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Ziua Persoanelor Vârstnice

Let’s do it, România!

Ziua de 1 octombrie, desemnata din anul 1990 ca Zi internaţională a persoanelor 
vârstnice, este o zi specială pentru noi toţi, tineri si vârstnici deopotrivă.  Această zi este 
o sărbătoare şi totodată o dovadă a preţuirii şi a respectului, pe care le datorăm toţi 
persoanelor în vârstă. Vorbim despre oameni a căror experienţă de viaţă şi înţelepciune 
este extrem de importantă deoarece ne ajută să înţelegem mult mai bine atât trecutul, 
cât şi prezentul, şi în special viitorul, oameni cărora le suntem datori pentru tot ce au 

oferit de-a lungul vieţii lor. 
De aceea, în data de 1 
octombrie, mai mult decât 
în oricare altă zi a anului, 
ne aplecăm cu respect 
în faţa concetăţenilor 
noştri vârstnici, pentru 
contribuţia însemnată pe 
care au avut-o de-a lungul 
anilor în dezvoltarea societății româneşti.
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 
170 de persoane trecute de prima tinereţe din oraşul nostru. 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. Totodată, ca de fiecare dată, au fost felicitate 
cuplurile care au sărbătorit 50 de ani de la căsătorie, anul acesta 14 cupluri sărbătorind 
"nunta de aur". Pentru aceștia s-a ținut și o slujbă specială de sărbătorire în Biserica 
"Sfântul Antim Ivireanul", la care nași pentru nunta de aur au fost primarul orașului și 
soția acestuia. După acest moment solemn cele 14 cupluri au fost invitate la o masă 
festivă pregătită special pentru aceștia, unde le-au fost acordate diplome și alte cadouri. 
Tot cu această ocazie, au fost felicitați și le-au fost înmânate diplome celor 5 persoane 
care au primit titlul de ”Cetățean de Onoare” al orașului Târgu Cărbunești: ROGOJEANU 
SABIN, BIRĂU CONSTANTIN, PASTI ȘTEFAN, IONEL TRAIAN, BOȚOTEANU VALENTIN.
De ziua seniorilor, le uram din toată inima multă sănătate!

Sâmbătă, 24 septembrie, s-a desfăşurat «Ziua de Curăţenie Naţională» din cadrul 
proiectului «Let’s do it, România!. 
Proiectul aduce împreună autorităţi, companii, ONG-uri, reprezentanţi media, persoane 
publice şi voluntari pentru a face curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. "Let's Do It, 
România!", este cea mai mare mobilizare de voluntari din ţară, cu scopul de a strânge 
deşeurile din arealele naturale. Acţiunea de anul acesta la care am luat și noi parte, a 
fost organizată de Asociaţia Viitorul în zori- Bucureşti, Cancelaria Primului Ministru al 
României, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Garda Națională de Mediu, Agenția 
pentru protecția Mediului, Romsilva, în parteneriat local cu Primăria Târgu Cărbuneşti.
La acţiunea desfășurată 
în orașul nostru au 
participat un număr de 
181 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 
SC SALUBRIS GILORT SRL. Înarmaţi cu mănuşi şi saci menajeri, voluntarii au pornit la 
treabă dimineaţa, la orele 9.00 şi au muncit până la orele 15.00. Zonele vizate în vederea 
ecologizării au fost: Parc Stejeret, Parc Central, Fântâna Bălii, Râu Gilort şi Blahniţa, DN 
665, DN 67B- segmentul de drum ce aparţine de oraş. 
În total au fost colectaţi aproximativ 350 de saci cu deşeuri, în special aceştia fiind 
ulterior încărcaţi în maşinile de transport deşeuri, şi trimise spre depozitare la Groapa 
Ecologică din Târgu Jiu.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Septembrie 2016

HOTĂRÂRE
privind  organizarea festivităților prilejuite de „Ziua 

Internațională a Persoanelor Vârstnice”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul 
Gorj,
Având în vedere: 
       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
       - expunerea de motive;
       - referatul   din partea Centrului Cultural „Tudor 
Arghezi”;
       - Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice 
locale cu completările şi  modificările ulterioare 
    - Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
       - HCL nr. 9/01.02.2016- privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016;
   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 organizarea festivităților 
prilejuite de „Ziua Internațională a Persoanelor 
Vârstnice” în  data de 01 octombrie  2016.
        (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
cultural-artistice se aprobă suma de  5.000 lei .          
     Art.2.- Se aprobă acordarea în cadru festiv a tit-
lului de Cetățean de Onoare persoanelor nominal-
izate  în anexa  nr. 1.
     Art.3.- Se aprobă  premierea,  în cadru festiv, cu 
suma de 100 lei și o sticlă de șampanie a cuplurilor 
care sărbătoresc nunta de aur  și au domiciliul în 
orașul Tg Cărbunești, conform anexei nr. 2
    Art.4.- Sumele prevăzute la art.3 se vor acorda 
în baza documentelor doveditoare - certificat de 
căsătorie, acte de identitate ale soților, etc.. 
     Art.5.- Anexele nr. 1 și 2 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.

HOTĂRÂRE
privind scutirea de la plata  taxei speciale de salu-

brizare

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,
           Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre; 
       - rapoartele de avizare ale comisiilor de speci-
alitate;
       - expunerea de motive; 
       - raportul de specialitate al compartimentului 
impozite și taxe locale; 
       - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal 
cu modificările si completările ulterioare si a Legii 
207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu 
modificările si completările  ulterioare; 
       - prevederile HCL 122/17.12.2015 privind 
aprobarea Regulamentului de instituire și admin-
istrare a taxei speciale de salubrizare în orașul Tg-
Cărbunești și satele aparținătoare;
      - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001- privind administrația publica 
locala 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 scutesc de la plata taxei speciale 
de salubrizare persoanele care nu au beneficiat din 
diverse motive de serviciul de salubrizare, nominal

izate în tabelul anexat, 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 abrogarea  HCL nr. 23/29.02.2016 privind 
aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului 
„Cămin-cantină”de către Colegiul Naţional „Tudor 
Arghezi”  către  Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  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 Administra-
rea Domeniului Public si Privat;
       - adresa nr. 2500 din 7.09.2016 a Colegiul 
Naţional „Tudor Arghezi” înregistrată la nr. 15.703 
din 7.09.2016; 
      - Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. 
Cărbunești nr. 23 din 29.02.2016 privind aprobar-
ea dării în folosinţă gratuită a imobilului „Cămin-
cantină”de către Colegiul Naţional „Tudor Arghe-
zi”  către  Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  Tg. 
Cărbunești  și faptul că această hotărâre nu și-a pro-
dus efectele și nu mai este  oportună;   
      - 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;
      - prevederile Legii Legea 24/2000 privind normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata 2010;
        În temeiul  art.45   din Legea nr.2l5/2001 – le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 
orașului Tg. Cărbunești nr. 23 din 29.02.2016 priv-
ind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului 
„Cămin-cantină”de către Colegiul Naţional „Tudor 
Arghezi”  către  Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  Tg. 
Cărbunești.
    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 acordarea unui mandat special  reprezen-
tantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară 

„ADIA-Gorj” 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, jud Gorj,
Având în vedere:    
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate; 
- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare 
Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 100/07.09.2016 
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 
15.768/08.09.2016;  
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dez-
voltare 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 co-
munitare de utilităţi publice;

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  Lelești 
și a comunei Crușeț.

HOTĂRÂRE
privind acordarea normei de hrană pentru  per-
sonalului Politiei Locale a oraşului Tg. Cărbunești 

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 nr. 16472/22.09.2016;
       - referatul nr. 14177/17.08.2016 al coordona-
torului serviciului Politia Locala Tg. Cărbunești;
       - prevederile art. 35 indice 1  din Legea 
nr.155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale; 
        - prevederile HG 1332/2010 privind apro-
barea Regulamentului-cadru de organizare si 
funcționare a politiei locale;
       - prevederile O.U.G. nr.65/2014 privind modifi-
carea unor acte normative; 
       - prevederile O.G. nr.26/1994 privind dreptu-
rile de hrana, în timp de pace ale personalului din 
sectorul de apărare, ordine publica si siguranţa 
naţionala; 
       - prevederile Ordinului nr. 92/05.05.2011 pentru 
aprobarea Metodologiei de elaborare a planului 
de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;  
       - prevederile OMAI nr. S/310/21.12.2009 privind 
hrănirea efectivelor MAI pe timp de pace; 
       - HCL nr. 1/2011 privind înfiinţarea Poliţiei Lo-
cale a oraşului Tg. Cărbunești; 
        - HCL nr. 134/27.12.2011 privind acordarea nor-
mei de hrană pentru personalul din cadrul Poliţiei 
Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti; 
       - prevederile art. 36 alin. 2, lit. a, alin. 6 lit. a, 
punct 7, alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată. 
       - O.M.D.R.A.P. nr. 776/2015 privind contravalo-
area alocaţiei valorice a normei de hrană acordată 
personalului poliţiei locale;  
             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 acordarea normei de hrană 
pentru personalul Poliției Locale Tg. Cărbunești, 
venit neimpozabil, conform OG 26/1994, OMDRAP 
nr. 776/2015, HG nr. 171/2015 și OUG 65/2014, în-
cepând cu data de 01.10.2016, în limita bugetului 
aprobat, astfel: 
    1. Norma de hrană nr. 6 în contravaloare de 
32 lei/zi calendaristică pentru funcțiile speci-
fice de polițiști locali din cadrul Poliției Locale Tg. 
Cărbunești.
    2. Norma de hrană nr. 12 B în contravaloare de 5 
lei/zi calendaristică pentru personalul Poliției Lo-
cale Tg. Cărbunești care execută serviciul în ture 
sau în schimburi.
    3. Norma de hrană nr. 1 în contravaloare de 25 
lei/zi calendaristică pentru personalul contractual 
din  cadrul Poliției Locale Tg. Cărbunești.
         Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.
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S.V.S.U. Târgu Cărbunești va atenționează!

Pentru informarea şi conştientizarea populaţiei asupra măsurilor de prevenire şi stingerea incendiilor pe timpul campaniei agricole, măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor agricole, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, vă 
înaintăm câteva recomandări specifice ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi.
Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de vegetaţie uscată, mirişti şi resturi vegetale poate avea  consecinţe grave asupra 
comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, importante pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.  
Din  acest motiv, cunoaşterea  şi  respectarea strictă a acestora constituie soluţia cea mai simplă şi mai puţin costisitoare,  constituind  în acelaşi timp 
o obligaţie morală şi civică a fiecărui cetăţean.
În  vederea  realizării  igienizării  terenurilor  prin  ardere,  cetăţenii  au obligaţia  de  a  solicita  şi  obţine,  de  la  autorităţile competente, următoarele 
documente:
-Permis de lucru cu focul, obţinut de la Primărie
-Aprobare de la Agenţia de Protecţie a Mediului
Se exceptează de la această obligaţie, arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetăţeneşti, dar cu respectarea strictă 
a măsurilor generale de stingere a incendiilor.
În perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi  resturi vegetale este interzisă.
Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantina  fitosanitară,  pentru  prevenirea  răspândirii  
unor boli sau dăunători specifici.
Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
1. a) condiţii meteorologice fără vânt;
2. b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
3. c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii 
arate;
4. d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
5. e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
6. f ) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
7. g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne de apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului 
de deservire.
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:
1. a) condiţii meteorologice fără vânt;
2. b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
3. c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de 
comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
4. d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
5. e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
6. f ) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
7. g) supravegherea permanentă a arderii;
8. h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
9. i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
Pentru arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile fără obţinerea permisului cu foc şi/sau fără luarea măsurilor 
pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, cetăţenii (proprietarii de terenuri) sunt pasibili de sancţiune contravenţională, astfel: 1000 – 
2500 lei.

Luna aceasta a fost semnat contractul de achiziție publică privind realizarea lucrărilor de proiectare și execuție de lucrări la 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, din 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 centrului 
cultural, mărirea gradului de stabilitate termica a clădirii, aspect arhitectural corespunzător pentru încadrarea in ambientul urban al localității;
• Îmbunătățirea acusticii salii de spectacole;
• Asigurarea condițiilor necesare pentru încadrarea clădirii in normele privind PSI, normelor igienico-sanitare, normelor de ventilație si climatizare, 
normelor privind iluminatul natural si artificial, s.a;
• Crearea de condiții pentru îmbogățirea 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), 
respectând tradițiile culturale din zona.
• Modernizare dotărilor specifice unui centru cultural pentru spectacole muzicale, de dansuri populare, simpozioane, cercuri de creație etc.

„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare asezământ cultural 
din orasul Târgu Cărbunești"
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Amenajare teren de tenis cu gazon sintetic

Administrația publică locală vă aduce la cunoștință

Date fiind numeroasele cereri venite din rândul tinerilor de pe raza orașului, 
administrația locală a finalizat lucrările de amenajare teren de tenis cu gazon 
sintetic, pe locația fostului teren de bitum aflat pe strada Pădurea Mamului, 
oferind astfel o opțiune de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos, 
tinerilor care doresc acest lucru.
Terenul are următoarea alcătuire constructivă:
- placă de beton
- gazon sintetic special
- gard perimetral cu plasă metalică
- instalație de iluminat nocturn.
Valoarea realizării acestei investiții a fost de 89.970 lei cu TVA, sumă susținută 
din bugetul local.
Terenul va fi dat în folosință în perioada următoare, și va avea un program de 
funcționare fix.

După cum probabil a-ți observat, administrația publică locală a montat o 
nouă stație de autobuz, din lemn de această dată, stație amplasată în zona 
adiacentă Scolii Generale ”George Uscătescu”.
În cadrul acesteia a fost amenajat și un mic spațiu comercial care va fi închiriat 
celor care doresc să-l utilizeze în scopuri comerciale. 
Prețul stației de autobuz, preț care a inclus atât transportul acesteia cât și 

montajul , a fost de 14.970 lei cu TVA.
În același timp la Grădinița Nr.1 Târgu Cărbunești cât și la Grădinița IAS Târgu 
Cărbunești administrația publică locală a executat lucrări de împrejmuire cu 
gard din structură metalică. 
Acesta adoptă un design modern și totodată plăcut micilor preșcolari. 
Costurile realizării acestei investiții s-a ridicat la suma de 19.920 lei cu TVA.

În perioada următoare administrația publică locală va demara lucrările de continuare la  proiectul “Reabilitare  străzi  şi  amenajare parcări zona  
blocuri”,   proiect în cadrul căruia s-a urmărit  reabilitarea etapizată a zonei blocurilor. Mai precis se vor continua lucrările de amenajare parcări pe 
Strada Pădurea Mamului, în speță se vor amenaja 3 parcări si 1 alee. Totodată vor începe lucrările de realizare a variantei ocolitoare a podului de la 
Gura Văii din Ștefănești. Această variantă ocolitoare era necesară, din cauza stării de degradare  a podului și este destinată, în special, traficului greu. 
De asemenea vor fi demarate lucrările la investiția de Modernizare prin asfaltarea DC18 Cojani din DJ661-Troiță, precum și lucrări de modernizare la 
DJ665C pe tronsonul DN67B-Blahnița de Jos.

Administrația publică locală vă informează

Clubul Pensionarilor
Primăria  Târgu Cărbuneşti  invită toate persoanele vârstnice începând cu data de 3 Octombrie 2016, la Clubul Pensionarilor, situat  în  fosta clădire a 
CT1. Veți avea la dispoziţie un loc unde vă puteți petrece timpul liber şi unde vă puteți întâlni pentru a socializa. 
Pentru a vă asigura confortul necesar Primăria Târgu Cărbunești a finalizat luna aceasta proiectul de ”Furnizare și execuție instalație încălzire, centrală 
termică în clădirea Clubul Pensionarilor-Târgu Cărbunești”. 
Cu alte cuvinte și în perioada rece care va veni vă puteți bucura de un loc călduros unde să socializați cu persoanele de aceeași vârstă cu dumneavoastră. 
Tot pentru a vă asigura confortul permanent în timpul programului de funcționare al acestui club al pensionarilor, un asistent medical vă va sta la 
dispoziție pentru mici consultați sau alte îngrijiri medicale.
Programul de funcționare al Clubului Pensionarilor este de Luni-Vineri între orele 08.00-16.00.
Vă așteptăm cu drag într-un loc unde vă puteți petrece timpul împreună într-un mod agreabil. 

Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a 
notifica această intenție serviciului public de asistență socială la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara.
Notificarea va conține, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, 
după caz. 
Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă.
Instanța va dispune delegarea temporara a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un 
an, către persoana desemnata.
Dispozițiile sunt aplicabile și tutorelui, precum și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Serviciul Public de Asistență Socială Târgu Cărbunesti vă atenționează


