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Vizită oficială în Norvegia 

Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești- 124 ani de existență
Spitalul Orășenesc de Urgență din Târgu-Cărbunești, a sărbătorit pe 8 octombrie 2016, 
124 de ani de existență, fiind primul edificiu spitalicesc din județul Gorj. La eveniment 
au fost prezenți atât reprezentanți ai autorităților locale cât și medici specialiști care au 
activat de-a lungul anilor la unitatea medicală.
Festivitatea a debutat cu slujbă oficiată de părintele Iulian Mărgineanu, protopopul Pro-
toieriei Târgu Cărbuneşti împreună cu un sobor de preoți. Slujba religioasă a fost oficiată 
la Biserica Sfântul Pantelimon și Sfinții Împărați Constantin și Elena din incinta spitalului.
În cadrul manifestării au fost omagiați dr. Dan Aurelian Duminică fost director al Spita-
lului și dr. Elena Ciobescu, fost medic șef al Laboratorului Clinic la împlinirea vârstei de 
80 ani, prilej cu care au primit omagiile colectivului de salariați, precum și Diplomă de 
Excelență din partea managerului dr. Constantin Târziu. 
A urmat o retrospectivă a evoluției spitalului prin care s-a urmărit sublinierea saltului 
uriaș făcut la nivel de infrastructură, spitalul, singurul spital de urgență orășenesc din 
țară, devenind o veritabilă perlă a instituțiilor medicale de profil cu zece linii de gardă, 
unitate medicală de urgență, un personal medical specializat care asigură rezolvarea 
promptă și eficientă a cazurilor medicale.
La final, Constantin Târziu, a făcut o trecere în revistă a învestiților care se vor realiza la spitalul din Târgu-Cărbunești.

Comemorare 1an de la tragedia din #colectiv
Pe data de 30 octombrie 2016 s-a împlinit un an de când 
România a trecut printr-un tragic incident şi anume 64 de 
tineri au pierit în incendiul din #colectiv, iar alte zeci de 
persoane au rămas cu traumatisme provocate de la arsuri 
şi este de datoria noastră să-i comemorăm aşa cum se 
cuvine. 
În data de 08.12.2015, mi-am dorit să ajung la clubul 
#colectiv pentru a aprinde o candelă pentru liniştea 
sufletească a celor care au murit în incendiul de la #colec-
tiv şi am compus o poezie de 18 strofe scrisă pe un banner 
pe care l-am lăsat în faţa clubului #colectiv. 
Pe 30 octombrie 2016, la împlinirea unui an de la trage-
die, am ajuns din nou la clubul #colectiv împreună cu fam. 
Stăiculescu, cu o continuare a primei poezii. 
Am pus cele 2 poezii pe un banner uriaş împreună cu 
pozele celor 64 de tineri care au în murit incendiul de la 
#colectiv. 
Bannerul se află la locul de pelerinaj din faţa clubului, lu-
cru ce arată faptul că nu îi vom uita niciodată pe cei care 
acum ne privesc din ceruri. 
Nimic nu poate umple golul lăsat în sufletele celor dragi şi 
doar amintirile cu ei şi despre ei le mai alină suferinţa. 

Sunt românii noştri, sunt îngerii care au zburat spre ceruri întru eternitate.   
Ghiţă Aurelian - Dary

Luna aceasta edilul orașului a fost invitat de către autoritățiile locale din orașul Kris-
tiansand pentru dicuții referitoare la stadiul proiectului implementat de Asociația"Fra 
Tiggerkopp" în vederea creării de locuri de muncă pentru populaţia de etnie romă .
Ajuns în orașul Kristiansand, cel de-al cincilea ca mărime din Norvegia, edilul nostru a 
fost așteptat de către primarul orașului, dar și de viceprimarul Jorgen Kristiansen, cel 
care în vara acestui an, a vizitat orașul nostru. Pe durata celor 3 zile de vizită, au fost 
ținute câteva seminarii la care au fost invitați oameni de afaceri dar și factori de decizie 
de la nivelul orașului Kristiansand, în vederea găsirii de fonduri necesare implementării 
proiectelor propuse.
Autoritățile din orașul Kristiansand, vor veni în sprijinul romilor din Târgu Cărbunești, 
astfel încât aceştia să fie integrați pe piața muncii. Ei vor încerca să aducă investitori 
în zonă pentru ca persoanele marginalizate să-și găsească un loc de muncă în țara lor, 
astfel încât să nu mai fie nevoite să plece peste hotare și de asemenea vor încerca prin 
stimulente financiare să reducă abandonul școlar în rândul populației tinere rome.
Tot cu această ocazie a fost dicutată și realizarea unei piețe acoperite destinate vânzării 
produselor second-hand.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Octombrie 2016

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Reg-

ulamentului Local de Urbanism aferent,
 pentru obiectivul  *Construire corp chilii, repa-
rare și restaurare biserica „Sf.Ioan, Sf.Nicolae și 
Sf.Gheorghe - Cojani“,   împrejmuire teren, rețele și 
dotări tehnico-edilitare și branșamente la rețeaua 
publică de apă, orașul Tg. Cărbunești , satul Cojani* 
 (proiect nr.39/2016 realizat de S.C. SCUAR  SRL 

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 compartimentului Ur-
banism si Amenajarea Teritoriului;
  -    Solicitarea cu nr. 16 564/23.09.2016 a  Mitropo-
liei Oltenia /Arhiepiscopia Craiova reprezentata prin 
stareț Danciu Victorin (Vitalie) al Mănăstirii  „Sf.Ioan 
Gura de Aur” Cojani (Măceasca) pentru aprobarea    
documentației  privind Planul Urbanistic;
  - Avizul  Arhitectului sef al  Consiliului Județean 
Gorj cu  nr. 16 din data de 23.09.2016;
  - prevederile art. 36 alin. (5) lit.c) si art.45 lit. e  din 
Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice lo-
cale si prevederile art.27¹  lit.c) si art.56 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanis-
mului, cu modificările si completările ulterioare
       În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
       Art.1. -  Se aprobă Planului Urbanistic Zonal și Reg-
ulamentului Local de Urbanism aferent,  pentru obi-
ectivul  *Construire corp chilii, reparare și restaurare 
biserica „Sf.Ioan, Sf.Nicolae și Sf.Gheorghe - Cojani“, 
împrejmuire teren, rețele și dotări tehnico-edilitare 
și branșamente la rețeaua publică de apă, orașul Tg. 
Cărbunești , satul Cojani*  (proiect nr.39/2016 real-
izat de S.C. SCUAR  SRL Tg.Jiu), inițiator și beneficiar 
Mitropolia Oltenia/Arhiepiscopia Craiova. 
    Art. 2.- Se aprobă introducerea in intravilanul 
orașului Tg. Cărbunești, satul Cojani, județul Gorj  a 
terenului curți-construcții aferent Bisericii  „Sf. Ioan , 
Sf. Nicolae  și Sf. Gheorghe - Cojani“  în suprafața de 
2569 mp. (nr.cadastral 37585 Tg. Cărbunești).
   Art.3.- Planul Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat de 
către S.C. SCUAR  SRL Tg. Jiu, proiect nr.39/2016, 
face parte integrantă din prezenta hotărâre  și este 
valabil 5 ani.   
   Art.4. -  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind constituirea dreptului de superficie prin 
licitație publică asupra suprafeței de 70 mp teren 
intravilan aparținând domeniului privat al orașului 

Tg. Cărbunești, situat în strada Pieții,
 în partea de est a blocului H

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 Biroului Administra-
rea Domeniului Public si Privat;
      - Solicitarea cu nr. 17034/04.10.2016 din partea 
d-lui Popescu Ion Marius ;
      - Studiu de oportunitate întocmit de SC CON-
SULTING COMPANY SRL;
      - Legea nr. 215/2001 privind administrația pu-
blica locala, republicată;
      - Prevederile art. 693-702 din Noul Cod Civil 

aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările si 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
      Art.1.- Se aprobă constituirea dreptului de su-
perficie cu titlu oneros prin licitație publica pentru 
terenul intravilan in suprafața de 70 mp aparținând 
domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești, situat 
in str. Pieții, în partea de est a blocului H, pentru re-
alizarea unei construcții cu destinația de spațiu co-
mercial, conform planului de amplasament anexat.
      Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini întocmit in 
vederea constituirii dreptului de superficie asupra 
terenului intravilan in suprafața de 70 mp aparținând 
domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești, situat 
în str. Pieții în partea de est a blocului H, pentru re-
alizarea unei construcții cu destinația de spațiu co-
mercial prevăzut în anexă care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
     Art.3.- Durata constituirii dreptului de superficie 
este de 49 ani.
     Art.4.- Prețul minim de pornire la licitație se 
stabilește de la 30,00 lei/mp/an, care se va actualiza 
anual cu indicele de inflație. 
     Art.5.- Se împuternicește Primarul orașului Tg-
Cărbunești sa semneze contractul de superfi-
cie încheiat cu ofertantul câștigător in condițiile 
prevăzute de lege.
     Art.6.- Primarul oraşului Tg.Cărbunești şi compar-
timentele de resort vor asigura ducerea la îndeplini-
re a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietului de sarcini si scoaterea 
la licitație publica  în vederea închirierii a spațiului 
«Stație de autobuz din lemn»  în suprafața de 6,76  
mp,  situat în zona  blocului H, strada Trandafirilor, 

oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj

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  biroului  de specialitate al biroului 
Administrarea domeniului public si privat;
        - Solicitarea cu nr. 17033/04.10.2016 din partea 
SC SIMANCONS SRL ;
        - HCL nr. 28/31.03.2003 privind tarifele de baza 
/mp/luna/zona ;
        - Legea nr. 215/2001-  privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare;
        - Legea nr. 213/1998 privind bunurile propri-
etate publica, republicată;
        - Codul Civil;

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.- Se aproba caietul de sarcini și scoaterea 
la licitație publică în vederea închirierii a spațiului  
« Stație de autobuz din lemn»  în suprafața de 6,76  
mp  situat în zona  blocului H, strada Trandafirilor, 
oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj.
       Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, prețul min-
im de pornire la licitație pentru spațiul în suprafața 
de 6,76 mp, fiind de 10 lei/mp/luna.
       Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele 
de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la 
vânzarea   imobilului situat in orașul Tg. Cărbunești, 
strada Eroilor, nr. 8, imobil înscris în LMI 2015 la 
poziția 379, ansamblu urban, strada Eroilor nr. 
1,5,6,7,8,10,14,16,22, cod GJ-II-a-B-09406, propri-

etatea persoanei fizice  Popescu Marius Leontin

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 întocmit de către cons.
principal Rădulea Daniela
     - adresa nr. 18002/12.10.2016 a Ministerului Cul-
turii prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj 
prin care comunică faptul că nu își exercită dreptul 
de preemțiune și nu intenționează să cumpere imo-
bilul menționat.
     - prevederile art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 
republicată privind protejarea monumentelor is-
torice, - art. 91 alin. (1), lit. f ), din Legea nr. 215/2001, 
a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, in temeiul art. 
97 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Consiliul  Local Tg. Cărbunești nu îşi exercită 
dreptul de preemţiune la vânzarea imobilului situat  
în orașul Tg. Cărbunești, strada Eroilor, nr.8, imobil 
înscris in LMI 2015 la poziția 379, ansamblu urban, 
strada Eroilor nr.1,5,6,7,8,10,14,16,22, cod GJ-II-a-
B-09406, proprietatea persoanei fizice  Popescu 
Marius Leontin.
   Art.2.- În actele de înstrăinare, concesionare, 
închiriere, dare in administrare sau dare in folosința 
gratuita a imobilului, se va menționa regimul de 
monument istoric al acestuia si obligația protejării 
lui conform legislației in vigoare.
   Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești, prin com-
partimentele din cadrul aparatului de specialitate, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind curățarea si amenajarea subsolurilor de 
la blocurile B4, B5, B6 amplasate in orașul Tg-
Cărbunești, strada Trandafirilor, județul Gorj, în ve-
derea realizării unor adăposturi de protecție civila a 

populației din localitate

   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 Compartimentului 
SVSU-prin ing.Mladin Mircea;
        - Adresa Instituției Prefectului județului Gorj 
nr.11919/13.10.2016, înregistrata la instituția                  
noastră cu numărul 18167/13.10.2016;
        -   Prevederile art.45, alin.1 si 2 din Legea 
nr.481/2004, republicata, privind protecția civila;
        -   Prevederile HG nr.547/2005, pentru aprobarea 
Strategiei naționale de protective civila;
        -   Prevederile Legii nr. 106/1996 - Legea protecției 
civile - republicată;   

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă curățarea si amenajarea subsol-
urilor de la blocurile B4, B5, B6 amplasate in orașul 
Tg-Cărbunești, strada Trandafirilor, județul Gorj, 
in vederea realizării unor adăposturi de protecție 
civila a populației din localitate, in conformitate cu 
prevederile legale.
   Art.2.-  Fondurile bănești necesare pentru 
curățarea subsolurilor de la blocurile B4, B5, B6 in 
vederea amenajării unor adăposturi de protective 
civila se vor aproba in urma efectuării unor devize 
de către persoane autorizate.
   Art.3.-  Primarul orașului Tg-Cărbunești și  compar-
timentele de resort din cadrul aparatului de speci-
alitate, vor asigura ducerea la îndeplinire a preve-
derilor prezentei hotărâri.
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Pe aripi de înger

De ziua armatei

Trec zile și trec nopți și-adevărat 
Că vor ajunge pân’ la infinit ,
Dar știm că voi nicând nu ne-ați uitat , 
Chiar dacă viața noastră s-a sfârșit.

C-a fost destin , c-a fost o întâmplare , 
Să știți că am murit în suferință ,
Iar chinul mamei n-are alinare ,
Dar ne rugăm să aibă biruință.

Cu drag , noi nu-ncetăm să vă veghem
De-aici de sus , de unde-i casa noastră ,
Ca-n adieri de vânt să apărem
Să-mbrăţişăm cu drag  iubirea voastră.

Nu e necaz mai mare și mai crud
Ca ’cel , să-ți lași o mamă - ndurerată ,
Și parcă nu-ncetez să tot aud
Pe cea care mă strigă disperată.

Tu ,  mamă dragă-ncearcă să arăți
C-ai fost și vei rămâne-o ’nvingătoare. 
Sunt îngerul ce-n suflet o să-l porți
Acum şi într-o viaţă următoare.

Că de-am plecat acum din astă lume
Nu suntem supărați nicicând pe viață
Noi n-am murit , iar de-am murit , vom spune:
Că-n amintiri vom mai trăi o viață.

Priviți spre cer de unde vă zâmbim , 
Acolo am plecat spre nemurire
Să nu uitați , din suflet vă iubim , 
Chiar dacă vom fi doar o amintire !

Suntem îngerii care au ales să vă privească de sus din ceruri , să vă zâmbească de fiecare dată  prin razele calde ale soarelui , să vă vorbescă prin 
adierea ușoară a vântului , să verse o lacrimă  atunci când îi văd pe cei dragi că suspină de-al nostru dor. Priviți spre cer , iar de acolo de sus cineva 
vă va zâmbi.
Suntem noi ... cei 64 de îngeri din #colectiv.                                                                                                                                        Ghiţă Aurelian - Dary

Sunt încă sub impresia evenimentelor zile de întâi Septembrie, comemorare orga-
nizata și susținută material și spiritual personal de Primarul orașului nostru, prilej 
cu care a reușit și decernarea Diplomei de Onoare a cinci personalități considerate 
astăzi a avea onoarea să susțină prin activitatea lor din anii din urmă, în oraș, cali-
tatea de Cetățean de Onoare. Cu acest prilej în înțelegere cu conducerea primăriei, 
am organizat o semnificativă expoziție de artă, dorită inițial să coaguleze spațiul 
neînchipuit de frumos al artei locale descoperit cu acest prilej de a fi deosebit de 
bogat în valori autentice consacrate, dar care în cele din urmă s-a dovedit a fi o între-
prindere prea pretențioasă, aceasta din motive obiective, din lipsa de spațiu anume 
destinat manifestărilor de artă, Centrul Cultural ”Tudor Arghezi” fiind supus unui am-
plu proces de modernizare. Nimic însă nu ne-a împiedicat să amenajăm în sala mică 
de recepție a primăriei, o restrânsă expoziție cuprinzând lucrările artistului plastic, 
din păcate decedat, Ioan Cojocaru, care însă și din dorința familiei sale a reușit să ne 
ofere șase tablouri din colecția sa de pictură, urmând ca în viitor să doneze orașului 
o parte din lucrările sale de artă. Trebuie să menționăm însă, că odată cu aceasta, 
am împlinit și o dublă semnificație a acestei manifestări, aceea de a închina eroilor 
cărbuneșteni de Ziua Armatei, 25 octombrie 2016, câteva din momentele de glorie a acestor personalități, eroii din primul război mondial. Manife-
starea a avut loc la monumentul înălțat în vechiul centru al orașului, monument plin de emoție, acolo fiind încrustat în marmură și numele bunicului 
meu Bela Pasti, mort în satul Scobâlteni, lângă Podul Iloaiei, în drumul armatei spre Mărășești. După ceremonia de depunere a coroanelor și defilarea 
armatei, s-a organizat deplasarea unui grup de elevi spre primăria orașului unde a avut loc vernisajul unui moment important din cel de-al doilea 
război mondial, dar și câteva momente scurte din viața unor artiști care au aureolat, spațiul de artă și cultură local. Suntem onorați să prezentăm 
de ziua armatei pe colonelul erou cărbuneștean Constantin Toma Cojocaru, decorat cu cea mai înaltă distincție militară: Ordinul ”Mihai Viteazul” cu 
spade; care participând cu compania sa la eliberarea aerodromului și orașului Budapesta, dovedește acte de eroism nemăsurate, nemaivorbind de 
acele fapte săvârșite în război pe frontul din estul Europei, drept pentru care este medaliat și prețuit pe măsura faptelor de arme săvârșite. În acest 
timp, dovedind curaj pe măsura, soția sa, pentru a ridica moralul armatei române participă în Basarabia la vizita suitei Regale organizată de însăși Re-
gina României. După război, colonelul Cojocaru este angajat la Iași ca profesor, susținând el de data aceasta moralul soției sale care ca mezzosoprană 
este angajată la Teatrul de operă de la Iași, parcurgând o carieră de excepție până la pensionarea sa. Afișele prezentate în expoziție au dovedit suc-
cesele sale ca artistă de operă , fiind distribuită în roluri speciale, alături de interpreți celebri din țară și străinătate.
Expoziția realizată îl prezintă și pe pictorul Iacob Brujan cu lucrările sale din tablourile afișate de mine, care având un atelier de pictură lângă Biserica 
Neagră din Brașov, unde l-am vizitat, povestea cum a fost refuzat în orașul nașterii sale Tg Cărbunești să organizeze o expoziție de pictură. O foarte 
timidă prezentare de natura economică și primii pași spre industrie și tehnologie îl exemplificăm undeva pe un tablou, dovedind astfel, cum în în-

ceputurile grele din anii 1941-1943 în Tg. Cărbunești au apărut germenii dezvoltării 
noastre.  Totul a început, probabil prin cumpărarea unui tractor și utilaje agricole 
necesare, formându-se atunci prima asociație în agricultură între doi mici propri-
etari de ateliere buni meseriași : Pasti Gheorghe și Mărăcine Gheorghe. Prezentând 
operele pe măsură ce încercarea noastră de a trezi interesul tinerilor elevi conduși de 
profesorul Ursu Aurelian și de profesorul Șendroiu Florin a avansat, trezind astfel în 
rândul elevilor, gustul pentru artă și cultură, am exemplificat totul și prin numeroase 
succese concrete din rândul foștilor dascăli și absolvenți de liceu din oraș. Aminteam 
de profesorul Plăveț și membrii familiei sale de artiști, de pictorul Florin Isuf și de pic-
torul și sculptorul Geană care probabil într-un context mai favorabil, alături de Ioan 
Cojocaru ar putea fi semnalul participării într-o locație nouă, la viitoarea expoziție 
mult mai bine organizată, cel puțin în domeniul artelor, să dăm astfel orașului o 
semnificație aparte binemeritată, pe măsura numeroaselor personalități din acest 
domeniu deosebit de sensibil și înălțător. de acum, calitatea actului artistic în oraș 
depinde în totalitate de decizia factorilor locali.

Ing.  Ec. Pasti Ștefan
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Un om între oameni

Ziua Armatei

Administrația publică locală vă informează

La 25 octombrie armata României prezintă onorul eroilor neamului nostru, care s-au 
jertfit de-a lungul istoriei pentru unitatea şi integritatea naţională a statului român. 
Această zi, a rămas în conştiinţa românilor ca un moment simbolic, înscris în calendarul 
sărbătorilor noastre de suflet. 
La aceasta sărbătoare, se cuvine ca tuturor eroilor neamului şi veteranilor de război, 
care au înfruntat gloanţele şi vitregia războiului, celor care şi-au dat viaţa pentru 
libertatea, unitatea şi integritatea României, să le aducem un calduros şi pios omagiu şi 
să le transmitem, de peste timp, gânduri de recunoştinţă veşnică din partea generaţiilor 
de azi, a noastră, a tuturor
Cu ocazia Zilei Armatei, la Monumentul Eroilor din centrul orașului a avut loc un 
ceremonial militar-religios.
Ceremonia a cuprins acordarea onorului militar, intonarea Imnului Naţional al României, 
oficierea unui serviciu religios de către un sobor de preoți, depunerea unei coroane de 
flori şi defilarea gărzii de onoare

Nu. Nu este vorba de titlul romanului lui C. Petrescu. Este vorba de un tânăr cărbuneștean. A crescut într-o familie simplă, dar a căpătat din familie 
sau de la Dumnezeu o sensibilitate aparte. Toți suntem oameni, dar puțini sunt sensibili la nevoile celorlalți. Acest tânăr, în multe ocazii, a fost alături 
de persoane aflate în dificultate. Tragedia de la Colectiv l-a scos din mediul comun și l-a făcut UN ON ÎNTR OAMENI. Fiecare tânăr decedat îi storcea 
lacrimi și-i frângea inima și sufletul. În această stare a scris poezia ”Îngerii din Colectiv”. El spune că nu și-a propus să scrie această poezie. Pur și 
simplu a venit. Nu știe de unde, dar nu s-a oprit până când s-au adunat optsprezece strofe. Cu poezia pe un poster și cu 64 de candele(câți decedați 
erau) s-a dus la șase săptămâni de la tragedie, la Colectiv. A comemorat pe cei pierduți, alături de părinții acestora, frați, prieteni.
Asupra lui, însă, nu s-a așternut liniștea. Îl bântuiau îngerii de la Colectiv. Așa a venit a doua poezie:”Pe aripi de îngeri”. Știind că nu va putea sta acasă 
pe 30 octombrie, când se împlinea un an de la tragedie și când avea loc comemorarea, a început să se pregătească:
- a făcut un poster cu cele două poezii și cu fotografiile celor 64 de tineri;
- a făcut aproape 300 pliante cu cele două poezii. 
Plecând de la 5 dimineața de acasă, a fost la Colectiv printre primii. A fixat posterul, iar pliantele le-a distribuit. Au primit câte un pliant chiar și Prin-
cipele Radu și Principesa Margareta. Din păcate, n-a avut destule pliante pentru câți ar fi vrut să primească. Posterul a fost singurul punct de interes. 
Toți cei care au trecut pe la Colectiv s-au oprit, au citit poeziile sau au fotografiat.
Nu e puțin lucru să sensibilizezi atâta lume! Acest om între oameni este Ghiță Aurelian Dary.

C.Stăiculescu

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

Luna aceasta au început lucrările la Proiectul„Reabilitare, modernizare, 
extindere si dotare așezământ cultural din orașul Târgu Cărbunești, jud. 
Gorj “, un proiect finanțat prin CNI invaloare de aproximativ 4.500.000 lei, 
din care cofinanțare din buget local in suma de 260.000 lei.
Investiția oferă o serie de beneficii, normale si necesare pentru  comunitate . 
Investiția este oportuna, făcând parte din “ Programul National de Construcții 
de Interes Public sau Social –subprogramul Așezăminte Culturale”.
Realizarea si punerea in opera a obiectelor specifice proiectului, va conduce 
la îndeplinirea obiectivelor proiectului si acestea vor aduce o serie de
beneficii pentru populație, dintre care se menționează:
- un climat social agreabil, deconectant si de echilibru social intre membrii 
comunității;
- oferta locala pentru tineri de petrecere a timpului liber si pentru realizarea 
unor dorințe si vocații artistice si culturale;

Luna aceasta administrația publică 
locală a finalizat lucrările la proi-
ectul “Reabilitare străzi şi amena-
jare parcări zona blocuri-alei pi-
etonale (pe lângă creșa de copii, 
strada Minerilor-strada Pădurea 
Mamului). Investiția în sumă de 
5788,45 lei a fost susținută din 
bugetul local. Totodată au fost fi-
nalizate lucrări de întreținere alei 
pietonale la blocurile I-H pe strada 
Trandafirilor, în sumă de 5940,49 , 
tot din bugetul local. Tot în această 
zonă au fost realizate lucrări de to-
aletare a arborilor.

Totodată au început lucrările de amenajare parcări pe Strada Pădurea Mamului precum și de modernizare la DJ665C pe tronsonul DN67B-Blahnița de 
Jos, iar în curând vor începe lucrările de realizare a variantei ocolitoare a podului de la Gura Văii din Ștefănești și lucrările la investiția de Modernizare 
prin asfaltarea DC18 Cojani din DJ661-Troiță.


