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Reabilitare și amenajare parcări Strada Minerilor și Pădurea Mamului

Ziua Internațională a persoanelor vârstince
Prin Rezoluția O.N.U Nr. 45 din 1 iunie 1991, s-a hotărât ca ziua de 1 
Octombrie, să reprezinte în fiecare an, pentru toate statele lumii, Ziua 
Internațională a Vârstnicilor.
În tradiția creștină a poporului român a existat întotdeauna respectul de a-i 
cinsti pe cei împovarați de ani, a căror experiență de viață și înțelepciune 
reprezintă un tezaur de învățături neprețuite. 
Şi în acest an, ca de fiecare dată, Ziua Persoanelor Vârstnice nu a putut trece 
neobservată de către administrația publică locală. La fel ca in ceilalți ani, de 

1 octombrie am organizat o masă festivă pentru persoanele vârstnice de 
pe raza orașului şi a satelor arondate. 
La acest eveniment au participat peste 150 de persoane trecute de prima 
tinereţe din oraşul nostru. Totodată, ca de fiecare dată, au fost felicitate 
cuplurile care au sărbătorit 50 de ani de la căsătorie, anul acesta 12 cupluri 
sărbătorind “nunta de aur”. Pentru aceștia s-a ținut și o slujbă specială de 
sărbătorire în Biserica “Sfântul Antim Ivireanul”, după care, celor 12 cupluri 
le-au fost acordate diplome și alte cadouri.

Administrația publică locală a finalizat lucrările de reabilitare (asfaltare, 
evacuare ape pluviale, parcaje, trotuare) tronson IV, strada Minerilor(bloc 
24-strada Pieții) , strada Pădurea Mamului(zona A.N.L.)  conform proiectului 
“Reabilitare străzi şi amenajare parcări zona blocuri”.  
Totodată a fost reabilitată și parcarea situată în spatele blocului H.

Lucrările au constat mai exact în reabilitarea carosabilului existent cu 
beton asfaltic încadrat cu borduri din beton ciment prefabricate. Au fost 
reabilitate parcajele existente cu beton asfaltic şi create alte noi locuri de 
parcare. 
Trotuarele existente realizate din beton ciment au fost încadrate cu 
borduri prefabricate. 
Cu această ocazie au fost trasate și locuri de parcare amenajate în  parcările 
de reședința, care au fost date în folosință locatarilor.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Octombrie 2017

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special  
reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul 
Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare 

Intercomunitară „ADIA-Gorj” 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:    
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;    
- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare 
Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 229/16.10.2017 
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 
17.763/18.10.2017;  
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”; 
- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind 
administraţia publică locală, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor 
comunitare de utilităţi publice;
          În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –
legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. 
Cărbunești, domnul Birău Dănuț în calitate de 
reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul 
Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare 
Intercomunitară „ADIA-Gorj”  să voteze hotărârea 
de acceptare în cadrul asociaţiei a comunei Arcani. 

HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a 
categoriilor de cheltuieli  care nu se finanțează de 
la bugetul de stat prin PNDL pentru  obiectivul 
de investiții  „Reabilitare strada Pieții  oraș Tg. 

Cărbunești, km 0+540 - km 1+932” 

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 al biroului ADPP al 
Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care 
locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 
273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica, cu modificările si completările 
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice, aferente obiectivelor/
proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice;
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – 
aprobarea normelor metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locală;    
- Ordinul MDRAPFE  numărul 3470/28.06.2017;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului 
de investiţii economice întocmita de S.C. 
RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu;
  În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

 HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Consiliul Local al Orașului Târgu Cărbunești 
se obligă sa asigure finanțarea de la bugetul local   

pentru următoarele categorii de cheltuieli, care 
nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL 
pentru  obiectivul de investiții„Reabilitare  strada 
Pieții  oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932”: 
cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului,  
studiile de fezabilitate sau documentațiile de 
avizare a lucrărilor de intervenție, studiile de teren, 
studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau 
audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxa 
pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, 
organizarea procedurilor de achiziție, active 
necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, 
comisioane, cote taxe, cheltuielile pentru probe 
tehnologice, teste și predare la beneficiar în sumă 
totală de 133.798,86 lei.
   Art.2.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. 
Cărbunești își asuma angajamentul cu privire la 
operarea și întreținerea investiției.   
   Art.3.-  La data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri se abrogă HCL  nr. 78 din 22.08.2017. 
    Art.4.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și 
compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 
Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
     privind modificarea anexei la HCL nr. 85/08.09.2017 
-  Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții „Corp de clădire  9 săli de clasă, școala 
gimnazială, strada Trandafirilor nr. 39, Tg. Cărbunești”  

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 al biroului ADPP al Primăriei 
oraşului Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 
273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica, cu modificările si completările 
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice, aferente obiectivelor/
proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice;
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – 
aprobarea normelor metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locală;    
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de 
investiţii economice întocmita de S.C. ANIRADSON  
CONSTRUCT S.R.L. Tg. Jiu;
- HCL nr. 85/08.09.2017 și HCL nr. 79/22.08.2017 
privind   aprobarea documentației tehnico-
economice reactualizare  „Corp de clădire  9 săli de 
clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr.39, 
Tg. Cărbunești”  și indicatorii tehnico-economici 
cuprinși în devizul general reactualizat.
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și 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 anexei la HCL nr. 
85/08.09.2017 -  Indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții  „Corp de clădire  9 săli de 
clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr.39, 

Tg. Cărbunești”, conform anexei la prezenta 
hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
       Art.2.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și 
compartimentele de specialitate din cadrul 
Primăriei Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a 
categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de 
la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de 
investiții „Corp de clădire  9 săli de clasă, școala 
gimnazială, strada Trandafirilor nr.39, Tg. Cărbunești” 

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 al biroului ADPP al 
Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care 
locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 
273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publica, cu modificările si completările 
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice, aferente obiectivelor/
proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice;
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – 
aprobarea normelor metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locală;    
- Ordinul MDRAPFE  numărul 3470/28.06.2017;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului 
de investiţii economice întocmita de S.C. 
ANIRADSON  CONSTRUCT S.R.L. Tg. Jiu;
           În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –
legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

 HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Consiliul Local al Orașului Târgu Cărbunești 
se obligă sa asigure finanțarea de la bugetul local 
pentru următoarele categorii de cheltuieli, care 
nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL 
pentru  obiectivul de investiții  „Corp de clădire  9 
săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor 
nr.39, Tg. Cărbunești”: cheltuieli pentru obținerea 
și amenajarea terenului; studiile de fezabilitate sau 
documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție; 
studiile de teren; studiile de specialitate; expertizele 
tehnice și/sau audit energetic; asistenta tehnica; 
consultanta; taxa pentru obținerea de avize, acorduri, 
autorizații; organizarea procedurilor de achiziție; 
active necorporale; cheltuieli conexe organizării de 
șantier; comisioane, cote taxe; cheltuielile pentru 
probe tehnologice, teste si predare la beneficiar în 
sumă totală de 125.817,32 lei, din care s-a achitat 
suma de 20.825 lei, contravaloarea Studiului de 
Fezabilitate. 
   Art.2.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. 
Cărbunești își asuma angajamentul cu privire la 
operarea și întreținerea investiției.   
   Art.3.-  La data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri se abrogă HCL  nr. 79 din 22.08.2017. 
    Art.4.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și 
compartimentele de specialitate din cadrul 
Primăriei Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri
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Campionatul European de Arte Marțiale- I.M.A.F. 2017

În atenția cetățenilor orașului Târgu Cărbunești
Primăria Târgu Cărbunești și asociația pentru reciclare ROREC organizează în perioada 06.11.2017-11.11.2017, 

între orele 09.00-16.00 o actiune de colectare deșeuri electrice(frigidere, mașini de spălat, televizoare etc.).
Pentru ridicarea gratuită de la domiciliu sunați la tel: 0752301089; 0733032768; 0253378603.

Să protejăm mediul împreună! 

Acțiune de colectare deșeuri selective

În perioada 14-15 octombrie 2017, s-a desfăşurat Campionatul European 
de Arte Marţiale al Federaţiei IMAF Europa, în localitatea Landgraaf din 
Olanda . La eveniment au participat peste 300 de sportivi din toată Europa, 
la care, bineînțeles au luat parte și sportivi din România.
Concurenții s-au înfruntat în stiluri precum Karate-Do (Kata și Kumite), Ju-
Jutsu (Jiu-Jitsu și SportJuJutsu) și Kobudo (SportKenJutsu și Wapenkata). 
Delegaţia românească 
prezentă la acest cam-
pionat european, a 
câştigat o mulţime de 
premii şi titluri de cam-
pioni şi vicecampioni 
europeni
La acest campionat au 
participat și sportivi 
ai Clubului de karate 
Gilortul Tg.Carbunesti 

conduși de Sensei ing. Simion Băluţă.
Din delegaţia Clubului de karate Gilortul Tg.Carbunesti, toţi cei care au făcut deplasarea au urcat 
pe podium.
Locuri obţinute de sportivii noştrii sportivii noştri sunt:
Nume si Prenume                     Kata                     kumite                        echipe
1.TULPEA RAMONA                     I                                                
2.CORICI AMELIA                        III                            III
3.SANDRU OVIDIU                      II                            III                                     
4.SANDRU GABRIEL                                                   II                                               
5.ROTARIU ANDREI                    II
6.ROTARIU RARES                      III                              I
7.DOBRESCU ELENA                                                                                         II
8.SPERIATU COSMINA                                                                                      II
Felicitări tuturor sportivilor noştrii precum și lui Sensei Simion Băluţă.

Ziua armatei
Din 1830, anul înființării armatei române moderne, și până în anul 1951 în 
tradiția românească nu a existat o zi dedicată exclusiv sărbatoririi acestei 
instituții.  
Ziua Forțelor Armate Române a fost sărbătorită pentru prima dată la 2 
octombrie 1951, iar din anul 1959 a fost stabilită ca zi aniversară ziua de 
25 octombrie. Devenită simbol al tuturor bătăliilor și eroilor neamului 
românesc, data de 25 octombrie a ramas întiparită în sufletele românilor 
ca zi în care țara iși sărbătorește armata și 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. 
Tot cu aceasta ocazie Unitatea Militară nr. 01013 Târgu Cărbunești a 
organizat, în premieră, o expoziție de tehnică și echipamente militare, ce 
a avut loc în parcul din fața primăriei.
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Muzeul Crucilor Măceșu

Administrația publică locală vă anunță

În data de 14 septembrie la Muzeul Crucilor de la Măceșu a avut loc o 
ceremonie prilejuită de sărbatoarea Înalțarea Sfintei Cruci. 
Cu acest prilej a fost amplasată și sfințită de către un sobor de preoți o 
cruce închinată eroinei  Ecaterina Teodoroiu, care în 22 august a împlinit 
100 de ani de la trecerea în eternitate.
Evenimentul organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj şi Primăria oraşului Târgu Cărbuneşti,  

a adunat oameni de cultură, reprezentanți ai autoritărilor publice locale 
dar și județene, dar și simpli cetățeni care au dorit să participe la acest 
eveniment.
Anul acesta s-au împlinit 5 ani de la inaugurare singurului muzeu din 
Oltenia dedicat exclusiv crucilor şi troiţelor de lemn, muzeul de la Măceșu 
adăpostind astăzi numeroase cruci de diferite tipologii: cruci de pomenire, 
cruci de căpătâi, cruci pentru iertarea păcatelor, dar şi altele.

În luna septembrie au fost finalizate lucrările de reabilitare subsol primărie 
etapa II, în valoare de 42.285,63 lei.  
Totodată au început lucrările de construcție copertină metalică pentru 
comercializarea produselor second hand, în valoare de 215.000 
lei cu finanțare în procent de aproximativ 50% de la organizație 
nonguvernamentala din Norvegia. 

La începutul lunii Noiembrie au început lucrările de întreținere parcare 
strada Trandafirilor, nr. 41(Primăria Târgu Cărbunești), zona parc primărie, 
în valoare de 45.969, 70 lei cu Tva.  Totodată au început lucrările de 
reabilitare-modernizare parc primărie oraș Târgu Cărbunești. 

În urma finalizări acestei lucrări întregul aspect al parcului va fi complet 
schimbat. Suma pentru realizarea acestor lucrări este de 314.535,45 lei 
cu TVA, iar termenul pentru executarea lucrărilor este până la data de 
31.03.2018. 

Tot la începutul lunii Noiembrie a fost dat ordinul de începere a lucrărilor 
la proiectul ”Modernizare drum de interes local în orașul Târgu Cărbunești, 
județul Gorj din satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și 
Floreșteni- tronson I”.


