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Sfințirea Bisericii cu hramul Sfântului Antim Ivireanul
Motiv de mare sărbătoare pentru toți credincioșii cărbuneșteni și nu 
numai, în data de 28 septembrie, când  Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de 
preoți și diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie și a sfințit Biserica “Sfântul An-
tim Ivireanul” , constructie noua situata in incinta Primariei Tg Carbunesti. 
Iată că din anul 2008, când a fost pusă piatra de temelie a acestui lăcaș de 
cult, începând cu anul acesta, datorită eforturilor depuse de administrația 
locală, Protoieria Tg. Cărbunești și toți cei care s-au implicat în ridicarea și 
înfrumusețarea acestui frumos lăcaș de cult, orașul Târgu Cărbunești are , 
patru lăcașe de cult: Catedrala orasului, Biserica Manastirii, Biserica Spita-
lului și Biserica ”Antim Ivireanul”. Acest nou lăcaș de cult vine in sprijinul 

a sute de credinciosi, în special cei din zona blocuri, care erau nevoiți 
să parcurgă distante mari pentru a putea participa la slujbe. Ziua de 
sărbătoare a început odată cu venirea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a fost așteptat, con-
form tradiției, cu pâine și sare de către copii îmbrăcați în costume popu-
lare. A urmat apoi ritualul de Sfințire la care au participat sute de credin-
ciosi, care au urmarit cu atentie procesiunea de ungere cu Sfântul Mir a 
celor patru pereţi ai bisericii şi a sfintelor icoane.

După acest moment de mare încărcătură spirituală, întreg alaiul de preoți 
și credincioși s-au mutat pentru săvârșirea sfintei Liturghii, pe scena 
din fața Centrului Informatizat, astfel încât toață mulțimea de oameni 
prezentă să poată urmări acest ritual bisericesc.
La finalul slujbei de sfințire, Părintele Protopop al Protoieriei Târgu 
Cărbunești, Margineanu Iulian a citit actul de sfințire al Bisericii Sfântul 
Antim Ivireanul. În cadrul Sfintei Liturghii, Iulian Miloşescu, absolvent 
al Facultăţii de Teologie din Craiova, a fost hirotonit diacon la Parohia 

Jupâneşti, iar la rândul său, preotul paroh, Sorin Ioan Bora, a fost ridicat 
cu acest prilej la rangul de iconom stavrofor.
După acest moment de mare încărcătură emoțională, s-au rostit 
alocuțiuni despre importanță momentului. Mulțumind pentru onoarea 
care i-a fost acordată urbei sale, edilul nostru, a menționat: “Cât de fru-
mos îi stă unei biserici lângă școală! Sunt convins că o parte din orele de 
religie se vor desfășura în această biserică! Cât de frumos îi stă unei bi-
serici lângă primărie, lângă Centrul cultural, lângă Muzeul «Tudor Arghe-
zi», lângă centrul informatizat pentru evidența populației, poliția locală, 
parchet, trezorerie”! Totodată edilul a menționat despre Antim Ivireanul” 
care este considerat - alături de Diaconul Coresi - cel mai mare tipograf 
din cultura medievală românească, cu 63 tipărituri, lucrate de el însuși”  
și ”poate de acolo de sus, Sfântul Antim Ivireanul poate îi luminează și pe 
cei care sunt în ziua de azi, pentru a termina Abecedarul, până când trebuie, adică pe data de 15 septembrie”.
La finalul slujbei, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a acordat, domnului primar și domnului viceprimar, precum și tuturor celorlalte persoane care au 
depus eforturi în ridicarea și înfrumusețarea aceastei noi biserici, gramate chiriarhale de mulțumire.
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii August 2014

 HOTĂRÂRE
privind retragerea la cerere a dreptului de 
folosinţă a unor  terenuri  atribuite în vatra de 

sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

  Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 
judeţul Gorj,
Având în vedere:                         
      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate;
      - expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului; 
- cererea cu nr.11481/03.07.2014 d-rei Boboşatu 
Dorina Mirabela  prin care renunţă la folosinţa 
terenului în suprafaţă de 455,00 mp (lotul nr.27) 
atribuit prin H.C.L nr.8/31.01.2012; 
- cererea cu nr.13190/28.07.2014 d-lui Bumbar 
Petre prin care renunţă la folosinţa terenului 
în suprafaţă de 997,77 mp (lotul nr.51) atribuit 
prin H.C.L nr.27/30.04.2009;
- cererea cu nr.13301/30.07.2014 d-lui Ciucă 
Gh. Vintilă  prin care renunţă la folosinţa teren-
ului în suprafaţă de 1045,50mp (lotul nr.109) 
atribuit prin H.C.L nr.70/30.09.2009;
- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39  /2006 , 
aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008;
-   Prevederile H.C.L Tg.Cărbuneşti 
nr.27/30.04.2009 şi 70/30.09.20009  privind atri-
buirea în folosinţă a unor terenuri sinistraţilor 
din com. Roşia de Amaradia şi com.Bustuchin, 
judeţul Gorj,  pentru reconstruirea locuinţelor 
afectate de alunecări de teren, în vatra de sat Co-
jani, oraş Tg.Cărbuneşti şi HCL nr.8/31.01.2012 
privind atribuire teren pentru tineri;
- Prevederile Legii nr.50/1991- republicată 
în 2004- privind autorizarea lucrărilor de 
construcţie, modificată şi a Legii 15/2003; 
- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si 
completată  –privind administraţia publică 
locală;  
     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
        Art.1.-  Se retrage dreptul de folosinţă 
gratuită  a  terenului - lotul nr.51, atribuit prin 
art. 2 din H.C.L nr.27/30.04.2009,  d-lui Bumbăr 
Petre, sinistrat din com. Roşia de Amaradia, 
judeţul Gorj, la cererea acestuia înregistrată cu 
nr.13.190 / 28.07.2014. 
        Art.2.-  Se retrage dreptul de folosinţă 
gratuită  a  terenului - lotul nr.109, atribuit prin 
art.11 din H.C.L nr.70/30.09.2009, d-lui Ciucă 
Gh.Vintilă, sinistrat din com. Bustuchin, sat 
Poiana Seciuri, judeţul Gorj, la cererea acestuia 
înregistrată cu nr.13.301 / 30.07.2014. 
        Art.3.- Se retrage dreptul de folosinţă 
gratuită  a  terenului - lotul nr.27, atribuit prin 
art. 2 din  H.C.L nr.8/31.01.2012, d-rei Boboşatu 
Dorina Mirabela, din oraşul Tg.Cărbuneşti, 
judeţul Gorj, la cererea acesteia înregistrată cu 
nr.11481 / 03.07.2014. 
        Art.4.- Primarul oraşului şi comparti-
mentele de specialitate  din cadrul  Primăriei 
Tg.Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire preve-
derile prezentei hotărâri.

 HOTĂRÂRE
privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită 
pe termen limitat numiţilor  Cârciu Bebe şi Cîr-
ciu  B. Mirela  -  pentru  reconstruirea locuinţelor 
afectate de alunecări de teren din com. Bus-
tuchin,  judeţul Gorj, în vatra de sat Cojani, oraş 

Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 
judeţul Gorj,
Având în vedere:                         
     - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate;
      - expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului Urbanism 
şi Amenajarea Teritoriului; 
-  P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39  /2006 , 
aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008;
- Solicitarea cu nr. 13420/01.08.2014 a Primăriei 
comunei Bustuchin ,judetul Gorj;
- Solicitarea   cu nr. 13426/01.08.2014  a d-lui  
Cârciu Bebe şi nr.13422/01.08.2014 a d-nei Cîr-
ciu B.Mirela  -  pentru  reconstruirea locuinţei 
afectate de alunecări de teren din com.Bus-
tuchin, judeţul Gorj, în vatra de sat Cojani ,oraş 
Tg.Cărbuneşti, judetul Gorj;
- Prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991-, 
modificata si completata - privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii; 
- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si 
completată  –privind administraţia publică 
locală, 

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe du-
rata  existenţei construcţiei, lotul cu nr. 209  în 
suprafaţă de 850,54 mp, numitului Cârciu Bebe 
- CNP 1550715181151,  pentru  reconstruirea 
locuinţei afectate de alunecări de teren din 
com. Bustuchin, judeţul Gorj, în vatra de sat Co-
jani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform  
planului de situaţie anexat, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.          
    Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe 
durata  existenţei construcţiei, lotul cu nr. 
208 în suprafaţă de 964,00 mp, numitei Cîrciu 
B. Mirela - CNP 2800322181090, pentru  re-
construirea locuinţei afectate de alunecări de 
teren din com. Bustuchin, judeţul Gorj, în vatra 
de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 
conform  planului de situaţie anexat, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.3.-  (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă 
gratuită a terenurilor menţionaţi  la art.1 şi art 2 
sunt  obligaţi să înceapă construcţia locuinţelor 
în termen de 12 luni de la data atribuirii terenu-
lui şi să  le realizeze în conformitate cu Legea 
nr.50/1991, modificata si completata. 
2) Nerespectarea acestei obligaţii de către titu-
larii dreptului , duce la  retragerea dreptului de  
folosinţă asupra terenului  atribuit.
    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimen-
tele de specialitate  din cadrul  Primăriei 
Tg.Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire preve-
derile prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi 
cheltuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 

2014

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  
în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de 
avizare ale comisiilor de specialitate; expune-
rea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului cont-
abilitate resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului 
Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea 
normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii 
cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 356/2013- privind legea 
bugetului de stat pe anul 2014;

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele 
publice locale cu completările şi  modificările 
ulterioare;
- referatele nr.13.961/14.08.2014 şi 
nr.14.433 /26.08.2014 intocmite de Corici Sorin, 
sef serviciu ADPP;
- referat nr. 13.287/ 29.07.2014, intocmit 
de Calugaru Mihaela, inspector Gospodarire 
Urbana;
- referat nr.13.736/11.08.2014, întocmit 
de Ardeleanu Dolores-Elena, insp. în cadrul bi-
roului agricol;
- referat nr. 8.481/03.06.2014, intocmit de  
Dobrota Vasile,de la Centrului Cultural „Tudor 
Arghezi”;
- referat nr.14.478/27.08.2014, intoc-
mit de Muicu Melania, cons. in cadrul biroului 
Relatii cu Publicul;
- adresa nr. 5.139/26.08.2014, emisa de 
Spitalul Orasenesc de Urgenta Tg Carbunesti, 
inregistrata la Primaria oras Tg Carbunesti cu nr. 
14.417 /26.08.2014;
- adresa nr. 376/19.08.2014 emisa de 
Scoala Gimnaziala „George Uscatescu”, inreg-
istrata la primaria oras Tg Carbunesti cu nr. 
14.091 /19.08.2014; 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se  aprobă  rectificarea Bugetului local 
de venituri si cheltuieli şi modificarea Bugetului 
local de venituri si cheltuieli,  respectiv virări de  
credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 
clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul 
în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli  
pe anul 2014,    conform anexei nr. 1 (formular 
cod 11 şi formular cod 11/01).
    Art.2.- Se aprobă Programul de investiţii pro-
puse a se realiza în anul 2014, conform anexei 
nr.2 (formular cod 14).
    Art.3 - Se aprobă modificarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli, respectiv virările de cred-
ite bugetare de la un indicator la alt indicator 
al clasificaţiei bugetare în cadrul Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al activităţilor 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii,  con-
form anexei nr. 3 (formular cod 11/02).
    Art.4.- Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate 
birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
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Ziua Persoanelor Vârstnice

Pe data de 1 octombrie cu toții sărbătorim ”Ziua Internaţională 
a Persoanelor Vârstnice”, o dovadă sinceră de respect şi preţuire, 
pe care noi  o datorăm persoanelor vârstnice.
Această zi, dedicată părinţilor şi bunicilor noştri care au ajuns la 
vârsta înţelepciunii, este un minunat prilej pentru a transmite 
sentimentele noastre pline de respect şi gratitudine pentru ro-
lul major pe care ei l-au avut în dezvoltarea noastră, fiind, pe 
rând, deschizători de drumuri, adevăraţi piloni, pentru ca acum 
să ne fie sfătuitori dragi şi plini de învăţăminte.
În acest an, spre deosebire de ceilalți ani,  Administrația publică 
locală a sărbătorit persoanele trecute de prima tinerețe cu câte-
va zile mai devreme de data de 1 octombrie, mai precis odată cu 
Sfințirea Bisericii cu hramul Sfântului Antim Ivireanul.
S-a luat această decizie de sărbătorire în avans pentru fap-

tul că foarte multe persoane, și mai ales cele în vârstă aveau să 
fie prezente la sfințirea noului lăcaș de cult. Acestora le-au fost 
pregătite peste 3000 de sarmale și cozonac, de care s-au putut 
bucura pe o vreme frumoasă în aer liber după finalizarea slujbei 
de sfințire de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul 
Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.
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 doar 5 cupluri sărbatorind “nunta de aur”.
Cu speranţa că vom reuşi, ca şi dumneavoastră, să ajungem la 
acelaşi nivel de înţelepciune şi echilibru, ne aplecăm cu respect în 
faţa concetăţenilor noştri vârstnici, pentru contribuţia însemnată 
pe care au adus-o de-a lungul anilor la dezvoltarea societăţii 
româneşti şi vă urăm multă sănătate, bucurii şi viaţă lungă alături 
de cei dragi!

Odată cu începerea toamnei, a început şi noul sezon competiţional 2014-2015, 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.
S-au facut eforturi pentru a asigura tot ce este necesar unei echipe pentru a realiza performanțe. 
Lotul echipei de fotbal Gilortul , în startul anul competiţional 2014-2015.
Portari:Munteanu Constantin si Cimpoieru Alin
Fundaşi: Lucean Ion Robert, Gioaga Bogdan Gabriel, Brandibur Emil Sorin, Predoi Daniel;
Mijlocaşi: Stefan Dumitru Alexandru, Fugaru Dragos, Chiriac Paul Bogdan, Dragotoiu Catalin Ion, Sanda Marian Daniel, Marghidan Radu Mihai, 
Găman Mario, Marin Ion;
Atacanţi: Tarhat Constantin Adrian,Almajan Dumitru Darius, Tiron Robert Dumitru, Pătrășcoiu Șerban.
Antrenor: GAMAN SERGIU
După unul din cele mai bune starturi de sezon , încununat cu trei victorii din trei partide cu un golaveraj de 9-0 , C.S GILORTUL TG-CARBUNESTI 
încearcă, după eventul de anul trecut, măcar să repete rezul-
tatele exceptionale obținute.
Programul competiţional ce va urma va fi astfel:
ET. aIV-a -05.10.2014  Gilortul Tg. Carbunesti- Viitorul Negomir
ET. aV-a -12.10.2014 Gilortul Tg. Carbunesti-Minerul II Mătăsari
ET aVI-a -19.10.2014 Petrolul Stoina- Gilortul Tg. Carbunesti
ET aVII-a -26.10.2014 Gilortul Tg Carbunesti- Avantul Barbatesti
ET aVIII-a-01.11.2014 Internat. Balesti- Gilortul Tg. Carbunesti
ET.a IX-a - 03.11.2014  Gilortul Tg Carbunesti-Petrofac Ticleni
ET a X-a-15.11.2014 ------------------------------------
ET a XI-a - 23.11.2014 AS Stejari- Gilortul Tg Carbunesti
ET a XII-a - 30.11.2014 Energ. Tismana-Gilortul Tg Carbunesti
ET a XIII-a - 07.12.2014 Gilortul Tg Carbunesti- Ştiinţa Hurezani
Echipa din Cărbuneşti se bucură de tot sprijinul primarului din 
localitate, 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

Nou sezon competițional
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Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci la Muzeul Crucilor

De Ziua Înălțării Sfintei Cruci, duminică, 14 septembrie 2014, la Muzeul 
Crucilor de la Măceșu, a fost săvârșită slujba de pomenire pentru toți 
oamenii de cultură care au cruci în acest muzeu reprezentativ și unic 
în România. Cu acest prilej a fost înălțată și sfințită crucea cunoscutei 
prezentatoare a «Tezaurului folcloric», Marioara Murărescu, prin oficierea 
unei pioase slujbe creștinești de către părintele  Aurelian Dumitrescu.
La acest eveniment a participat domnul primar Mihai Viorel Mazilu, direc-
torul Palatului Copiilor din Tg. Jiu, Pompiliu Ciolacu, care este și iniţiatorul 
întemeierii acestui loc de închinare și de pomenire a înaintașilor, precum 
și creștini din localitate.
De precizat este faptul că MuzeulCrucilor,de la Macesu,  adăposteşte nu-
meroase cruci de diferite tipologii: cruci de pomenire, cruci de căpătâi, 
cruci pentru iertarea păcatelor, dar şi altele. Obiectele, au fost strânse 
din aproape toate zonele judeţului unde obiceiurile diferă de la o locali-
tate la alta
În momentul de față aici sunt expuse peste 150 de cruci atât afară, cât şi 
în secția interioară a acestui muzeu, inaugurată  în toamna anului trecut. 
Cea mai veche are o vechime de 140 de ani.

Început de nou an școlar
A început un nou an școlar, o nouă filă din calendarul anului 2014. Primul 
sunet, primele emoții ale școlarilor micuți, primele gânduri despre școală 
încep odată cu luna septembrie. După o binemeritată vacanță, vine în 
sfârșit momentul reîntalnirii cu colegii, dar și cu dascălii. Incepem totul 
cu noi forțe de a învăța mult mai multe și de a cunoaște lucrurile minun-
ate legate de școală. Școala - o sursa de inspirație și lumină în sufletele 
nostre. Ne întoarcem din vacanța mare cu mesaje de felicitare către acele 
persoane care ne-au învățat a scrie, a citi, ne întoarcem la scumpii nostri 
profesori. 
Minunatele clipe petrecute în prima zi de școală sunt cele mai frumoase. 
Venim pregătiți pentru un an școlar cu sufletul bogat în liniște sufletească 
și cu mintea de cunoștințe. Venim întelepti spre un an nou școlar și pofti-
ciosi de carte. Un an școlar care ne va aduce multe momente impecabile 
și memorabile petrecute alături de profesori, colegi și chiar de carte.

Anul acesta prima zi de școală a început pe 15 septembrie. Deschiderea 
anului şcolar în Tg,Cărbuneşti cât şi în satele aparţinătoare, unde există 
înstituţii şcolare, a decurs fără probleme. 
Toate şcolile au fost pregătite pentru a-şi întâmpina elevii. Administraţia 
publică locală, ca de fiecare dată, a acordat o atenţie deosebită unităţilor 
de învăţământ. Nu trebuie uitată aici investiția de 100.000 lei, susținută 
din bugetul local, cheltuială neprevăzută dar necesară pentru buna 
desfășurarea a actului de învățământ, și realizată în timp record,  pentru 
a nu afecta orele de curs, ce a constat în înlocuirea acoperișului clădirii 
Școlii Gimnaziale ”George Uscătescu”, precum și în construirea unei 
magazii pentru depozitarea diferitelor materiale.
La festivitatea de deschidere a noului an scolar, care s-a desfăşurat cro-
nologic, la Şcoala Generală “George Uscătescu” şi la Colegiul Naţional 
„Tudor Arghezi” au luat parte: primarul orasului Ing.Jr. Mazilu Mihai 
Viorel, reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj – doamna 

Nechifor Doina, preoții Dumitrescu Aurelian și Sorin Bora , precum și 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.

Administrația Publică vă anunță
Lucrările începute încă din luna iulie la etapa a II-a a proiectului ”Sistematizare pe verticală blocuri ANL” sunt în curs de finalizare. Mai precis aceasta 
presupune sistematizarea pe verticala a zonei de vest a amplasamentului(acces auto si pietonal pe partea de vest pentru propietatile particulare si 
zona de parcari).  În funcție și de condițiile meteorologice, administrația publică speră ca în luna octombrie această lucrare să fie finalizată.
Totodată lucrările de reabilitare începute în toamna anului trecut la Casa de copii Târgu Cărbunești sunt în stare avansată de finalizare. Se preconizează 
ca în primăvara anului viitor, acest nou reabilitat centru să fie dat din nou în folosința copiilor aflați în dificultate. De amintit aici efortul administrației 
locale din toamna anului trecut de a păstra, și a nu fi mutați în Tg Jiu, atât angajaţii cât şi copii din Casa de Copii Târgu Cărbuneşti în orașul nostru, 
pe timpul reabilitării acestui sediului, prin lucrări de reparaţii la Căminul Cantină a Colegiului Naţional “Tudor Arghezi“, în sumă de 100.000 lei, din-
bugetul local,și luarea în administrare a acestuia de către DGASPC Gorj..
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