01 octombrie 1892, ca zi de înființare a întâiului edificiu spitalicesc al județului Gorj, și de a omagia 
pe cei care au trudit și trudesc, pentru sănătatea semenilor lor, Spitalul de Urgenţă Tg.Cărbuneşti a organizat Sâmbătă, 6 Octombrie, o manifestarea 
dedicată acestei aniversări. 
La festivitatea aniversară au participat medici, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi judeţene, prefectul Ciprian Florescu, conducerea 
Colegiului Medicilor Gorj, precum şi alţi invitaţi. Au fost prezenți și foști pacienți care s-au bucurat de îngrijire spitalicească și care au vrut astfel să-și 
exprime mulțumirea față de personalul medical de la care au primit zile și ani de sănătate.
Ca de fiecare dată, prezent an de an la eveniment a fost și anul acesta arhiepiscopului Craiovei și mitropolit al Olteniei, Înalt Preafericitul Părinte 
Irineu. 

Ziua Crucii
În data de 14 septembrie, când prilejuim Înălțarea Sfintei Cruci, o mare 
sărbătoare creștin ortodoxă, la Muzeul Crucilor de la Măceşu a avut loc o 
ceremonie închinată acestei mari sărbători, care în popor este numită şi Ziua 
Crucii.  De organizarea acestui eveniment s-au ocupat Primăria oraşului Târgu 
Cărbuneşti și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj . 
Cu acest prilej au fost amplasate şi sfinţite de către un sobor de preoţi, 20 
de cruci închinate personalităților: Constantin Brăiloiu, Ciprian Porumbescu, 
Iuliu Maniu, Cristina Stamate, Ion Besoiu, Stela Popescu, Viorel Gârbaciu.
La eveniment a participat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj – 
Ninel Muja, oficialităţile locale ale oraşului Tg Cărbuneşti, Pompiliu Ciolacu 
iniţiatorul acestui muzeu, reprezentanţi ai clerului din Protopopiatul Tg 
Cărbuneşti, alţi oameni de cultură dar și localnici. Anul acesta s-au împlinit 7 
ani de la inaugurare singurului muzeu din Oltenia dedicat exclusiv crucilor şi 
troiţelor de lemn.
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În lumea cărților

Supercupa Romaniei FKNB-IMAF la Karate

În ciuda progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne nemuritoare în educarea şi formarea personalităţii fiecărui om. Ritmul tot mai accelerat de 
evoluţie a lumii contemporane şi al acumulării progresive de informaţii a pus amprenta asupra preocupărilor şi modului de viaţă al familiei de 
azi. „Oamenii ocupaţi” s-au îndepărtat de lumea cărţilor, iar televizorul, calculatorul, internetul au devenit pentru ei cele mai importante surse de 
informaţie, făcând tot mai rar sau deloc „gestul” de a citi o carte, de a intra într-o bibliotecă, într-o librărie, de a-şi construi o bibliotecă proprie. Părinţii 
copiilor  sunt tot mai puţin „modele” de urmat, în relaţia cu cartea! 
De aceea, şcoala, ca instituţie de învăţământ şi biblioteca, ca instituţie de 
cultură cu rol important în viaţa comunităţii, încearcă să corecteze această 
stare de lucruri, trezind în sufletele dornice de cunoaştere ale copiilor, 
interesul pentru lumea fascinantă a cărţii! Astfel, în luna octombrie 2018, 
elevii clasei a VI-a C de la Școala Gimnazială Nr.1 ”George Uscătescu” 
Tg.-Cărbunești, sub îndrumarea doamnei profesor, Drăghici Cristina, au 

desfășurat ore de limba 
și literatura română într-
un cadru educațional 
nonformal. 
Biblioteca orășenească 
”Tudor Arghezi” Tg.-
Cărbunești a fost gazda 
noastră, elevii fiind foarte 
încântați de sala de lectură, 
care s-a dovedit foarte 
primitoare, deși printre elevii participanți s-au aflat și unii care nu prea îndrăgesc să citească. În 
felul acesta, ne-am atins scopul de a îi determina pe toți elevii să citească, să fie prietenii cărților.  
Conținuturile din manualul de limba și literatura română i-au determinat pe elevi să adreseze 
întrebări doamnei bibliotecare, Calotescu Roxana, precum: ”Care este cartea cu cele mai multe pagini 
din biblioteca orășenească?”, ”Care este cea mai veche carte din această bibliotecă?”, ”Care este 
cartea preferată a doamnei bibliotecare?”, ”Care este scriitorul preferat al doamnei?” etc. Doamna 
bibliotecară a răspuns cu zâmbetul pe buze tuturor întrebărilor adresate, fiind impresionată de 
curiozitatea elevilor. Au lucrat în echipă la elaborarea unor pliante, au aflat informații noi despre 
bibliotecile din țară și din lume, au citit, au schimbat păreri și au fost mereu interactivi și dornici 
cu toții să revină la bibliotecă. Ca profesor, am admirat  interesul elevilor de a participa cu interes 
la lecție, creativitatea răspunsurilor, curiozitatea și originalitatea temelor redactate. Prin urmare, 
literatura, ca artă a cuvântului, prin intermediul căreia realitatea este recreată în toată complexitatea 
ei, oferă copiilor un întreg univers de gânduri şi sentimente, de aspiraţii şi îndrăzneli, de înaripare 
entuziastă şi idealuri înalte. Mulțumim doamnei bibliotecare pentru găzduire, iar elevilor le doresc 
succes în descoperirea de noi taine din lecturile particulare!

Prof. Cristina-Florentina Drăghici

Sala de sport a Colegiului Naţional “Tudor Arghezi” din Oraşul Târgu 
Cărbuneşti a găzduit sâmbâtă, 27 Octombrie 2018, SuperCupa României 
FNKB-IMAF la Karate.
La concursul desfăşurat pe categorii de vârstă şi centură, au participat 135 
de sportivi din : Alba Iulia, Slatina, Drăgănești-Olt, Bîlteni-Olt, Hunedoara, 
Deva, Călan, Câmpeni, Abrud, Bistra, Tg.Jiu, Țicleni, Bîlteni, Bustuchin, Balș, 
Mediaș și Tg.Cărbunești.
Pe lângă aceştia au fost prezenţi şi susţinătorii lor, dar şi simpli cetăţeni, 
precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, dar şi județene. 
Competiţia a fost una destul de încinsă, existând şi mici “incidente“ de 
natură medicală specifice sporturilor de contact, însă tot concursul a fost 
supravegheat în permanenţă de cadre medicale, care au avut grijă sa nu 
existe alte probleme mai grave.
La finalul concursului câştigătorii au fost recompensaţi cu medalii şi 
diplome. Pe primul loc la echipe s-a clasat  C.S. Champions Deva; pe locul 

secund s-a clasat echipa A.C.S. Scorpion Slatina; iar ultima ocupantă de pe 
podium a fost C.S. Mihai Dan Călan. Echipa locală C.S. Gilortul Tg.Cărbunești 
s-a clasat pe locul IV.
Printre căştigători echipei noastre îi putem menţiona pe Ionașcu Florin- 
locul I la kata si locul II la Kumite; Sută Ariana- locul II la kata si locul I la 
Kumite; Martin Alexandru- locul II la kata si locul I la Kumite; Corici Amelia- 
locul III la kata si locul II la Kumite; Nicolaescu Andreea- locul I la kata si 
locul I la Kumite; Dobrescu Elena- locul II la kata si locul II la Kumite; Glăvan 
Elvis- locul III la kata si locul I la Kumite; Sandru Ovidiu- locul II la kata si 
locul I la Kumite; Andries Victor- locul III la kata; Ghinea Mario- locul I la 
Kumite; Sandru Gabriel- locul II la Kumite.

 Toţi participanţii s-au declarat foarte mulţumiţi de modul în care a decurs 
concursul, felicitând organizatorii pentru modul profesionist în care s-au 
implicat în organizarea competiţiei


