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Luna aceasta, din bugetul local, in satul Stefanesti, administrația publica 
locala a consolidat si amenajat o veche fântână aflată in apropierea bi-
sericii din sat. Aceasta respecta design-ul celorlalte fântâni construite de 
administrația locala pe raza orașului Tg Cărbunești in ultimii ani.
Deşi un astfel de “izvor al vieţii” poate părea un lucru infim, nu trebuie 
uitat că foarte multe persoane, locuitori din Stefanesti şi nu numai 
obişnuiau să vină pentru a lua apă de la aceasta fântână.

Construcție Toaletă publică Fântână Ștefănești

Lucrările de construire a unei toalete publice, care este amplasata in 
zona parcului din fata primăriei Târgu Cărbunești se afla in stadiu de 
finalizare. Lipsa unei toalete publice civilizate şi moderne a determinat 
administrația locala sa înceapă aceasta investiție. Construcția va benefi-
cia de instalații noi conform normativelor in vigoare pe specialitati(apa, 
canal, încălzire, ventilație,electrice), echipamente si dotări funcționale.
Costurile aferente investiției vor fi susținute din bugetul local, urmând 
ca aceasta sa fie data in folosința de îndată ce lucrările vor fi finalizate.

1 octombrie trebuie să fie o zi specială nu doar pentru seniorii noştri şi 
cei din întreaga lume, ci pentru noi toţi, cei care trebuie să le arătăm re-
spectul şi preţuirea pentru eforturile şi realizările lor. Cu aceasta ocazie îi 
onorăm pe părin ţii şi bunicii noştri, cei care ne-au dat viaţă, ne-au înse-
ni nat copilăria, ne-au lumi nat drumul spre ceea ce suntem astăzi şi care 
încă îşi fac griji pentru noi, oricât am fi de puternici. Ziua de 1 octombrie 
nu este doar o sărbătoare a familiei, ci şi a comunităţii. Îi cinstim, la aceas-
ta data, pe toţi concetăţenii noştri ajunşi la vârsta înţelepciunii, fiindu-le 
recunoscători pentru tot ce au construit pentru noi.Ziua Internaţională a 
Per soanelor Vârstnice ne oferă prilejul de a ne exprima cele mai sincere 
sentimente de dra goste, recunoştinţă şi respect faţă de cei pe care îi mai 
avem, încă, lângă noi.
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 ceilalţi ani, de 1 octombrie am organizat o masă festivă pentru 
persoanele vârstnice de pe raza oraşului şi a satelor arondate.
La acest eveniment au participat peste 200 de persoane trecute de prima 
tinereţe din oraşul nostru. Totodată, ca de fiecare dată, au fost felicitate şi 
le-au fost acordate diplome cuplurilor care au sărbătorit 50 de ani de la 
căsătorie, anul acesta 13 cupluri sărbatorind "nunta de aur".
Într-o atmosferă încărcată de emoţie şi bucurie, vârstnicii şi-au depănat 
amintiri şi s-au despărţit cu promisiunea de a se întâlni şi anul viitor în 
acelaşi loc.
De ziua seniorilor, le uram din toată inima multă sănătate, o viaţă mai 
bună şi, împreună cu generaţiile ce ne urmează, să dăm ani vieţii, şi, mai 
ales, viaţă anilor

Ziua persoanelor vârstnice
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii August 2015

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indi-

catorilor tehnico-economici pentru lucrarea
 „Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru 
staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti”  din cadrul 
proiectului „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de 
apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare 

apa şi a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”

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 al 
biroului administrarea domeniului public si privat;
       - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulte-
rioare;
       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica cu modificările si completările ulterioare;
       - documentaţia tehnico-economica a obiecti-
vului de investiţii economice ,,Instalaţie de tratare 
biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa 
Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea 
si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, mod-
ernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, 
judeţul Gorj” ;
       - HG 28/2008 cu privire la întocmirea 
documentaţiilor tehnico-economice;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă Studiul de fezabilitate privind 
lucrarea de investiţii „Instalaţie de tratare biolog-
ica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu 
Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea si 
reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modern-
izarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, 
judetul Gorj”, potrivit anexei nr. 1 ,  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2.-  Se aprobă Indicatorii tehnico – economici 
pentru oraşul Târgu Cărbuneşti, privind lucrarea  de 
investiţii  „Instalaţie de tratare biologica a amoni-
ului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” 
din cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea 
reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor 
de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, 
potrivit anexei nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
    Art.3.- Finanţarea obiectivului de investiţii 
prevăzut la art.1 se asigura din: Fonduri neramburs-
abile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), 
alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele 
locale, contribuţii din fondurile proprii ale opera-
torului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare 
Internaţionale sau bănci comerciale.
    Art.4.- Obiectivul de investiţii va fi amplasat pe 
terenuri care se afla în domeniul public al oraşului 
Târgu Cărbuneşti. Aceste terenuri sunt disponibile 
exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în 
proiect.
    Art.5.-La data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri se abrogă HCL nr. 6 din 28 ianuarie 2015.   
    Art.6.- Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti, prin 
compartimentele de specialitate şi operatorul 
S.C. APAREGIO Gorj, S.A. vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorilor investiţiei aferente 
oraşului Târgu Cărbuneşti şi a participării Con-
siliului Local al oraşului Târgu Cărbuneşti  pen-
tru cofinanţarea lucrării de investiţii „Instalaţie 
de tratare biologica a amoniului pentru staţia de 
tratare apa Târgu Cărbuneşti”  din cadrul proiectului 
„Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canali

zare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU 
Targu-Jiu, judeţul Gorj”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
           Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
       - expunerea de motive; raportul de speciali-
tate al biroului administrarea domeniului public si 
privat;
       - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale;
       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica cu modificările si completările ulterioare ;
       - documentaţia tehnico-economica a obiecti-
vului de investiţii economice ,,Instalaţie de tratare 
biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa 
Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extin-
derea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, 
modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Tar-
gu-Jiu, judeţul Gorj”;
       - HG 28/2008 cu privire la întocmirea 
documentaţiilor tehnico-economice;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă din valoarea totală a proiect-
ului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si 
canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si 
a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, valoarea lucrărilor  
„Instalaţie de tratare biologica a amoniului pen-
tru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” aferente 
oraşului Târgu Cărbuneşti, respectiv 1.127.639 Euro, 
în preturi curente, fără TVA.
    Art.2.- Se aprobă participarea oraşului Târgu 
Cărbuneşti la cofinanţarea lucrării „Instalaţie de 
tratare biologica a amoniului pentru staţia de 
tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectu-
lui „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si 
canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si 
a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj” cu suma de 11.181 
Euro, preturi curente, fără TVA, respectiv 0.99% din 
valoarea investiţiei eligibile aferentă oraşului  Târgu 
Cărbuneşti, reprezentând contribuţia proprie.
    Art.3.-La data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri se abrogă HCL nr. 8 din 28 ianuarie 2015.   
    Art.4.- Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti şi com-
partimentele de resort din cadrul instituţiei vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea  Consiliului Comunitar Con-

sultativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul  Gorj

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 în-
tocmit de Golumbu Maria;
 - prevederile art. 113 şi 114 alin. (1), (2), (3) şi (4) din  
Legea 272/2004 privind protecţia si promovarea 
drepturilor copilului;           
 - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamen-
tul cadru de organizare si funcţionare a direcţiei 
generale de asistenta sociala si protecţia copilului;
 - H.G. 1437/2004 privind organizarea si metodolo-
gia de funcţionare a comisiei pentru protecţia co-
pilului;
- OG 86/2004 privind modificarea OG 68/2003 priv-
ind serviciile sociale;
    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 reorganizarea Consiliului Co-
munitar Consultativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, în 
următoarea componenţă :
1.Preşedinte : Văduva Elena   - profesor psiholog               
2. Secretar :   Birău Dănuţ – învăţător
3. Membru: Golumbu Maria – consilier supe-
rior în cadrul compartimentului de asistenţă sociala 
şi autoritate tutelară
4. Membru: Stoican Angela - consilier asistent 
în cadrul compartimentului de asistenţă sociala şi 
autoritate tutelară
5. Membru: Şain Simona  -  consilier asistent 
în cadrul compartimentului de asistenţă sociala şi 
autoritate tutelară
6. Membru: Târziu Ştefania - medic 
7. Membru: Dumitrescu Aurelian – preot
8. Membru: Diaconescu Ion – agent – Politia 
Oraşului Tg.Cărbuneşti
9. Membru: Pantilică Gore  
    Art.2.- Consiliul Comunitar Consultativ,  prevăzut 
la art.1 se va întruni ori de cate ori este nevoie, în 
şedinţe convocate de oricare dintre membrii, pen-
tru soluţionarea problemelor sociale ivite la nivelul 
localităţii.
    Art.3.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ al 
oraşului Tg.Cărbuneşti, prevăzut în anexă, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
    Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor 
Consiliului Comunitar Consultativ în vederea duce-
rii la îndeplinire.

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea manifestărilor cultural-artis-

tice „Zilele 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 ale biroului Administra-
rea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei 
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
     - Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 
215/2001- modificată, privind administraţia publică 
locală ;
     - Prevederile Legii 273/2006, privind finanţele 
publice locale ;
     - Prevederile Legii nr. 571/2003- Codul Fiscal cu 
modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
     Art.1.- Se aprobă desfăşurarea manifestărilor 
cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg.Cărbuneşti” în 
perioada 27-30 august 2015.
     Art.2.- Locul de desfăşurare a manifestărilor cul-
tural-artistice „Zilele Oraşului Tg.Cărbuneşti” este în 
punctul ,,Parc Stejeret”.
     Art.3- Se aproba taxa pentru comercianţii ce 
vor participa la acest eveniment în cuantum de 8 
lei/mp pentru întreaga perioada de desfăşurare a  
„Zilele Oraşului Tg.Cărbuneşti” -  27-30 august 2015. 
     Art.4.- Delimitarea spaţiilor şi repartizarea acestora 
către solicitanţi, în vederea desfăşurării de activităţi 
comerciale, se vor face de către Biroul administra-
rea domeniului public şi privat, Administraţia Pieţii 
şi Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Gospodărire Urbană din cadrul aparatului de speci-
alitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti.
     Art.5.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti  vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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După cum probabil ați observat a fost realizata delimitarea si numerotarea parcărilor pe străzile care au suferit lucrări de reabilitare si amenajare 
de parcări, respectiv cele din zona blocuri (str. Minerilor, str. Pandurilor, str. Bradului, str. Petroliștilor) precum si cele din zona ANL de lângă stadion.
Astfel pentru parcările amenajate din zona blocuri si ANL stadion, prin HCL nr.63 din22 iunie 2015, s-a instituit taxa de utilizare în cuantum de 60 lei/
an, începând cu data de 01.07.2015. 
Repartizarea locurilor de parcare s-a făcut în baza unui proces-verbal de predare-primire, în urma unei solicitări scrise, depuse de către deţinătorii de 
autovehicule la Primăria Tg. Cărbunești. Pentru deţinătorii a doua sau mai multe autovehicule se va face iniţial pentru un singur loc fiecărui deţinător 
de autovehicule, urmând ca pentru celelalte autovehicule,  repartizarea să se facă în funcţie de locurile ramase disponibile. In cazul în care un loc de 
parcare este solicitat de mai mulţi deţinători de autovehicule, repartizarea se va face în funcţie de ordinea depunerii solicitării. 
Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia, sa achite taxa anuală de parcare la casieria Primăriei oraşului Tg. Cărbunești. 
Din momentul achitării contravalorii taxei de parcare, utilizatorii au dreptul sa folosească parcarea publică amenajata până la data de 31 decembrie 
a fiecărui an. 
În cazul in care utilizatorul doreşte sa îşi păstreze acelaşi loc de parcare şi în anul următor, este obligat sa solicite în scris acest lucru până la data de 
31 decembrie a anului în curs si sa plătească taxa de utilizare parcare până la data de 15 ianuarie a anului în care urmează sa utilizeze parcarea.
Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia sa păstreze ordinea si curăţenia la locul de parcare si sa elibereze necondiţionat locul de parcare in 
situaţia efectuării unor lucrări edilitare, care necesita ocuparea temporara a spaţiului de parcare . 
Se interzice executarea lucrărilor de reparaţii si întreţinere a autoturismului pe locurile de parcare.
Conform HCL mai sus menționat, constituie contravenţie, următoarele fapte :
- Neasigurarea curăţeniei in locurile de parcare de către utilizatori;
 - Executarea de lucrări de reparaţii si întreţinere a autovehiculului in locurile de parcare;
 - Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei Oraşului Tg. Cărbunești sau a unităţilor care executa lucrări edilitare in zona;
- Utilizarea locurilor de parcare fără achitarea taxei de 60 lei/an.
Faptele prevăzute mai sus se sancţionează cu amenda contravenţionala de la 120 lei la 300 lei, iar pentru distrugerea platformei de parcare, la cuan-
tumul amenzii se adaugă si despăgubirile pentru pagubele produse.
 Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se face de către personalul Politiei Locale a oraşului Tg. Cărbunești;
In cazul in care contravenienţii nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia autoturismul iar identificarea posesorului acestuia se va 
face prin solicitare scrisa către Serviciul de înmatriculări al judeţului unde este înmatriculat autoturismul;
Amenzile aplicate se vor achita la casieria Primăriei oraşului Tg. Cărbunești.
Evidenta locurilor de parcare si a utilizatorilor parcărilor este ţinută de Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului 
Tg. Cărbunești.

Poliția locală vă atenționează

Începute in noiembrie 2013, lucrările la proiectul de modernizare a Centrului de plasament de la Târgu Cărbuneşti sunt in curs de finalizare.
Deși inițial lucrările au fost preconizate a fi încheiate intr-o perioadă de un an şi jumătate, acest termen a fost prelungit pentru sfârșitul acestui an.
Investiţia ar fi trebuit să se încheie pe data de 10 aprilie, motivele întârzierii au fost generate de achiziţia obiectelor care ţin de dotări, cum ar fi mo-
bilierul.   În Centrul de plasament de la Târgu Cărbuneşti sunt internaţi 60 de copii cu vârste cuprinse între trei şi 15 ani. 
Pe durata acestor lucrări, copiii au fost cazati in Căminul Cantină al Colegiului Naţional “Tudor Arghezi“ , cu sprijinul autoritarilor locale care au real-
izat, in toamna anului 2013, lucrări de reparaţii la acest cămin, in suma de 100.000 lei din bugetul local. Importanţa acestei investiţii era una foarte 
mare, deoarece atât angajaţii cât  şi copiii din Casa de Copii Târgu Cărbuneşti, urmau a fi mutaţi în Târgu Jiu, dacă nu se găsea  un spaţiu adecvat 
pentru mutare în oraşul nostru. Pentru realizarea acestor reparaţii, administrația locala a alocat la acea vreme, din bugetul local, suma de 100.000 lei.
Astfel ca in curând copiii defavorizaţi se vor bucura de o casă ca şi nouă. Proiectul in valoare de aproximativ 3 milioane de lei este finanţat în proporţie 
de 80% din fonduri europene şi naţionale şi 20% din cofinanţare locală.

Centrul de Plasament Târgu Cărbunești

Luna aceasta administrația publica locala se afla in stadiul de avizare, proiectare si execuție pentru proiectul„Reabilitare, modernizare, extindere 
si dotare așezământ cultural din orașul  Târgu Cărbunești, jud. Gorj “, un proiect finanțat prin CNI in valoare de aproximativ 4.500.000 lei, la care 
cofinanțare din buget local in suma de 260.000 lei. O investiție de o foarte mare importanta, atât ca valoare, cat si ca necesitate pentru locuitorii 
orașului Târgu Cărbunești, oferind  o serie de beneficii, normale si necesare pentru o comunitate de oameni. Investiția este oportuna, făcând parte 
din “ Programul National de Construcții de Interes Public sau Social –subprogramul Așezăminte Culturale”
Obiectivele specifice urmărite sunt următoarele:
•	 Asigurarea	condițiilor	de	exploatare	in	siguranța	a	clădirii	existente	pentru	centrul	cultural,	prin	expertizarea	structurii	de	rezistenta	a	acesteia	
si prevederea de masuri pentru aducerea acesteia la condiții de exploatare in siguranța, in concordanta cu normele aflate in vigoare
•	 Asigurarea	de	condiții	corespunzătoare	din	punct	de	vedere	al	confortului	pentru	spectatori,	pentru	artiști	si	personalul	de	exploatare	a	cen-
trului cultural, mărirea gradului de stabilitate termica a clădirii, aspect arhitectural corespunzător pentru încadrarea in ambientul urban al localității. 
•	 Imbunatatirea	acusticii	salii	de	spectacole
•	 Asigurarea	condițiilor	necesare	pentru	încadrarea	clădirii	in	normele	privind	PSI,	normelor	igienico-sanitare,	normelor	de	ventilație	si		clima-
tizare, normelor privind iluminatul natural si artificial, s.a.
•	 Crearea	de	condiții	pentru	imbogatirea	ofertei	logistice	din	partea	centrului	cultural,	care	in	afara	de	oferta	pentru	organizarea	de	spectacole,	
proiecții de filme, simpozioane etc oferite de sala mare din dotare, sa fie realizate prin supraetajarea construcției anexa la construcția principala, 
suprafețe noi, minim necesare, pentru organizarea unor spatii de creație(cercuri de pictura, cercuri literale, cercuri pentru arta ceramica etc), respec-
tând tradițiile culturale din zona.
•	 Modernizare	dotărilor	specifice	unui	centru	cultural	pentru	spectacole	muzicale,	de	dansuri	populare,	simpozioane,	cercuri	de	creație	etc.

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;
- oferire de facilitați pentru acces la cultura si la informații.

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

Odată cu începerea toamnei, a început şi noul sezon competiţional 2015-2016, a Ligii a IV-a de fotbal. 
Echipa noastră locală este pregătită şi de această dată, cel puţin să repete rezultatele excepţionale obţinute în sezonul trecut.
Astfel putem aici reaminti faptul că pe durata Campionatului Ligii a –IV-a, ediţia 2014-2015 , echipa locală Gilortul Tg.Cărbuneşti, a obţinut 21 de 
victorii, 1 joc s-a încheiat la egalitate şi a avut 2 infrangeri,totalizând 64 de puncte şi un golaveraj foarte bun 70 goluri marcate şi doar 19 primite. 
Totodată echipa noastră a jucat şi Finala Cupei României, meci castigat impotriva echipei Petrofac Ticleni.
Cu un lot aproape nou, conducerea  echipei  spune că optimismul este starea de spirit care caracterizează acum Gilortul Tg-Carbunesti. S-au facut 
eforturi pentru a asigura tot ce este necesar unei echipe pentru a realiza performante.
Lotul echipei de fotbal Gilortul, se prezintă astfel, în anul competiţional 2015-2016:
Portari:Dragomir Narcis, Constantinescu Dragos, Hozac Andrei.
Fundaşi: Fugaru Dragos,Cherciu Ovidiu, Predoi Daniel, Bucur Ion, Sandu Marian, Cocioaba Ionut, Preotescu Radu, Tilibea Alin;
Mijlocaşi: Almajanu Dumitru, Nalboiu Stefan, Stanescu Dragos, Lupu Constantin, Stoica Alexandru, Munteanu  Marian. 
Atacanţi: Nicolae Cristian, Iacob Cristian, Tarhat Adrian.
Antrenor: Mihai Dinu
Presedinte: Cocheci Constantin          Vicepresedinte: Motorga Victor
După un bun start de sezon , încununat cu cinci victorii din cinci partide cu un golaveraj de 15-3 , C.S GILORTUL TG-CARBUNESTI  visează sa atinga 
performantele anului trecut.
Programul competiţional ce va urma va fi astfel:
ETAPA aVI-a -04.10.2015  Viitorul Negomir- Gilortul Tg 
Carbunesti
ETAPA aVII-a -07.10.2015  Gilortul Tg Carbunesti- Avantul 
Barbatesti
ETAPA aVIII-a-10.10.2015 Stiinta Turceni-Gilortul TgCar-
bunesti
ETAPA a IX-a - 17.10.2015 Gilortul Tg Carbunesti-Vulturii 
Farcasesti
ETAPA a X-a-25.10.2015 As Stejari-Gilortul Tg Carbunesti
ETAPA a XI-a - 28.10.2015  Gilortul Tg Carbunesti- Ştiinţa 
Godinesti
ETAPA a XII-a - 01.11.2015  Parângul Bumbesti Jiu-Gilor-
tul Tg Carbunesti
ETAPA a XIII-a - 07.11.2015  Gilortul Tg Carbunesti- Ştiinţa 
Hurezani
ETAPA a XIV-a - 15.11.2015  Petrolul Bustuchin-Gilortul 
Tg Carbunesti
ETAPA a XV-a - 21.11.2015  Gilortul Tg Carbunesti- Ener-
getica Tismana
ETAPA a XVI-a - 28.11.2015  International Balesti-Gilortul 
Tg Carbunesti
ETAPA a XVII-a - 05.12.2015-nu joaca
Venim în continuare cu rugămintea sa fiţi alături de această echipă de fotbal dar şi de sport în general , pentru a putea, pe viitor să construim din 
nou o frumoasă echipă .

Luni, 14 septembrie, a sunat clopoţelul. Şcolile deja pregătite, îşi 
deschid uşile tuturor celor care doresc să intre. Să intre pentru a-şi 
încărca „desaga” cu cunoştinţe din cele mai variate domenii, dar şi cu 
cunoştinţe privind comportamentul. 
Emoţia a pus stăpânire pe toată suflarea ce a păşit în curtea şcolii: aceia 
care merg la grădiniţe sau în clasa întâi deschid ochii mari privind noul 
univers cu care fac cunoştinţă, ceilalţi sunt emoţionaţi la revederea co-
legilor sau a profesorilor, părinţii privesc cu grijă spre copiii lor de la 
care aşteaptă performanţe; profesorii îşi caută cele mai bune căi de 
comunicare cu elevii, iar cei care au îmbrăcat haina pensionării mai 
trec prin curtea şcolii privind cu nostalgie masa de elevi, dar şi zidurile 
şcolii în care au trudit mulţi ani modelând caractere.
 La festivitatea de deschidere a noului an scolar, care s-a desfăşurat 
cronologic, la Gradinita nr.1, Şcoala Generală "George Uscătescu" şi la 
Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” au luat parte: primarul orasului Ing.
Jr. Mazilu Mihai Viorel, viceprimarul orasului, domnul Iuliu Călina, pre-
otul Bora Mihai şi 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. 
Administraţia publică locală ţine încă odată să mulţumească directo-
rilor, cât şi tuturor cadrelor didactice pentru efortul  depus pentru rezul-
tatele excepţionale obţinute de elevii cărbuneşteni şi pentru promovarea şi dezvoltarea învăţământului cărbuneştean.
Un nou an şcolar cu multe realizări şi satisfacţii!

Deschiderea unui nou an şcolar


