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Inaugurare Secţia Interioară Muzeul Crucilor Măceşu
Vineri 13 septembrie 2013, autorităţile locale au inaugurat la Muzeul Cru-
cilor de la Măceşu, şi o secţie interioară.
Iată că la aproape un an de la inaugurarea acestui muzeu unic in Oltenia, 
Muzeul Crucilor”, când în curtea fostei şcoli din Măceşu, închisă din lipsă 
de elevi, au fost aduse zeci de cruci şi troiţe din lemn originale, unele dintre 
ele fiind vechi de mai bine de un secol, a fost realizată într-un final şi o secţie 
interioară, amenajată în interiorul şcolii.
La acest eveniment, ce a fost inclus in programul ,,Săptămâna Turismu-
lui Gorjean” desfăşurat în perioada 6-15 septembrie, au fost prezenţi, pe 
lângă autorităţile publice locale, şi domnul Ion Cepoi, directorul Centrului 
Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale, Pompiliu 
Ciolacu, directorul Palatului Copiilor Tg Jiu şi Vicepreşedinţii Consiliului 
Judeţean, doamna Mădălina Ciolocoi şi domnul Ciprian Florescu.

Toţi cei mai sus menţionaţi au ţinut discursuri despre acest eveniment de-
osebit din cadrul ,,Saptamânei Turismului Gorjean”, despre însemnătatea 
acestui simbol al crucii, apreciind în acelaşi timp risipa de efort şi aducând 
mulţumiri tuturor acelora care au contribuit la amenajarea acestei secţii in-
terioare a Muzeului Crucilor.
Această secţie interioară  adăposteşte numeroase cruci de diferite tipologii: 
Cruci de pomenire, cruci de căpătâi, cruci pentru iertarea păcatelor, dar şi 
altele. 
Obiectele, extrem de preţioase, au fost strânse din aproape toate zonele 
judeţului unde obiceiurile diferă de la o localitate la alta.
În momentul de faţă Muzeul Crucilor din Măceşu adăposteşte atât afară, 
cât şi în interior peste 150 de cruci, cea mai veche dintre acestea având o 
vechime de 140 de ani şi este adusă de la Vladimir.
Tot efortul depus până acum, va fi susţinut şi de acum încolo pentru a trans-
forma, Muzeul Crucilor de la Măceşu, o atracţie turistică, nu numai pe harta 
Gorjului, ci şi la nivel naţional. 

Deschiderea unui nou an şcolar
Sute de elevi au aşteptat în data de 16 septembrie, cu emoţie sunetul 
primului clopoţel. Dupa o binemeritata vacanţă, vine în sfârşit momentul 
reîntalnirii cu colegii, dar şi cu dascalii.  
Fie că s-au aşezat pentru prima dată în băncile şcolii sau că de acum sunt 
liceeni, cei mai mulţi dintre elevi au mărturisit că se bucură de încep-
erea şcolii. Cei mai emoţionaţi au fost părinţii sau bunicii, care le-au fost 
alături învăţăceilor. 
Deschiderea anului şcolar în Tg,Cărbuneşti cât şi în satele aparţinătoare, 
unde există înstituţii şcolare, a decurs fără probleme. 
Toate şcolile din oraş au fost pregătite pentru a-şi întâmpina elevii. 
Administraţia publică locală a acordat o atenţie deosebită unităţilor de 
învăţământ, realizând  investiţii serioase atât în şcoli, cât şi în grădiniţe 
şi creşe. 
Aici putem menţiona investiţia de reabilitare a Şcolii Generale cu clasele 
I-VIII "George Uscătescu" investiţie de 2.100.000 lei, contribuţie buget 
local 400.000 lei finalizată în vara anului trecut, precum şi investiţiile 
de anul acesta: reabilitarea termică la Grădiniţa nr.1, Târgu Cărbuneşti 
în valoare de 40.000 lei, finanţat din bugetul local; lucrări de reparaţii 
la creşa de copii Târgu Cărbunesti în valoare de 9.000 lei, exclusiv din 
bugetul local.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii August 2013

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imo-
bilului „Cămin-Cantină”de către Colegiul Naţional 
„Tudor Arghezi” către DGASPC Gorj- Complexul 
de servicii comunitare pentru copilul în dificultate 

Tg.Cărbuneşti  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
      - proiectul de hotărâre; 
      - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate;
      - expunerea de motive;
      - raportul de specialitate al biroului Administrarea 
Domeniului Public si Privat;
      - adresa nr. 1796/12.08.2013(13857/12.08.2013) 
din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”; 
      - adresele nr. 17843/23.08.2013(15193/23.08.2
013) şi nr. 18039/26.08.2013(15249/26.08.2013) ale 
DGASPC Gorj;    
      - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică cu completările şi modificările 
ulterioare;
      - prevederile Legii administraţiei publice lo-
cale nr.215/2001, republicată, cu completările şi 
modificările 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 darea în folosinţă gratuită a imo-
bilului „Cămin-Cantină” de către Colegiul Naţional 
„Tudor Arghezi” către DGASPC Gorj- Complexul 
de servicii comunitare pentru copilul în dificultate 
Tg.Cărbuneşti, în condiţiile convenite între cele două 
părţi şi înscrise în Protocolul încheiat în acest scop.           
    Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de re-
sort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti şi  con-
ducerea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe 
termen limitat, doamnei Mutulete D.Maria - sinistrat 
din com. Roşia de Amaradia,  sat Ruget, judeţul Gorj, 
pentru reconstruirea locuinţei afectate de alunecări 
de teren, in vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, 

jud.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 serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
             - P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 
/2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 
aprobat prin  H.C.L nr 32/22.04.2008; 
             - Solicitarea  cu nr. 13.072 /23.07.2013 a d-
nei Mutulete D: Maria din comuna Roşia de Amara-
dia, judeţul Gorj privind atribuirea a unui lot, pentru 
reconstrucţia locuinţei în regie proprie, în vatra de 
sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti ;  
             - prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- 
republicată în 2004 - privind autorizarea lucrărilor de 
construcţii; 
            -  prevederile Legii nr.215 /2001 –privind 
administraţia publica locala, republicată .
        În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  
existentei construcţiei, lotul cu nr. 206  în suprafaţă 
de 944,00 mp, d-nei Mutulete D: Maria din comuna 
Roşia de Amaradia, sat Ruget, judeţul Gorj, pentru 
reconstruirea locuinţei in regie proprie în vatra de sat 
Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat).
    Art.2.- (1) Beneficiara dreptului de folosinţă asupra  
terenului menţionată la  art.1 este  obligată să înceapă 
construcţia locuinţei in termen de un an de la data 
atribuirii şi sa o realizeze in conformitate cu Legea 
nr.50/1991, republicată.   
                       (2) Nerespectarea acestei obligaţii  duce 
la retragerea dreptului de  folosinţa asupra terenului 
atribuit.
    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Procedurii privind reglementarea 
acordării eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fis-
cale restante datorate bugetului local de către per-

soanele juridice

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 compartimentului im-
pozite şi taxe;
-    prevederile OG 92/2003 Cap. IV – Înlesniri  la 
plată, art. 125- Înlesniri la plata obligaţiilor fis-
cale, alin. 3  privind Codul de procedură fiscală, 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.-  Se aprobă Procedura privind reglemen-
tarea acordării eşalonărilor la plată pentru obligaţiile 
fiscale restante datorate bugetului local de către per-
soanele juridice, prevăzută în anexă, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  stabilirea orarului de funcţionare pentru 
operatorii economici ce desfăşoară activităţi de 
alimentaţie publică pentru unităţile de tip restaurant 
5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 
(corespondent cod CAEN 5540) care îşi desfăşoară 
activitatea pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi a satelor 

aparţinătoare

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;
      - Adresa nr. 11667/27.06.2013 din partea Politiei 
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
      - O.G 99/2000, republicata privind comercial-
izarea produselor si serviciilor de piata, aprobata de 
Legea nr. 650/2002 ;
      - Hotărârea nr. 333/20.03.2003 pentru apro-
barea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr. 
99/2000 ;       - Hotărârea nr. 656/1997 privind apro-
barea clasificării activităţilor din economia naţionala 
– CAEN, cu modificările ulterioare;

      - Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţionala - 
CAEN ;
       - Legea nr. 61/27.09.1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare unor norme de convieţuire so-
ciala, a ordinii si liniştii publice, republicata;
       - Legea nr. 215/2001 privind administraţia pub-
lica locala, republicata ;

HOTĂRĂŞTE
         Art.1.- Operatorii economici ce desfăşoară 
activităţi de alimentaţie publică pentru unităţile de 
tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 
tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) care îşi 
desfăşoară activitatea pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti 
şi a satelor aparţinătoare îşi vor desfăşura activitatea 
în intervalul orar 06.00-24.00.
         Art.2.- Sunt exceptate de la prevederile art.1 al 
prezentei hotărâri, unităţile de alimentaţie publică în 
care sunt organizate evenimente, programul cuprins 
in intervalul orar 06.00-24.00 putând fi depăşit la so-
licitarea clienţilor, cu respectarea prevederilor legale 
privind liniştea publică.
         Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele 
de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind recalcularea cuantumului chiriilor aferente 
locuinţelor pentru tineri destinate închirierii , re-
alizate de ANL  pentru locuinţele situate in oraşul 

Tg.Cărbuneşti, str. Pădurea Mamului, nr. 11

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
 Având  în vedere :
      - proiectul de hotărâre; 
      - rapoartele de avizare ale comisiilor de speciali-
tate;
      - expunerea de motive;
      - raportul de specialitate; 
      - referatul cu nr.  13876/13.08.2013  al  Serviciu-
lui Urbanism  Amenajarea Teritoriului  si Gospodarie 
Urbana; 
      - prevederile Legii 213/1998, privind bunurile  
proprietate publică; 
      - prevederile Legii 152/1998 privind infiintarea 
Agentiei Nationale  pentru locuinte , cu modificarile 
si completarile ulterioare ;
      - prevederile Legii 114/1996 , cu modificarile si 
completarile ulterioare 
      - prevederile HG 962/2001 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevederilor Legii 152/1998 , cu modificarile si com-
pletarile ulterioare;
      - raportul de evaluare nr. 20/25.07.2013 intocmit 
de evaluator autorizat Trusca G.Teodor Alin 
      - prevederile art. 36 alin . 2 lit . c  si d si alin 
4 lit. c din Legea nr. 215/2001 , republicata privind 
administraţia publica  locală.
             În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 
–legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă modul de calcul conform anexa 
şi cuantumul chiriei lunare  de 3,55 lei/mp începând 
cu 01.09.2013, pentru locuinţele de tip ANL situate 
pe str. Pădurea Mamului, nr.11,  ai căror titulari au 
împlinit vârsta de 35 de ani, după expirarea perioadei 
iniţiale de închiriere de 5 ani,  cât şi celor care vor 
împlini vârsta de 35 ani.
    Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.
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Finalizare lucrări la Căminul Cantină 

În baza asumării de către România a unor obligaţii în cadrul tratatului de aderare la Uniunea Europeană, dar şi în cadrul unor acorduri cu organisme 
internaţionale, s-a stabilit eliminarea treptată a compensărilor acordate din bugetul de stat pentru producerea energiei termice, perioada de graţie avută la 
dispoziţie fiind destinată retehnologizărilor şi modernizărilor la unităţile de producere a energiei termice.
Eliminarea compensărilor de la bugetul de stat va conduce la o majorare a preţului energiei termice furnizate populaţiei şi deci la o cheltuială mai mare 
din partea bugetelor familiilor. Această situaţie impune luarea unor măsuri de protecţie a populaţiei vulnerabile într-un termen cât mai scurt posibil, 
pentru a se realiza toate măsurile administrative premergătoare sezonului rece 1 noiembrie 2013-31 martie 2014.
Astfel există OUG 70/2011 care stabileşte limitele de venit până la care consumatorii consideraţi vulnerabili vor putea primi ajutorul lunar pentru încălzire, 
dar şi valoarea acestuia. Potrivit acestei Ordonanţe, este definit drept consumator vulnerabil – “clientul, persoana singură/familie, care nu îşi poate asigura 
din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute”.
Totodată, se arată în OUG, autorităţile locale pot acorda consumatorilor vulnerabili, din bugetele locale, ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu 
energie termică, în completarea celor de la bugetul de stat.
Astfel prin ajutor pentru încălzirea locuinţei se înţelege - măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată 
consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din 
cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi 
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social în 
condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei acordate în condiţiile 
Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, ori a obligaţiilor legale de întreţinere şi nu pot fi 
urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat."Ordonanţa de urgenţă stabileşte şi modul de calculare a venitului mediu 
net, precum şi alte condiţii care trebuie îndeplinite pentru acordarea ajutorului pentru încălzire. Astfel, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru 
de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, 
asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului 
social prevăzut de Legea 416/2001, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programelor 
naţionale de protecţie socială.

Biroul Asistenţă Socială vă anunţă

Lucrările de reparaţii la Căminul Cantină al Colegiului Naţional “Tudor Ar-
ghezi“, începute în luna spetembrie, au fost finalizate. Vă reamintim că lucrările 
au fost începute ca urmare a cererii făcute de DGASPC Gorj, de luare în admin-
istrarea Căminului Cantină a Colegiului Naţional “Tudor Arghezi“, în vederea 
mutării Casei de Copii Târgu Cărbuneşti, ca măsură temporară la întrarea în 
reabilitare a sediului acestora. 
Aceste reparaţii au constat mai precis în : compartimentarea a 5 dormitoare, 
reparaţia instalaţiilor electrice, înlocuirea parţială a tâmplăriei din lemn existentă 
cu tâmplărie sistem termopan, amenajarea unui cabinet medical, reabilitarea şi 
compartimentarea holului de la  intrare, amenajarea sălii de activităţi şi vopsito-
riile interioare aferente. 
Pentru realizarea acestor reparaţii au fost alocate din bugetul local suma de 
100.000 lei.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI – MIERCURI                       830 – 1200    PRIMIRI ACTE
                                                        1230 – 1600   ELIBERĂRI ACTE    
          JOI                                 830 – 1200   PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE          
                                                        1230-1800      PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE
       VINERI                                    830 – 1200  PRIMIRI ACTE
                                                        1230 – 1400  ELIBERĂRI ACTE            

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :
 EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI,  SCHIM-
BAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

  DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, 
se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare 
civilă.

S.P.C.L.E.P. 
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Început de nou sezon competiţional

La festivitatea de deschidere a noului an scolar, care s-a desfăşurat cronologic, la 
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, preotul Dumitrescu Aurelian şi reprezentanţi ai Poliţiei oraşului şi ai Jan-
darmeriei. Aceştia au transmis mesaje tuturor elevilor cât şi profesorilor, şi le-au dorit 
un nou an scolar cu multe realizari si satisfactii.
De asemenea în cadrul festivităţii de deschidere în cadrul Şcolii Generale cu clasele 
I-VIII “George Uscătescu”, administraţia publică locală i-a răsplătit, încă o dată pe cei 
care au obţinut rezul-
tate excepţionale în 
domeniul educaţiei 
în anul şcolar ante-
rior, şi totodată şi pe 
membrii Ansamblu-
lui Folcloric „Gilor-
tul”.Totodată i-a 
fost adus pinosul de 

recunoştinţă pentru întreaga activitate didactică, domnului profesor Ionel Traian, aflat 
anul acesta la ultimul său început de an şcolar în calitate de cadru didactic.
Administraţia publică locală ţine încă odată să mulţumească directorilor, cât şi tuturor 
cadrelor didactice pentru efortul  depus pentru rezultatele excepţionale obţinute de ele-
vii cărbuneşteni şi pentru promovarea şi dezvoltarea învăţământului cărbuneştean.
Un nou an şcolar cu multe realizări şi satisfacţii!

Deschiderea unui nou an şcolar

Odată cu începerea toamnei, a început şi noul sezon competiţional 2013-2014, 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 reamintii faptul că pe durata Campionatului Ligii a –IV-a, ediţia 2012-2013 , echipa locală Gilortul Tg.Cărbuneşti, a obţinut 19 victorii, 
4 jocuri s-au încheiat la egalitate şi a avut 3 infrangeri, totalizând 61 de puncte şi un golaveraj foarte bun de 86 goluri marcate şi doar 19 primite, ocupând 
locul II, la finalul clasamentului. Totodată echipa noastră a jucat şi Finala Cupei României, meci încheiat, din păcate cu înfrângerea echipei noastre la 
loviturile de departajare.Tot aici mai putem menţiona şi rezultatele bune obţinute de echipa de juniori ai echipei de fotbal locale, Gilortul Tg. Cărbuneşti, 
antrenaţi de Meliţă Mircea, care în primul an de la înfiinţare a reuşit să ocupe locul 6 in liga a IV-a de juniori, cu 52 de puncte. Cu un antrenor nou în 
persoana domnului Găman Sergiu , instalat în luna iulie la conducerea tehnică a echipei de fotbal C.S Gilortul Tg-Cărbuneşti şi cu acelasi lot de jucatori 
plombat cu înca trei jucători aduşi în vara acestui an, 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 realize performante. La stadionul local s-au realizat lucrari de 
modernizare a bazei sportive , este in curs de finalizare şi sauna, s-a amenajat un teren de antrenamente iar lucrarile vor continua.
Lotul echipei de fotbal Gilortul, se prezintă astfel, în anul competiţional 2013-2014:
 Portari: Muraru Madalin, Munteanu Constantin si Cimpoieru Alin
Fundaşi: Lucean Ion Robert, Gioaga Bogdan Gabriel, Scurtu Bogdan Alexandru, Brandibur Emil Sorin,Bejinaru Petre Cosmin
Mijlocaşi: Stefan Dumitru Alexandru, Fugaru Dragos, Chiriac Paul Bogdan, Dragotoiu Catalin Ion, Sanda Marian Daniel, Marghidan Radu Mihai
Atacanți: Melita Mircea, Tarhat Constantin Adrian,Almajan Dumitru Darius, Tiron Robert Dumitru, Sulita Marian
Antrenor: GAMAN SERGIU
Presedinte: COCHECI CONSTANTIN 
Vicepresedite: LUNTRARU CRISTIAN
După unul din cele mai bune starturi de sezon , încununat cu trei vic-
torii din trei partide cu un golaveraj de 13-0 , C.S GILORTUL TG-
CARBUNESTI  visează cu ochii deschisi la o promovare pentru a 4 
oara în al treilea esalon fotbalistic, o promovare care, la prima vedere, 
le pare la îndemână.
Programul competiţional ce va urma va fi astfel:
ETAPA aIV-a -29.09.2013 Energetica Tismana- Gilortul Tg Carbunes
ETAPA aV-a -06.10.2013  Gilortul Tg Carbunesti-Viitorul Negomir
ETAPA aVI-a -13.10.2013  Pandurii Padeş- Gilortul Tg Carbunesti
ETAPA aVII-a -20.10.2013  Gilortul Tg Carbunesti- AS Stejari
ETAPA aVIII-a-27.10.2013 Gilortul TgCarbunesti-Vulturii Fărcăşeşti
ETAPA a IX-a - 03.11.2013 Internaţ. Băleşti- Gilortul Tg Carbunesti
ETAPA a X-a-10.11.2013 Minerul II Mătăsari-Gilortul Tg Carbunesti
ETAPA a XI-a - 17.11.2013  Gilortul Tg Carbunesti- Ştiinţa Hurezani
ETAPA a XII-a - 24.11.2013  Parângul Sadu-Gilortul Tg Carbunesti
ETAPA a XIII-a - 01.12.2013  Gilortul Tg Carbunesti- Ştiinţa Turceni
Echipa din Cărbuneşti  se bucură de tot sprijinul primarului din locali-
tate, Ing.Jr.Mazilu Mihai Viorel si al viceprimarului Calina Iuliu, cât şi 
a consilierilor locali toţi fiind alături de echipă şi din punct de vedere 
finaciar.
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 care să joace în eşaloanele superioare.


