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Zilele Orașului Târgu Cărbunești

Dragi cărbuneşteni,
Primarul orașului are deosebita plăcere să vă invite la o întâlnire a cărbuneștenilor 

trecuți de prima tinerețe, în data de 30.09.2018, ora 12.00, cu ocazia Zilei 
Internaționale a Persoanelor Vârstince.  Dorim pe această cale, să vă oferim căteva 

ceasuri plăcute la masa organizată în zona parcului din fața primăriei. 

Pe parcursul a trei zile, la sfârşitul lunii August, locuitorii oraşului Târgu 
Cărbunești şi invitaţii lor au sărbătorit Zilele localităţii.
 Timp de trei zile, începând de luni 27 August, au fost organizate concerte, 
spectacole de muzică şi dans. Și în acest an, administrația publică centrală 
a încercat să aducă pe scena interpreți care să împace cât mai multe din 
gusturile muzicale ale locuitorilor orașului.

Ca de fiecare dată, locul de desfăşurare a spectacolelor a fost Parcul 
Stejeret.
Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc luni seara, cu un spectacol 
de muzică ușoară și populară, avându-i drept protagonişti pe Anna Lesko, 
Elena Hasna și Elisabeta Vasile. Marți începând cu ora 17.00 s-a desfășurat 
Festivalul de Muzică Lăutărescă „Gena Bârsan”, spectacol care s-a prelungit 
până spre seară, când pe scenă au intrat copii din trupa de dans locală 
„Primavera”. 

Continuare în pag.4

Început de nou an școlar
Anul acesta școala a început pe 10 Septembrie. Toate şcolile din oraş au 
fost pregătite pentru a-şi întâmpina elevii. 
În prima zi de an școlar toate instituțiile de învățământ au fost populate, cu 
copii,adolescenți, părinţi şi bunici, pe feţele lor văzându-se atât emoţii, cât 
şi bucurii. Emoţii pentru părinţi, dar şi pentru cei care pornesc într-un nou 
ciclu de învăţământ, iar bucurii pentru cei care-şi revăd colegii. Începutul 
unui nou an școlar reprezintă începutul unui nou ciclu de asimilare de 
noi cunoștințe, an școlar, în timpul căruia toți descoperă noi taine ale 
lumii, sprijiniți și îndrumați de dascăli. O trudă care nu va fi în zadar, căci 
satisfacțiile vor veni prin tot ceea ce ei dobândesc bun, frumos și folositor 
pentru mintea și inima lor. 
La festivitatea de deschidere a noului an scolar, care s-a desfăşurat 
cronologic, la grădinițe, iar după  la Şcoala Gimnazială "George Uscătescu" 
şi la Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” au luat parte: Prefectul Județului 
Gorj, Ciprian Adrian Florescu; Inspectorul General al Inspectoratului Școlar 
Județean Gorj, Ion Ișfan;  primarul orasului, Dănuț Birău; viceprimarul 
orasului, Brujan Mihai Cosmin; un sobor de preoți care să-i binecuvânteze 

pe copii în noul an școlar; reprezentanţi ai Poliţiei oraşului şi ai Jandarmeriei Aceştia au transmis mesaje tuturor elevilor cât şi profesorilor, şi le-au 
dorit un nou an scolar cu multe realizari si satisfactii.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii August 2018

HOTĂRÂRE
privind aprobarea instituirii unei taxe pentru uti-
lizarea infrastructurii publice (adică, a drumurilor 
comunale ori a altor categorii de drumuri aflate în 
proprietatea sau administrarea orașului), de către 
echipamente, utilaje, etc, destinate obținerii de 
venituri, conform art. 486, alin. (2) din Legea nr. 

227/2015 – Cod fiscal

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 serviciului urbanism, 
gospodărire urbană;
 - Solicitarea cu nr. 14010/28.08.2018 a SC Transal-
pin 2008 S.R.L cu sediul în loc. Polovragi, jud. Gorj;
- Art. 30, alin. (4) și art. 128 din Ordonanța de 
urgență nr. 195/2002 privind circulația pe dru-
murile publice, reactualizată, HGR nr. 1391/2006 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanța de urgență nr. 195/2002;
- Art. 44 din Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
juridic al drumurilor, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare;
- Art. 486, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 – Cod fis-
cal;
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale cu modificările și completările ulte-
rioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările 
şi 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.- (1) Se aprobă  instituirea unei taxe pentru 
utilizarea infrastructurii publice locale (adică, a dru-
murilor comunale  ori a altor categorii de drumuri 
aflate în proprietatea sau administrarea orașului), 
de către echipamente, utilaje, etc, destinate 
obținerii de venituri, conform art. 486, alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 – Cod fiscal, în sumă de 8 lei/mc, 
taxă destinată întreținerii, reparării și modernizării 
infrastructurii locale, începând cu 01.09.2018.
      Art.2.- Agenții economici care utilizează  drumu-
rile  locale au obligația de a respecta  înscrisurile 
din permisul de acces, în caz de nerespectare  vor fi 
sancționați  conform legislației în vigoare.
     Art.3.- Primarul și compartimentele de speciali-
tate vor duce la îndeplinire prevederilor prezentei 
hotărâri.
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul 
şedinţei ordinare din data 30.08.2018 la care au 
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în 
funcţie, cu 15 voturi pentru.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației necesare 

delegării   Serviciului de iluminat public în 
Unitatea Administrativ Teritorială - Orașul  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  nr .  11955/16.07.2018  
întocmit de  Biroul  Administrarea domeniului Pub-
lic si privat si  referatul cu nr .9345/30.05.2018 al  
Serviciului  Urbanism Gospodărie Urbană;

 - Nota de control din data de  24.05.2018  emisă de 
A.N.R.S.C.- Autoritatea Națională de Reglementare 
pentru Serviciile  Comunitare de Utilități Publice, 
înregistrată  la orașul Tg. Cărbunești cu  nr. 9094 , prin 
care se dispune ca măsură și termen de conformare 
înființarea Serviciului de iluminat public  în orașul 
Tg. Cărbunești;
- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 230/2006, a serviciului  de 
iluminat public  actualizată, cu modificările și 
completările ulterioare;
 - Prevederile Ordinului Autorității Naționale 
de Reglementare  pentru Serviciile Publice de 
Gospodărire Comunală  nr. 86/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de 
iluminat public;
- Prevederile Ordinului Autorității Naționale 
de Reglementare  pentru Serviciile Publice de 
Gospodărire Comunală  nr. 87/2007 pentru 
aprobarea Caietului de sarcini-cadru  al serviciului 
de iluminat public;
- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 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  Studiul de oportunitate  privind  
delegarea  Serviciului de iluminat public în Unitatea 
Administrativ Teritorială - Orașul  Tg.  Cărbunești, 
conform anexei nr. 1. 
   Art.2.-  Se aprobă Caietul de sarcini pentru 
delegarea Serviciului de iluminat public al  orașului         
Tg. Cărbunești, conform anexei nr. 2.
   Art.3.-  Se aprobă Regulamentul   Serviciului de 
iluminat public  al  orașul  Tg. Cărbunești,  conform 
anexei nr. 3. 
   Art.4.-  Se aprobă delegarea   Serviciului de ilu-
minat public în Unitatea Administrativ Teritoriala 
Oraș  Tg. Cărbunești,  prin gestiune delegată /con-
tract de achiziție  publică  de servicii cu  un opera-
tor licențiat,  în conformitate cu Legea nr. 51/2006,  
republicată,  cu modificările și completările ulterio-
are  (art. 29 alin 8  lit. b)   și  Legea  nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare.
   Art.5.- Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
   Art.6.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul 
şedinţei ordinare din data 30.08.2018 la care au 
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în 
funcţie, cu 15 voturi pentru.

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei  la  HCL  nr. 68 din 26 
iulie  2018  privind aprobarea documentațiilor 
tehnico-economice  „Reabilitare  DC 20 Copăcioasa-
Pojogeni de la km 12+335 la km 11+085”  și  „Re-
abilitare  DS Duțești  de la km 0+000 la km 0+670, 
Tg. Cărbunești, județul Gorj” și atribuirea contractu-

lui de lucrări

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 administra-
rea domeniului public si privat;

      - prevederile Legii  nr. 273/2006  - privind finanţele  
publice locale  cu mod. şi completările  ulterioare;    
      - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare;
      -  HCL nr. 17/ 05.02.2018   privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al orașului pe 
anul 2018;
     -  documentația tehnico-economică a 
obiectivului de investiții  „Reabilitare  DC 20 
Copăcioasa-Pojogeni 1250 ml și  DS Duțești  670 
ml, Tg. Cărbunești, județul Gorj”, întocmită de S.C. 
DELCAD CONSULTING  SRL Craiova;
      - HG 907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice cu 
modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice 
și HG 395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziție publică/ 
acordului cadru cu mod.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. 68  
din 26 iulie 2018 -  Indicatorii tehnico – economici 
ai obiectivului de investiții „Reabilitare  DC 20 
Copăcioasa-Pojogeni 1250 ml și  DS Duțești  670 
ml, Tg. Cărbunești, județul Gorj” , conform  anexei, 
care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul 
şedinţei ordinare din data 30.08.2018 la care au 
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în 
funcţie, cu 11 voturi pentru și 4 abțineri.

 HOTĂRÂRE
privind rezilierea contractului de închiriere  nr. 

22511 din 17.11.2016 

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   Administra-
rea domeniului public si privat;
 - Solicitarea nr. 5938 din 30.03.2018 din partea dl 
Popescu Ion Marius; 
 - contractului de închiriere  nr. 22511 din 17.11.2016;
 - Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației 
publice locale,  republicată cu modificările și 
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 rezilierea contractului de 
închiriere  nr. 22511 din 17.11.2016  privind spațiul  
„Stație de autobuz din lemn în suprafață de 6,76 
mp, situată în zona blocului H, str. Trandafirilor” în-
cheiat între Consiliul Local al orașului Tg. Cărbunești 
și Popescu Ion Marius. 
      Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul 
şedinţei ordinare din data 30.08.2018 la care au 
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în 
funcţie, cu 15 voturi pentru.
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„Let's do it România”

Nou sezon competițional
Odată cu începerea toamnei, a început şi noul sezon competiţional 2018-2019, a Ligii a IV-a județeană de fotbal. În mare parte echipa a rămas 
aceeași ca cea de anul trecut. Totuși s-au efectuat și câteva transferuri menite să aducă un plus jocului nostru.
După primele 2 etape echipa se prezintă extraordinar, cu 2 victorii din tot atâtea meciuri jucate, și cu un golaveraj de 4-2.
Astfel, la startul sezonului 2018-2019,  Gilortul Târgu Cărbunești se prezintă cu următorul lot: Andronache Radu-Cătălin, Avrămescu Alexandru, 
Barbu Horațiu-Cristian, Buzurin Marius-Alexandru, Cocioabă Ionuț-Cătălin, Constantinescu Dragoș-Vasile, Diură Constantin-Iulian, Dolcescu Bogdan-
Daniel, Dumitru Denis-Dragoș, Dumitru Roberto-Emanuel-Tiberiu, Gavrilescu Gheorghe-Cosmin, Gîlcescu Ion-Marin, Manole Nicușor, Meliță Andrei, 
Mihăilescu Andrei-Mădălin, Popescu Victor-Daniel, Popescu Zafie-Mădălin, Purece Eduard-Petrișor, Segîrceanu Bogdan-Gabriel și Stănescu Dragoș-
Vasile.
Programul competiţional ce va urma va fi astfel:
 -etapa 1, 02.09.2018, Gilortul Târgu Cărbunești – Știința Turceni;
- etapa 2, 09.09.2018, Petrolul Bustuchin – Gilortul Târgu Cărbunești;
- etapa 3, 16.09.2018, Gilortul Târgu Cărbunești – Petrolul Țicleni;
- etapa 4, 23.09.2018, Flacăra Roșia de Amaradia – Gilortul Târgu Cărbunești;
- etapa 5, 30.09.2018, Gilortul Târgu Cărbunești – Parângul Bumbești-Jiu;
- etapa 6, 07.10.2018, Gilortul Târgu Cărbunești – Viitorul Negomir;
- etapa 7, 14.10.2018, Știința Hurezani – Gilortul Târgu Cărbunești;
- etapa 8, 21.10.2018, Gilortul Târgu Cărbunești – Avântul Baia de Fier;
- etapa 9, 28.10.2018, Unirea Crușeț – Gilortul Târgu Cărbunești;
- etapa 10, 04.11.2018, Gilortul Târgu Cărbunești – Vulturii Fărcășești;
- etapa 11, 11.11.2018, Internațional Bălești – Gilortul Târgu Cărbunești;
- etapa 12, 18.11.2018, Gilortul Târgu Cărbunești – Minerul II Mătăsari;
- etapa 13, 25.11.2018, Jiul Rovinari 2016 – Gilortul Târgu Cărbunești;
- etapa 14, 02.12.2018, Gilortul Târgu Cărbunești – CS Novaci;
- etapa 15, 09.12.2018, Petrolul Stoina – Gilortul Târgu Cărbunești 

Administrația publică locală vă informează

Mişcarea Let`s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, 
a luat naştere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curăţenie 
Naţională şi a reuşit să mobilizeze 50 000 de voluntari într-o singură zi. România 
este parte din reţeaua internaţională Let`s Do It World! încă de la început, fiind 
a patra ţară care a organizat o acţiune naţională de curăţenie. Comunitatea s-a 
dezvoltat în ultimii 10 ani şi numără astăzi 150 de ţări .
Data de 15 septembrie, sâmbătă, a fost numită la nivel mondial „World Cleanup 
Day”, ziua în care milioane de voluntari de pe tot Globul vor ieși la curățenie. 
Și România s-a alăturat acestui proiect prin programul „Let’s Do It, Romania!”, 
o zi dedicată curățeniei naționale și care și-a propus să mobilizeze 1 milion de 
români la curățenie în toată țara, într-o singură zi.
La acţiunea desfășurată în orașul nostru au participat un număr de 160 de 

voluntari: salariaţi din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti, cadre didactice și 
elevi ai Şcolii Generale George Uscătescu, cadre didactice și elevi ai Colegiului 
Naţional “Tudor Arghezi“ și alte instituții.  
Zonele vizate de această acțiune de curățenie au fost: Parc Stejeret, Parc 
Central, Fântâna Bălii, Râu Gilort şi Blahniţa, DN 665, DN 67B. Cei care au 
participat la aceasă acțiune, au fost primit din partea organizatorilor suc și 
cornuri cu ciocolată. Acțiunea a început la ora 09.00 iar dupa câteva ore de 
muncă, voluntarii la această acțiune de curățenie, au reușit să strângă în total  
aproximativ 362 de saci cu deşeuri,  aceştia fiind ulterior încărcaţi în maşinile 
de transport deşeuri, şi trimise spre depozitare la Groapa Ecologică din Târgu 
Jiu.

Înainte de începerea noului an școlar, Acoperișul Grădiniței cu Program Prelungit 
din oraș a fost reabilitat.  Mai precis, acoperișul clădirii în care funcționează atât 
Grădinița „Tudor Arghezi”  cât și Grădinița cu Program Prelungit a fost schimbat 
cu unul nou, menit să protejeaze clădirea și componentele sale de efectele 
vremii. Vechiul acoperiș era vechi, iar o parte din țiglele din care era compus 
începuseră să se spargă, permitând astfel pătrunderea apei. De accea era 
impetuos necesar schimbarea acoperișului.  Lucrarea a fost executată în regim 
propriu de către Școala Gimnazială „George Uscătescu”, cu bani de la bugetul 
local. Totodată au început lucrările de reabilitare (asfaltare, evacuare ape 
pluviale, parcaje, trotuare) la Str. Salcâmilor, conform proiectului “Reabilitare 
străzi şi amenajare parcări zona blocuri”. Acest proiect va consta mai exact 
în reabilitarea carosabilului existent cu beton asfaltic încadrat cu borduri din 
beton ciment prefabricate și totodată vor fi fost reabilitate parcajele existente 
cu beton asfaltic şi create alte noi locuri de parcare
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Ca de fiecare dată, cu ocazia Zilelor Oraşului Târgu-Cărbuneşti, are loc și Festivalul concurs „Gena Bârsan” .Ajuns anul acesta la cea de-a XIII-a ediție, 
festivalul s-a desfășurat pe data de 28 august 2018. Pentru organizarea sa s-au implicat: Consiliul local Târgu Cărbunești, Primăria orașului Târgu 
Cărbuneşti şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu, Ansamblul Artistic 
Profesionist Doina Gorjului şi Centrul Cultural „Tudor Arghezi”  Târgu Cărbuneşti.
Festivalul s-a adresat tarafurilor lăutăreşti tradiţionale, care folosesc în interpretare instrumente tradiţionale şi respectă tradiţia şi autenticitatea 
cântecului şi portului popular. Au fost două secţiuni în concurs: tarafuri şi rapsozi. Potrivit organizatorilor, componenţa tarafului a fost următoarea: 
vioară sau fluier, braci, chitară, bas(3-5 persoane). 
Fiecare taraf a avut posibilitatea de a prezenta în concurs, pe lângă 
programul tarafului, care nu trebuia să depăşească 10 minute şi 1-2 
rapsozi. Rapsozilor li s-a cerut să aibă în repertoriu o baladă şi un cântec de 
joc. Totodată costumul popular a fost obligatoriu pentru toţi participanţii.
Marele premiu al Festivalului „Gena Bârsan” a fost obţinut de Taraful Pimpi 
Enoiu din Godinești
Alte premii au fost obţinute de: 
Premiul I – Taraful Mornea Constantin din Tismana, Premiul lI- Taraful 
Rap Pantelie din Godinești; Premiul III – Taraful Vică Argint din Godinești; 
Premiul Special- Tarafurile Macu Argint din Godineşti şi Geacu Cristian 
din Tismana; Mențiune – Taraful Popirci Ion din Godinești; Premiul „Alită 
Piţigoi” - Taraful Gioni Piţigoi din Târgu Cărbunești
La Secţiunea rapsozi populari, Premiul I- Ion Pițigoi din Dragotești, Premiul 
II– Pobirci Bălașa, Premiul III - Drulă Maria, Premiu– Ela Lătărețu; Mențiuni: 
Rap Izabela, Bivolaru Elena și Hica Alexandra. 

Festivalul de Muzică Lăutărească "Gena Bârsan" ediţia a XIII-a

Cupa Gilortul Ediția a IV-a
Ajunsă anul acesta la cea de-a IV-a ediție, Cupa Gilortul la juniori a adunat, 
Miercuri 29 August, pe stadionul ”Cristinel Răducanu”, 5 echipe: Școala de 
Fotbal Pandurii Tg-Cărbunești , Pandurii Lignitul Tg-Jiu, ACS Energeticianul 
, AS Stejari , Kidss Severin. 
Cele 5 echipe au disputat fiecare câte 4 meciuri , fiecare meci jucat având 
câte 2 reprize a 25 de minute fiecare.  După cele 4 meciuri disputate, 
s-au impus și au jucat cele 2 finale echipele: Pandurii Lignitul Tg-Jiu, ACS 
Energeticianul , Școala de Fotbal Pandurii Tg-Cărbunești, Kidss Severin.

Finala mică disputată între ACS Energeticianul și Școala de Fotbal Pandurii 
Tg-Cărbunești a fost câștigată de echipa noastră, astfel Școala de Fotbal 
Pandurii Tg-Cărbunești  ocupând locul 3. 
Finala mare, cea care a decis câștigătoarea Cupei Gilortul, a fost disputată 
între Drobeta Kids Severin și Pandurii Lignitul Tg Jiu.
 După cele 50 de minute de joc,  Pandurii Lignitul Tg Jiu s-a impus  și a 
câștigat trofeul pus în joc
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Uterior acestui moment de maximă emoție pentru copii, dar mai ales 
pentru părinții acestora, pe scena din Parcul Stejeret au urcam membrii 
ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”, care i-au delectat pe cei prezenți 
cu un spectacol de muzică și dans popular. 
În ultima zi de sărbătoare, pe 29 august, Mănăstirea Cămărășeasca, unul 
dintre cele mai vechi centre monahale din Arhiepiscopia Craiovei, şi-a 
serbat ocrotitorul, cu ocazia praznicului „Tăierea capului Sfântului Ioan 
Botezătorul”.  
Ca de fiecare dată obștea monahală l-a primit în mijlocul ei pe 
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul 
Olteniei, care a săvârșit aici Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de 
preoţi şi diaconi.
Miercuri seara, manifestările au continuat cu un spectacol susţinut de 
Valentin Sanfira, Oana și Alex, Triton ,Luminița Țicleanu, spectacol la care 
au participat un număr impresionant de oameni.
Zilele Oraşului Târgu Cărbunești s-au încheiat cu un frumos foc de artificii.

Zilele Orașului Târgu Cărbunești


