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Dragi târgujieni, 

Ca în fiecare an mă bucur să vă pot prezenta activitatea 

noastră din anul precedent, cu realizările pe care le-am avut, 

dar şi cu unele obiective pentru anul viitor. Am făcut multe, 

am atras sume importante la buget din proiecte externe, dar 

şi interne, şi nu ne oprim aici. În continuare eu şi echipa mea 

vom lucra pentru dumneavoastră, pentru ca municipiul nostru 

să fie pe o linie ascendentă.

Vă mulţumesc pentru ideile dumneavoastră pe care mi 

le-aţi transmis şi vă promit că vom munci în continuare ca să 

nu vă dezamăgim!

Primar,
Dr. ing. Florin Cârciumaru



Municipiul
Municipiul

Târgu-Jiu
Târgu-Jiu

66



776

DIRECŢII, SERVICII ŞI COMPARTIMENTE
DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI MANAGEMENTUL
CALITĂŢII

SERVICIUL INVESTIŢII

Valoarea alocată obiectivelor de investiţii pentru 2010 a fost de 38.741,00 
mii lei, fiind constituită din fonduri de la bugetul local, cât şi fonduri provenite din 
alte surse( transferuri de la bugetul de stat).

Principalele lucrări realizate:

CONSTRUIRE LOCUINŢE SOCIALE

Construire locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din casele naţio-

nalizate – Zona Narciselor – obiectiv realizat în cadrul programului constituit conform 
O.U.G. nr. 74/2006 – în cadrul obiectivului au fost finalizate 8 pavilioane cu 48 unităţi 
locative tip garsonieră – valoarea lucrărilor executate în acest an – 250.000 lei;

Construire locuinţe sociale – Zona Ciocârlău – obiectiv realizat în cadrul pro-
gramului constituit conform Legii locuinţei nr.114/1996 – în cadrul obiectivului se re-
alizează 2 blocuri cu regim de înălţime S+P+3 cu 64 unităţi locative tip garsonieră.

S-au finalizat anul acesta lucrările de realizare a structurii cu închiderile şi 
compartimentările aferente şi învelitorile la ambele blocuri. S-au executat de ase-
menea utilităţile de incintă (apa şi canalizare) şi partial instalaţiile interioare sani-
tare, electrice şi termice, execuţia celor două blocuri aflându-se în prezent în faza 
de finisaje interioare. Valoarea lucrărilor este de 1.900.000 lei.

Total valoare lucrări locuinţe – 2.150.000 Lei;

CONSTRUIRE LOCUINŢE PENTRU TINERI PRIN A.N.L.

Au început în 2010 lucrările de construire a 8 blocuri cu 160 unităţi locative 
în zona Narciselor, urmând ca execuţia acestora să se finalizeze în 2011. Având 
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în vedere finalizarea lor am demarat execuţia documentaţiilor tehnico-economice 
pentru extinderile necesare realizării utilităţilor de apă, gaze, canal şi energie 
electrică. Pentru finanţarea execuţiei acestor extinderi de utilităţi, având în vedere 
valorile mari estimate de proiectanţi, s-au făcut şi se fac în continuare demersuri 
pentru includerea lor în programe guvernamentale.

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE

Lucrările de reabilitare termică a blocurilor s-au derulat după cum urmează:
Reabilitare termică Bl. 9 Gen. Tell – s-a realizat izolaţia termică a acope-

rişului, s-a montat tâmplăria pentru spaţiile comune şi parţial, în proporţie de 60% 
a fost executată izolaţia termică a pereţilor exteriori. Valoarea lucrărilor executate 
este de 130.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 41, str. Griviţa – s-a realizat izolaţia termică a aco-
perişului şi în proporţie de 95% a fost executată izolaţia termică a pereţilor exte-
riori. Valoarea lucrărilor executate anul acesta este de 244.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 5, str. M. C. Oancea – s-a realizat izolaţia termică 
a acoperişului, s-a montat tâmplăria şi a fost executată izolaţia termică a pereţilor 
exteriori, finalizându-se reabilitarea termică a blocului. Valoarea lucrărilor execu-
tate este de 110.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 3, str. M.C. Oancea – s-a realizat izolaţia termică 
a acoperişului, s-a montat tâmplăria şi a fost executată izolaţia termică a pereţilor 
exteriori, finalizându-se reabilitarea termică a blocului. Valoarea lucrărilor execu-
tate este de 101.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 6, str. M. C. Oancea – s-a realizat izolaţia termică 
a acoperişului în proporţie de 80% şi a fost executată izolaţia termică a pereţilor 
exteriori. Valoarea lucrărilor este de 336.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 4, str. M. C. Oancea – s-a realizat izolaţia termică 
a acoperişului, s-a montat tâmplăria pentru spaţiile comune şi a fost executată 
izolaţia termică a pereţilor exteriori în proporţie de 95%. Valoarea lucrărilor este 
de 205.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 12, str. Griviţa – s-a realizat izolaţia termică a 
acoperişului,în proporţie de 50%, s-a montat tâmplăria pentru spaţiile comune şi a 
fost executată izolaţia termică a pereţilor exteriori. Valoarea lucrărilor este de 
166.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 19 Gen. Tell – s-a realizat izolaţia termică a acope-
rişului în proporţie de 90%, a fost montată parţial tâmplăria pentru spaţiile co-
mune şi a fost executată izolaţia termică a pereţilor exteriori. Valoarea lucrărilor 
este de 188.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 13 Gen. Tell – s-a montat tâmplăria pentru spaţiile 
comune în proporţie de 85% şi a fost executată izolaţia termică a pereţilor exte-
riori în proporţie de 75%. Valoarea este de 113.000 lei.
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Reabilitare termică Bl. 8, str. M.C. Oancea – s-a realizat izolaţia termică 
a acoperişului,în proporţie de 50%, s-a montat tâmplăria pentru spaţiile comune 
şi a fost executată izolaţia termică a pereţilor exteriori în proporţie de 80%. 
Valoarea este de 293..000 lei.

Reabilitare termică Bl. 19, str. Unirii – s-a realizat izolaţia termică a 
acoperişului,s-a montat tâmplăria pentru spaţiile comune şi a fost executată izolaţia 
termică a pereţilor exteriori în proporţie de 95%. Valoarea este de 205.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 17, str. Unirii – s-a realizat izolaţia termică a aco-
perişului în proporţie de 60%, s-a montat tâmplăria pentru spaţiile comune şi a 
fost executată izolaţia termică a pereţilor exteriori în proporţie de 65%. Valoarea 
este de 190.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 23, str. Unirii – s-a realizat izolaţia termică a acoperişu-
luiîn proporţie de 50%, s-a montat tâmplăria pentru spaţiile comune şi a fost executată 
izolaţia termică a pereţilor exteriori în proporţie de 30%. Valoarea este de 136.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 2, str. Republicii – s-a realizat izolaţia termică a 
acoperişului în proporţie de 10% şi a fost executată izolaţia termică a pereţilor 
exteriori în proporţie de 75%. Valoarea este de 53.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 3, str. Republicii – s-a realizat izolaţia termică a 
acoperişului, în proporţie de 90% şi a fost executată izolaţia termică a pereţilor 
exteriori în proporţie de 90%. Valoarea este de 136.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 10, str. Republicii – s-a realizat izolaţia termică a 
acoperişului în proporţie de 50% şi a fost executată izolaţia termică a pereţilor 
exteriori în proporţie de 90%. Valoarea este de 223.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 11, str. Republicii – s-a realizat izolaţia termică a 
acoperişului, s-a montat tâmplăria pentru spaţiile comune şi a fost executată 
izolaţia termică a pereţilor exteriori, finalizându-se reabilitarea termică a blocului. 
Valoarea este de 101000 lei.

Reabilitare termică Bl. 19, str. Republicii – s-a realizat izolaţia termică a 
acoperişului, s-a montat tâmplăria pentru spaţiile comune şi a fost executată 
izolaţia termică a pereţilor exteriori, finalizându-se reabilitarea termică a blocului. 
Valoarea este de 179.000 lei.

Reabilitare termică Bl. 10, str. 16 Februarie – s-a realizat izolaţia termică 
a acoperişului în proporţie de 30%, s-a montat tâmplăria pentru spaţiile comune 
şi a fost executată izolaţia termică a pereţilor exteriori în proporţie de 80%. 
Valoarea este de 172.000 lei.

Valoarea totală a acestor lucrări se ridică la 3.281.000 lei.

De asemenea au fost incluse în cadrul programului constituit conform O.U.G. 
nr. 18 / 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe încă 
opt blocuri din zona centrală, pentru care au fost executate documentaţiile tehnico 
economice:

• Reabilitare termică Bl. 8, str. Victoriei,
• Reabilitare termică Bl. 2, str. Victoriei,
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• Reabilitare termică Bl. 21, str. Victoriei,
• Reabilitare termică Bl. 23, str. Victoriei,
• Reabilitare termică Bl. 25, str. Victoriei,
• Reabilitare termică Bl. 27, str. Victoriei,
• Reabilitare termică Bl. 29, str. Victoriei,
• Reabilitare termică Bl. 42, str. Victoriei.
Execuţia lucrărilor a fost contractată şi urmează să înceapă în anul următor.

ALIMENTARE CU APĂ

În cadrul obiectivului „Extindere şi modernizare alimentare cu apă în muni-
cipiul Târgu-Jiu”a fost extinsă reţeaua de distribuţie a apei pe o lungime de 4 km, 
în următoarele zone:

• Aleea Mehedinţi,
• Strada Muncii,
• Strada Oituz,
• Aleea Tudor Vladimirescu,
• Cartier Tismana,
• Cartier Panduraşul,
• Cartier Iezureni.
Valoarea lucrărilor executate în acest an în cadrul obiectivului „Extindere şi 

modernizare alimentare cu apă în municipiul Târgu-Jiu” este de 879.050,28 lei.
De asemenea s-a demarat execuţia documentaţiilor tehnico-economice pen-

tru următoarele obiective de alimentare cu apă în municipiul Târgu-Jiu:
• Înlocuire conductă distribuţie apă Dealul Târgului,
• Înlocuire reţea distribuţie apă strada Călăraşi – Bd.Ecaterina Teodoroiu,
• Înlocuire reţea distribuţie apă strada Călăraşi – Pod Luncilor.

EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE

S-a finalizat execuţia unor extinderi de reţele de gaze prin cofinanţare cu 
deţinătorul DISTRIGAZ SUD:

• Extindere reţea gaze Aleea Bicaz;
• Extindere reţea gaze Aleea Viitorului;
• Extindere reţea gaze Aleea Păltiniş;
Valoarea finanţată de bugetul local pentru aceste lucrări este de 33.000 lei.
De asemenea s-au demarat procedurile de execuţie prin cofinanţare cu 

DISTRIGAZ SUD şi pentru următoarele extinderi de reţele:
• Extindere reţea gaze strada Tismana;
• Extindere reţea gaze cartier Preajba;
• Extindere reţea gaze Aleea Tudor Arghezi;
• Extindere reţea gaze Zona Sere;
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• Extindere reţea gaze Strada Ana Ipătescu;
• Extindere reţea gaze Zona Narciselor;
• Extindere reţea gaze Aleea Drăgoeni;
• Extindere reţea gaze Primăverii;
• Extindere reţea gaze Cartier Bicaz;

EXTINDERE REŢELE ELECTRICE

În vederea asigurării utilităţilor pentru construcţiile noi de locuinţe din diverse 
zone cu potenţial mare de dezvoltare urbanistică, pentru alimentarea cu energie 
electrică s-au realizat următoarele extinderi de reţele:

• Alimentare cu energie electrică abonaţi casnici Aleea Drăgoeni – 0,925 km 
în valoare de 121.000,00 lei.

• Alimentare cu energie electrică abonaţi casnici str. Jean Bărbulescu – 0,425 km 
în valoare de 62.000,00 lei.

• Alimentare cu energie electrică Insuliţă Jiu-2,65 km în valoare de 240.000 lei
De asemenea s-au făcut demersurile şi s-au realizat documentaţiile tehni-

co-economice pentru următoarele extinderi de reţele electrice:
• Alimentare cu energie electrică abonaţi casnici Zona Narciselor,
• Alimentare cu energie electrică abonaţi casnici Aleea Mehedinţi,
• Alimentare cu energie electrică abonaţi casnici strada Panduri,
• Alimentare cu energie electrică abonaţi casnici Aleea Panduri,
• Alimentare cu energie electrică abonaţi casnici str. Victor Eftimiu,
• Alimentare cu energie electrică abonaţi casnici str. Ionel Teodoreanu,
• Alimentare cu energie electrică abonaţi casnici Aleea Motrului.

INFRASTRUCTURĂ MEDIU

În cadrul acestui capitol s-au executat în anul 2010 lucrări de reabilitare a 
canalizării menajere şi lucrări de modernizare a centrului civic al municipiului 
Târgu-Jiu, precum şi amenajarea de locuri de joacă şi agrement.

CANALIZARE

Având în vedere funcţionarea defectuoasă a canalizării menajere în zona de 
sud a oraşului s-au executat în cadrul obiectivului „Reabilitare canalizare mena-
jeră cartier Plopilor” 300 ml de înlocuire canal menajer din ţevi PVC DN 300 mm. 
Pentru racordarea Aleii Tudor Vladimirescu la reţeaua de canalizare a oraşului s-a 
executat extinderea canalizării menajere pe o lungime de 190 ml. Valoarea lucra-
rilor de canalizare menajeră executate este de 221.000,00 lei.

De asemenea, s-a demarat execuţia documentaţiilor tehnico economice 
pentru următoarele obiective:

• Canalizare menajeră zona periurbană Preajba – Drăgoeni,
• Canalizare menajeră zona periurbană Slobozia – Bârseşti – Polata – Ursaţi,



1212

• Canalizare menajeră zona periurbană Romaneşti şi Iezureni,
• Canalizare menajeră cartier tineret Preajba,
• Canalizare menajeră Zona de Vest – Municipiul Târgu-Jiu.
MODERNIZARE URBANĂ,  PEISAGISTICĂ,  PIETONALĂ ŞI

        ARHITECTURALĂ A ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU

S-a realizat modernizarea tronsonului str. Victoriei – de la strada Eroilor până la 
strada Unirii. Astfel, s-au executat lucrări de 4.970.000,00 lei după cum urmează:

• pavaje beton amprentat – 14.500 mp,
• spaţii verzi – 9.353 mp,
• fântâna arteziană F3,
• fântâna arteziană „în pardoseală F5”,
• fântâna arteziană F6,
• reţele apă – 1.430 ml,
• reţele canalizare – 370 ml.
Urmează ca obiectivul să fie finalizat în 2011.
AMENAJĂRI LOCURI DE JOACĂ ŞI AGREMENT

S-au executat în 2010 următoarele obiective
• „Amenajare loc de joacă şi agrement, cartier Teilor”, obiectiv finanţat 

de la bugetul stat.
• „Modernizare baza sportivă cartierul Teilor” prin care s-au realizat două 

terenuri sintetice în incinta Şcolii Generale Nr. 12.
Au fost elaborate documentaţiile tehnico-economice pentru realizarea unor 

investiţii de interes public în vederea obţinerii fondurilor necesare realizării aces-
tora. Valoarea lucrărilor realizate este de 360.000,00 lei.

În cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin rea-
lizarea de spaţii verzi în localităţ, derulat prin Administraţia Fondului de Mediu, 
au fost depuse următoarele proiecte:

• Realizare parc Insuliţa râului Jiu – prin care se propune amenajarea unei 
zone de agrement pe o suprafaţă de cca. 2 ha din insuliţă prevăzută cu alei, fân-
tâni arteziene, spaţii verzi, material dendrologic, locuri de joacă pentru copii etc.

• Realizare parc zona Tuşnad – se propune realizarea unei zone verzi cu 
alei, locuri de joacă pentru copii, material dendrologic, mobilier urban, destinată 
petrecerii timpului liber pentru locuitorii din zona respectivă şi de asemenea îm-
bunătăţirea nivelului urbanistic al zonei.

Valoarea necesară pentru execuţia acestor obiective:
• Amenajare parc Insuliţă râu Jiu – 1.655.204,00 lei,
• Amenajare spaţiu verde zona Tuşnad – 661.500,00 lei.

SERVICII PUBLICE

Pentru rezolvarea problemelor de spaţiu ale unor servicii publice, în cadrul 
obiectivului „Amenajare sediu S.P.L.E.P. şi alte servicii publice“ s-au executat 
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lucrări de amenajare a imobilul băii publice Târgu-Jiu (compartimentări, finisaje 
interioare şi instalaţii electrice) în valoare de 370.000,00.

TRANSPORTURI

În vara anului 2010 s-au finalizat lucrările la obiectivul „Punte peste râul 
Şuşiţa, cartier Ursaţi, municipiul Târgu-Jiu”, obiectiv necesar îndeosebi pentru 
accesul copiilor la Şcoala din Ursaţi. Valoarea lucrărilor este de 81.000,00 lei.

ÎNVĂŢĂMÂNT

În cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încăl-
zire cu sisteme care utilizează energie solară, finanţat de la bugetul de stat, s-au 
montat panouri solare în vederea creşterii eficienţei pentru furnizarea apei calde me-
najere şi a încălzirii şi implicit reducerea costurilor necesare, în următoarele locaţii:

• Sala Polivalentă – valoare: 121.000,00 lei,
• Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu – valoare: 290.000,00 lei.
Valoarea lucrărilor de proiectare şi execuţie din cadrul acestui program este 

de 360.000,00 lei.
În vederea obţinerii fondurilor de finanţare în cadrul programului au fost 

elaborate, depuse şi aprobate documentaţiile tehnice pentru montarea de panouri 
solare la următoarele obiective:

• Colegiul Naţional Spiru Haret – valoare: 440.260,00 lei,
• Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu – valoare: 633.820,00 lei,
• Grup Şcolar Materiale de Construcţii – valoare: 459.260,00 lei,
• Grădiniţa cu program prelungit Nr.8 – valoare: 98.782,00 lei,
• Grădiniţa Constantin Brâncuşi – valoare: 103.048,00 lei,
• Grădiniţa Mihai Eminescu – valoare: 102.463,00 lei,
• Colegiul Tehnic Henri Coandă – valoare: 163.474,00 lei,
• Grup Şcolar Forestier – valoare: 566.330,00 lei,
De asemenea, la unităţile de învăţământ s-au executat lucrări de reparaţii, 

modernizări şi igienizări în valoare totală de 1.747.340,00 lei, după cum urmează:
• Scoala Generala Gheorghe Tatarascu
     - Reabilitare faţadă termosistem
     - Reparaţii şi igienizări la săli şi holuri
     - Modernizare grupuri sanitare
• Şcoala Generală Voievod Litovoi
     - Executare şi montare lambriuri
• Şcoala Generală Ecaterina Teodoroiu
     - Modernizare holuri şi săli clasă etaj
     - Reparare şi completare gard
     - Achiziţionare mobilier şcolar
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• Şcoala Generală Alexandru Ştefulescu
     - Montare lambriuri la holurile şi sălile de clasă
• Şcoala Primară Romaneşti
     - Reparaţii
• Şcoala Generală Sfântul Nicolae
     - Modernizare săli clasă etaj clădire
     - Rep. Vopsitorii şi placare soclu
     - Renovare faţadă corp A
• Grup Şcolar Ion Mincu
     - Reparaţii holuri şi dormitoare cămin nr.2
     - Înlocuire tâmplărie
• Colegiul Naţional Virgil Madgearu
     - Modernizare grupuri sanitare
     - Liceul de Muzică
     - Reparaţii şi modernizări corp A parter
     - Liceului Forestier
     - Remedierea instalaţiei termice din clădirea liceului
     - Înlocuire tâmplărie cantină
• Colegiul Naţional Spiru Haret
     - Montare parchet în sălile de clasă
• Grup Şcolar Bârseşti
     - Reparaţii cămin băieţi
     - Alimentare cu apă potabilă
     - Amenajare cantină
• Grădiniţa nr.1
     - Amenajare săli de clasă
• Grădiniţa nr.6
     - Reparaţii şi modernizări
     - Reparaţii şi igienizări
• Grădiniţa nr.7
     - Reparaţii faţadă şi şarpantă
     - Finisaje interioare
• Grădiniţa nr.9 – Mihai Eminescu
     - Reparaţii şi modernizări
• Grădiniţa nr.10
     - Împrejmuire incintă
• Grădiniţa nr.14
     - Înlocuire uşi din lemn cu uşi metalice
• Grădiniţa nr.15
     - Modernizări interioare
• Grădiniţa nr.17
     - Reparaţii exterioare
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• Grădiniţa nr.25
     - Înlocuire tâmplărie
• Grădiniţa nr.27
     - Remedierea instalaţiei termice
• Grădiniţa nr.28
     - Reparaţii instalaţia electrică

COMPARTIMENTUL ÎNDRUMARE ASOCIAŢII DE
PROPRIETARI

Personalul compartimentului a efectuat deplasări în teren pentru verificarea 
aspectelor semnalate în petiţiile adresate primăriei ce vizează activitatea aso-
ciaţiilor de proprietari, sesizările primite la telefonul 984 şi cele din audienţele 
la primar. Principalele aspecte sesizate au fost cu privire la organizarea asoci-
aţiilor, defecţiuni la instalaţiile de apă/canal, repararea hidroizolaţiilor/şarpan-
telor blocurilor, activitatea preşedinţilor şi administratorilor.

În această perioadă au fost întocmite 24 procese verbale de constatare 
privind diferite aspecte privind activitatea asociațiilor de proprietari de pe raza 
municipiului. Principalele nereguli sesizate în urma verificărilor au fost cele cu 
privire la modul de întocmire a documentelor.

În 2010 au fost primite, verificate, înregistrate și centralizate 104 cereri de 
înscriere în programul local de reabilitare termică pentru 99 blocuri de locuințe 
din toate zonele orașului, cereri însoțite de următoarele documente: hotărârea 
adunării generale a proprietarilor, lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clă-
dire și contractul de mandat semnat de ambele părţi.

Angajaţii compartimentului au primit, evidenţiat şi centralizat pe blocuri şi 
asociaţii 4.244 de cereri pentru atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă primite 
de la cetățeni, din care 1.133 cereri depuse în 2010. De asemenea au fost veri-
ficate și înregistrate solicitările pentru atribuirea unui loc de parcare care au fost 
depuse la asociațiile de proprietari. Din 2.409 locuri de parcare repartizate, 1.332 
au fost date proprietarilor de autovehicule în 2010.

SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNALĂ

SALUBRITATE

În 2010 activitatea de salubrizare străzi a constat în măturatul zilnic ma-
nual a 53 străzi şi trotuare aferente (51.213.000 mp/an) şi măturat mecanic 
(49.104.000 mp/an), precum şi curăţirea şi încărcarea podmolului de la rigole 
(2.316 mc).
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S-a gestionat activitatea de haldare a deşeurilor rezultate din construcţii 
(pământ din excavări, moluzuri, etc) din strada Termocentralei, precum şi verifi-
carea activităţii utilajelor folosite (ore aşteptare şi ore funcţionare).

În baza contractului de concesiune a activităţii de colectare şi transport 
deşeuri au fost desfiinţate depozitele necontrolate de gunoaie şi moloz din ur-
mătoarele zone: str. Şişeşti, strada Narciselor, Mărgăritarului, Bicaz, cartier 
Panduraşul, localităţile Preajba, Polata, Iezureni, pod Turcineşti, pod Şuşiţa, ma-
lurile râului Şuşiţa spre Ursaţi, drum mocăniţă, traseu CF, Jieţe, strada Barajelor 
etc. Au avut loc acţiuni de salubrizare în zonele din vecinătatea cartierului Obreja 
(rambleu CF – strada Cpt. Buzatu) şi în zona cuprinsă între strada Meteor şi Gara 
Şuşiţa (traseu CFF), aceste acţiuni având un caracter permanent.

De asemenea, au fost întreprinse periodic acţiuni de conştientizare a obli-
gaţiilor care revin cetăţenilor municipiului pe linia păstrării curăţeniei şi bunei 
gospodăriri.

Costurile totale ale activităţii de salubritate în 2010 au fost de 6.997.733 lei

ILUMINAT PUBLIC

Programul de modernizare-reabilitare şi extindere iluminat public a continuat 
şi în acest an, fiind executate lucrări specifice precum:

• înlocuit corpuri de iluminat şi accesorile aferente
• iluminat ornamental-festiv şi extinderea acestuia
De asemenea, au fost executate lucrări de extinderi, devieri şi modificări la 

iluminatul public, lucrări necesare asigurării confortului şi siguranţei cetăţenilor 
din municipiu, din care amintim:

• extindere iluminat parcare reşedinţă Debarcader
• extindere iluminat zona manifestări insuliţă
• extindere reţea iluminat public parcări reşedinţă Castanilor, Minerilor, 

Mioriţei, Teilor, cart. Argeş-Siret, A.I.Cuza
• amenajare instalaţie electrică provizorie Drăgoieni, Poiana Narciselor cu 

ocazia organizării diverselor sărbători.
Totodată, au continuat lucrările de întreţinere permanentă a iluminatului pu-

blic şi a remedierii defectelor semnalate de cetăţenii municipiului atât prin solici-
tări scrise, cât şi prin telefonul 984.

Costurile totale ale întreţinerii iluminatului public, inclusiv contravaloarea 
energiei electrice consumate sunt de 5.215.699 lei.

ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII STRĂZI

În 2010 s-au executat lucrări (plombări, covoare asfaltice, pavaje, pietruiri, 
balastări etc.) la străzi, trotuare şi alei în toate zonele municipiului, inclusiv în 
cartierele marginale şi localităţile componente. De asemenea, s-au executat ame-
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najări şi reparaţii la toate spaţiile de joacă, reparaţii (înlocuiri) a unor borduri 
stradale, ridicare la cotă a unor cămine, alte lucrări (utilităţi).

Au fost executat diverse lucrări de întreţinere la aleile pietonale (bordurări, 
refaceri pavimente, plombări, frezări, etc.) în toate cartierele de locuinţe. În loca-
lităţile componente ale municipiului au fost executate o serie de lucrări de repro-
filare a drumurilor, balastări şi pietruiri.

O prioritate a conducerii Primăriei Municipiului Târgu-Jiu a fost amenajarea 
parcărilor de reşedinţă în cartierele de locuinţe, realizându-se în acest an 69836 
mp parcări cu mixtură asfaltică sau pavele ecologice, executate în următoarele 
zone: Mioriţa, Olari, Castanilor, Minerilor, Plopilor, A.I. Cuza, Debarcader, 
Republicii, Brâncuşi, Lujerului, Zambilelor, Teilor, Titulescu, Hidrocentralei, 
Confederaţiei, Lotrului, 1 Mai Vest, CAM etc.

Totodată, pentru a preîntâmpina efectele nedorite ale inundaţiilor au fost 
realizate atât lucrări de decolmatare a şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea 
apelor pluviale, cât şi lucrări de dalare a acestora în zonele de pantă unde au 
apărut fenomene de eroziune. Astfel, au fost realizate lucrări de decolmatare 
şanţuri şi înlocuire tuburi la podeţe în Preajba, Bârseşti, drum Artego – Preajba, 
precum şi continuarea lucrărilor de dalare a şanţurilor în Drăgoieni.

S-a intervenit operativ pentru refacerea porţiunilor stradale afectate în urma 
intervenţiilor şi lucrărilor la gaze, telefonie, cablare electrică şi alimentare cu apă. 
În acest ultim caz s-a instituit un sistem de urmărire a lucrărilor împreună cu lu-
crătorii serviciului de circulaţie al Poliţiei Municipiului.

Situaţia pe categorii de lucrări este următoarea:

UM CANT.
COVOARE ASFALTICE mp 23.305
REPARAŢII CAROSABIL mp 54.509
AMENAJĂRI PARCĂRI mp 69.836
AMENAJĂRI TROTUARE mp 9.850
AMENAJĂRI ALEI mp 24.898
PIETRUIRI mc 3.432

Cheltuielile totale pe acest capitol au fost de 7.789.783 lei 

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

În cursul anului 2010 s-a continuat implementarea studiului de trafic efectuat 
în 2008, măsurile avute în vedere fiind cele pentru descongestionarea traficului 
rutier pe raza municipiului.

Pe raza întregului municipiu a continuat activitatea de înlocuire şi reparare 
indicatoare rutiere, această activitate fiind cu caracter permanent, iar în unele 
zone cu risc sporit de accidente s-au dublat indicatoarele rutiere cu marcaje 
rutiere specifice.
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Pentru o mai bună orientare a conducătorilor auto aflaţi în tranzit prin 
Târgu-Jiu, s-au amplasat în intersecţiile principale panouri de orientare către 
direcţiile principale de mers. Mai menţionăm că s-au vopsit în culori contrastante 
(alb-roşu) stâlpii şi pastilele din intersecţiile principale.

Referitor la marcajele rutiere, au fost executate în regie proprie marcaje 
rutiere longitudinale cca. 72 km echivalent), transversale şi diverse (27.500 mp) 
incluzând marcarea parcărilor de reşedinţă, parcărilor cu plată, staţiilor TAXI, 
staţiilor mijloacelor de transport în comun, locurilor de parcare persoane cu diza-
bilităţi etc.), reuşindu-se menţinerea acestora la parametrii optimi.

De asemenea, în urma obţinerii acordului Serviciului Poliţiei Rutiere Gorj, 
s-au amplasat limitatoare de viteză în zonele cu risc crescut de accidente rutiere. 
Aceste limitatoare de viteză au fost îndepărtate la intrarea în sezonul rece pentru 
a nu împiedica activitatea de deszăpezire a străzilor, urmând ca montarea lor să 
se facă în trimestrul II 2011

Problemele legate de partea de siguranţă rutieră sunt discutate şi actualizate 
în cadrul Comisiei de Circulaţie de pe lângă Consiliului Local, comisie din care 
face parte şi un reprezentant al Serviciului Poliţiei Rutiere, în acest fel optimizân-
du-se timpii necesari pentru avizarea diverselor solicitări cu privire la reglemen-
tarea traficului din municipiu.

Cheltuielile totale pe acest capitol au fost de 153580 lei.

ZONE VERZI

În 2010 în urma solicitărilor asociaţiilor de proprietari, dar şi a cetăţenilor a 
fost achiziţionat mobilier urban ce a fost amplasat în cartierele de locuinţe, în 
parcuri sau în locurile de joacă. În acest sens, putem menţiona achiziţia şi mon-
tarea a 100 coşuri gunoi cu prindere în beton şi 200 bănci pentru asociaţii.

Activitatea de întreţinere parcuri şi zone verzi s-a materializat printr-o serie 
de lucrări specifice şi anume :

Mobilizarea manuală a terenului 50.352 mp

Tundere garduri vii 572.490 mp

Cosit mecanic vegetaţia ierboasă 29.735 ari

Udarea cu furtunul de la cisternă a suprafeţelor plantate 1.034 ari

Tăieri de corecţie arbuşti în vegetaţie 2.820 buc

Defrişarea manuală a vegetaţiei lemnoase crescute haotic 1.995 ari

Tăiat manual arbori 429 buc

Tăieri de corecţie arbori 324 buc

Degajarea terenului de corpuri străine 8.640 ari
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Udarea suprafeţelor plantate cu flori, arbusti, gazon de la
hidranţi

29.762 ari

Încărcat materiale vegetale, pământ, piatră şi transport 2.001 to

Măturat manual alei parcuri şi străzi 13.890 mii mp

Întreţinere curăţenie parcuri şi zone verzi  13.393 ari

Plantat flori în ronduri, rabate-sezon I+II 60.347 buc

Plantat puieţi de arbori 1.503 buc

Semănat gazon 204 ari

Plivit buruieni din gazon 104 ari

Defrişare vegetaţie lemnoasă 110.000 mp

Săpat manual gropi pentru plantat 166 mc

Dezinsecţie în spaţiile verzi faza I+II şi tratamente la
garduri vii, arbori 

1.469.510 mp

Distrugeri cuiburi ciori Parc Central 630 buc

Întreţinere grup social 12.240 ore

Nivelat manual pământ vegetal 185 ari

Tăieri de corecţie trandafiri 611 bucăţi

Curăţat manual zăpadă alei parcuri 32.105 mp

Încărcat manual zăpadă 5.357 mc

Prin programele de plantări aprobate s-au achiziţionat şi plantat următoarele:
• Arbori foioşi diverşi – 1.283 buc
• Arbori răşinoşi – 20 buc
• Arbuşti foioşi diverşi – 200 buc
• Sămânţă gazon – 450 kg
Valoarea lucrărilor menţionate mai sus este de 3.819.839 lei

PROTECŢIA MEDIULUI

În 2010 au fost derulate numeroase proiecte care au avut drept scop redu-
cerea poluării, de orice tip, creşterea suprafeţei spaţiilor verzi, îndreptarea cetă-
ţenilor către un mod de viaţă mai sănătos.

În acest sens, cetăţenii au fost înştiinţaţi verbal şi în scris asupra obligaţiilor 
ce le revin conform legii, urmând ca în cazul neconformării să fie sancţionaţi. 
Aceste acţiuni au fost întreprinse împreună cu agenţi ai Poliţiei Comunitare, re-
prezentanţi ai Agenţiei de Protecţie a Mediului şi comisarii Gărzii de Mediu. Au 
avut loc acţiuni în vederea înfrumuseţării şi dezvoltării spaţiilor verzi, a parcurilor 
şi a aliniamentelor de arbori.
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Împreună cu reprezentantii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj au fost 
întreprinse diverse acţiuni în cadrul cărora au fost plantaţi 2300 de pomi pusi la 
dispoziţie de către Direcţia Silvică Gorj, în următoarele zone: Preajba, Bârseşti 
(stânga, dreapta, groapa de gunoi).

În domeniul gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
s-a continuat desfăşurarea campaniei de conştientizare a populaţiei în vederea 
colectării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu frecvenţă lunară 
şi anume în prima sâmbătă a fiecărei luni. În acest an au fost colectate 7 tone 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice. La aceste acţiuni au participat 
atât reprezentanti ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, cât şi reprezentanţi 
din partea S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.

Împreună cu reprezentanţi ai S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. s-au făcut deplasări 
în teren pentru conştientizarea populaţiei în vederea colectării selective a deşeurilor.

În cadrul activităţii compartimentului de protecţie a mediului, pe parcursul 
anului 2010 au fost întreprinse acţiuni de control împreună cu Agenţia de Protecţie 
a Mediului şi comisarii Gărzii de Mediu care au avut ca scop sancţionarea faptelor 
ce constituie contravenţii faţă de legislaţia în vigoare, cum ar fi poluarea luciilor 
de apă, poluarea aerului şi poluarea fonică de către agenţii economici.

Au avut loc acţiuni în vederea conştientizării cetăţenilor asupra riscului pro-
ducerii de inundaţii în cazul nerespectării normelor în vigoare. S-a avut în vedere 
înlăturarea diferitelor materiale depozitate de către aceştia pe marginea drumu-
rilor, materiale care obturau şanţurile de scurgere a apelor pluviale.

În acest sens, cetăţenii au fost înştiinţaţi verbal şi în scris asupra obligaţiilor 
ce le revin conform legii, urmând ca în cazul neconformării să fie sancţionaţi.

De asemenea, s-a urmărit refacerea peisagistică şi ecologică a zonelor de-
teriorate, desfiinţarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere, industriale 
şi stradale, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor şi a aliniamen-
telor de arbori, precum şi luarea de măsuri obligatorii pentru persoanele fizice şi 
juridice cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, curţilor şi împrejmu-
irilor acestora, a spaţiilor verzi, a arborilor şi arbuştilor decorativi.

În colaborare cu Agenţia de Protecţie a Mediului şi Consiliul Judeţean am 
contribuit la elaborarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor.

FOND LOCATIV

În 2010 au fost repartizate spaţii de locuit după cum urmează:
• strada Ec. Teodoroiu bloc 502 au fost repartizate 3 camere
• strada Izlaz bloc 16 au fost repartizate 2 camere
• cartier Drăgoieni nr. 209 A au fost repartizate 2 camere
• strada 1 Decembrie nr.50 Bis ap. 2 a fost repartizată o cameră
• strada Al. Plopilor bl.18 ap. 2 garsonieră ANL a fost repartizată unei familii 

cu probleme grave de sănătate
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Au fost trimise 2173 adrese cetăţenilor privind reactualizarea dosarelor de 
locuinţă tip ANL şi dosarelor pentru acordarea de teren conform L15/2003.

Periodic s-au efectuat controale pentru a se verifica dacă persoanele care 
deţin contracte de închiriere achită chiria şi întreţinerea lunar, întreţin în bune 
condiţii instalaţiile comune proprii clădirii, asigură curăţenia şi igienizarea în inte-
riorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe toată durata contractului de 
închiriere, dacă au un comportament care face imposibilă convieţuirea sau îm-
piedică folosirea normală a locuinţei.

ACTIVITATEA BENEFICIARILOR LEGII 416/2001 ŞI AI LEGII 76/2002

În 2010, beneficiarii Legii 416/2001 şi Legea 76/2002 şi-au adus contribuţia 
la curăţenia şi înfrumuseţarea oraşului executând lucrări diverse cu grade diferite 
de complexitate. Dintre acestea enumerăm:

• adunat hârtii, sticle plastic, deşeuri şi resturi menajere de pe spaţiul verde 
şi de pe domeniul public din majoritatea cartierelor din oraş: 9 Mai, 23 August, 
Abator 1 şi 2, Teilor, Plopilor, Castanilor, Olari, Caragiale, Unirii, Republicii, Zona 
Centru, 1 Mai vest, Dacia, Debarcader, CAM, Lotrului;

• adunarea, încărcarea şi transportul gunoaielor din punctele de colectare 
principale şi zonele adiacente: Cpt. Buzatu, traseu mocăniţă, mal râu (plaje) 
Şuşiţa, rampa intermediară, drum Jieţe spre rampa de gunoi, rampă termocen-
tralei, groapă de gunoi Şişeşti etc.;

• adunarea, încărcarea şi transportul lemnelor şi crengilor rezultate din tă-
ierea şi toaletarea arborilor aflaţi pe domeniul public, în zonele verzi;

• activitate de salubrizare: târg haine vechi, târg de maşini, centură vest şi 
centură est, centură sud;

• activităţi diverse la sediile diferitelor şcoli, grădiniţe, în ceea ce priveşte 
curăţenia, transportul materialului didactic, transportul materialelor rezultate din 
modernizări săli de clasă, curăţenie după zugrăvit şi modernizări;

• activităţi diverse ca de exemplu: curăţirea afişierelor de pe raza oraşului, 
a staţiilor de autobuz, a coşurilor de gunoi aflate pe străzile principale şi în loca-
lităţile componente;

• activităţi diverse în sediul Primăriei Târgu-Jiu;
• activităţi diverse la Stadionul Municipal;
• activităţi diverse la DPPS;
• activităţi de împărţire a apei potabile şi asistenţă în zilele caniculare;
• încărcare şi transport lemn foc din depozitul CET, către diverse persoane 

beneficiare de ajutor social, precum şi cu stare materială precară;
• plantări arbori şi arbuşti ornamentali în perimetrul oraşului şi în afară de 

oraş (semnal Bârseşti);
• participări intense la activităţile cultural educative: zilele oraşului, festivalul 

berii, festivalul de folclor, zilele recoltei şi altele.
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DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI

Principalele obiective care au stat la baza activităţii în 2010 au vizat:
• dezvoltarea armonioasă a localităţii din punct de vedere urbanistic;
• reducerea termenului de rezolvare a documentaţiilor şi a altor solicitări, 

adrese depuse de cetăţeni;
• întărirea disciplinei în construcţii;
• reducerea timpului de reacţie la sesizările primite pe linia încălcării legis-

laţiei în domeniu, în vederea intrării în legalitate. 
În 2010, urmare a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice, pe baza analizei 

documentaţiilor primite, pe linie de urbanism s-au redactat:
• 701 autorizaţii de construire;
• 1.509 certificate de urbanism;
• 1.501 certificate de nomenclatură stradală;
• 118 autorizaţii de branşament;
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Urmare a creşterii solicitărilor de eliberare a certificatelor de nomenclatură 
stradală acestea se solutioneaza într-un ritm rapid. În aceste condiţii, s-a reuşit 
ca certificatele de nomenclatură stradală să fie eliberate pe loc solicitanţilor. S-au 
eliberat 1.501 de asemenea documente.

În cadrul serviciului, au fost soluţionate si alte 3.017 de cereri, adrese, se-
sizări. Pe linia respectării disciplinei în construcţii, s-au efectuat circa 1.105 con-
troale în teren şi s-au constatat o serie de abateri de la legislaţia în vigoare, 
concretizate în întocmirea a 32 procese verbale de contravenţie, aplicarea unor 
amenzi în valoare totală de 43.000 lei RON.

S-a colaborat in permanenta cu Comisia Zonală a Monumentelor Istorice 
pentru întocmirea, avizarea, aprobarea şi eliberarea documentaţiilor de urbanism.

Lunar şi trimestrial au fost întocmite şi înaintate la Direcţia de Statistică 
rapoarte cu privire la situaţia autorizaţiilor de construire eliberate pe categorii de 
construcţii, iar pentru întreg anul 2010 raportul statistic cu privire la numărul de 
locuinţe construite şi indicii caracteristici ai acestora (suprafaţa construită, su-
prafaţa locuibilă, suprafaţa utilă, valoare etc.).
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DIRECŢIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE-FINANCIAR

În 2010, veniturile bugetului local au totalizat 162.780,91 mii lei, cu 5,30 % 
mai puţin decât în anul precedent.

Veniturile locale ale bugetului local constau în principal din încasările din 
impozit pe venit, impozit pe proprietate, taxe pe utilizarea bunurilor, venituri din 
proprietate, venituri din prestări servicii, amenzi, penalităţi şi confiscări, venituri 
din taxe administrative şi eliberări permise, venituri din valorificarea unor bunuri 
şi alte diverse venituri.

Cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit reprezintă sumele ce se 
virează la bugetul local al municipalităţii din impozitul pe venit încasat de 
Ministerul Finanţelor Publice în municipiul Târgu-Jiu în proporţiile prevăzute de 
lege. Încasările din cotele defalcate din impozitul pe venit reprezintă principala 
sursă a bugetului local, totalizând 48.574,71 lei în 2010, adică 29,84% din total. 
Sumele alocate de Consiliul Judeţean şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
pentru echilibrarea bugetelor locale au fost de 1.452 mii lei, cu 34,7% mai mici 
decat în 2009. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin 
Ministerul Finanţelor Publice au însumat 64.740,85 mii lei.

Subvenţiile de la alte administraţii au fost de 48,91 mii lei şi au reprezentat 
subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru 
finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă.

Sumele primite de la U.E. au fost de 11.819.661 lei şi au reprezentat prefi-
nanţarii si rambursari de sume pe baza cererilor de rambursare depuse pentru 
derularea următoarelor proiecte:

• „Modernizare Drumuri de Rocadă” derulat de Primăria Municipiului 
Târgu-Jiu

• „Centru de Servicii Sociale integrat-centru de asistenta pentru ba-

trani” derulat de Primăria Municipiului Târgu-Jiu
• „Strategii de practică-investiţie pentru viitor” derulate de Grupul Şcolar 

Tehnic nr. 2, ordonator terţiar al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu
Valoric, prezentăm aceste date în tabelul următor:
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Denumirea indicatorilor
Cod 
rând

Prevederi 
definitive 

2010
– mii lei –

Realizări
31.12.2010
– mii lei –

%

TOTAL VENITURI 0,01 201.500,02 162.780,92 80,78

Venituri proprii   126.436,00 82.180,78 65,00

Impozit pe venit 302 620 299,73 48,34

Impozit pe venit trans proprietati 
imobiliare

300218 620 299,73 48,34

Cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit 

402 65.121 48574,71 74,59

Cote defalcate din impozitul pe venit 40201 64.000 47.498,01 74,22

Sume alocate de consiliul judeţean pen-
tru echilibrarea bugetelor locale

40204 1.121 1.076,70 96,05

Impozite şi taxe pe proprietate 702 19.200 16.980,85 88,44

Impozit pe clădiri 70201 14.200 12.606,28 88,78

Impozit pe terenuri 70202 3.000 2.655,89 88,53

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pen-
tru activitate notarială şi alte taxe de timbru

70203 2.000 1.719,30 85,97

70250   -0,62  

Sume defalcate din TVA 1102 65.264 64.740,85 99,20

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea 
cheltuielilor la nivelul municipiilor

110202 63.700 63.176,85 99,18

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 110205 17 17  

Sume defalcate din TVA pentru echilibra-
rea bugetelor locale

110206 1452 1.452,00 100,00

Sume defalcate din TVA pentru infra-
structură in spațiul rural

110207 95 95,00  

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri 
şi servicii 

1.202 350 179,21 51,20

Taxe hoteliere 120207 350 179,21 51,20

Taxe pe servicii specifice 1502 25 17,62 70,48

Impozit pe spectacole 150201 25 17,62 70,48

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor 

1602 7000 5659,82 80,85
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Denumirea indicatorilor
Cod 
rând

Prevederi 
definitive 

2010
– mii lei –

Realizări
31.12.2010
– mii lei –

%

Taxa asupra mijloacelor de transport 160202 5.400 4.679,57 86,66

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe 
şi autorizaţii de funcţionare

160203 1.500 878,77 58,58

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor

160250 100 101,48 101,48

Alte impozite şi taxe fiscale 1802 50 8,51 17,02

Alte impozite şi taxe 180250 50 8,51 17,02

Venituri din proprietate 30,02 6.600 5763,55 87,33

Venituri din profitul net al regiilor autonome 
societatilor si companiilor nationale

300201 700 615,32 87,90

Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 4.100 4.188,69 102,16

Alte venituri din proprietate 30.02.50 1.800 959,54 53,31

Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi 

33,02 252 248,15 98,47

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 238 238,31 100,13

Contribuţia persoanelor beneficiare ale 
cantinelor de ajutor social

33.02.12 5 2,17 43,40

Venituri din recuperarea cheltuielilor de 
judecată, imputaţii şi despăgubiri

33.02.28 9 7,67 85,22

Venituri din taxe administrative, eliberări 
premise 

34,02 3.000 1121,96 37,40

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 3.000 1.121,96 37,40

Amenzi, penalităţi şi confiscări 35,02 5.000 2527,89 50,56

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni apli-
cate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01 4.980 2.521,37 50,63

Penalităţi pentru nedepunerea/depune-
rea cu întârziere a declaraţiei de impozite 
şi taxe

35.02.02 20 6,52 32,60

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50   0  

Diverse venituri 36,02 1.500 343,93 22,93

Venitur i  din apl icarea prescript iei 
extinctive

36.02.01 60 68,97 114,95
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Denumirea indicatorilor
Cod 
rând

Prevederi 
definitive 

2010
– mii lei –

Realizări
31.12.2010
– mii lei –

%

Alte venituri 36.02.50 1.440 274,96 19,09

Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile 

37,02 100 71,9 71,90

Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 100 71,90 71,90

Venituri din valorificarea unor bunuri 39,02 17.718 454,85 2,57

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
instituţiilor publice

39.02.01 16.718 24,13 0,14

Venituri din vânzarea locuinţelor constru-
ite din fondul statului

39.02.03 100 27,50 27,50

Venituri din vânzarea unor bunuri aparţi-
nând domeniului privat

39.02.07 900 403,22 44,80

Subvenţii de la bugetul de stat 42,02 6.001,02 3.918,82 65,30

Subventii pentru reabilitarea termica a 
cladirilor de locuit

42.02.12 1932 1.064,54 55,10

Subvenții de la bugetul de stat catre bu-
getele locale necesare sustinerii derularii 
proiectelor finantate din FEN

42.02.20 430 883,38 205,44

Finantarea lucrarilor de cadastru 42.02.29 0 0,00 #DIV/0!

Sprijin financiar constituire familie 42.02.33 750 240,24 32,03

Subvenţii pentru acordarea ajutorului de 
încălzire a locuinţei

42.02.34 1.175 564,03 48,00

Subvenţii pentru acordarea trusoului pen-
tru nou-născuţi

42.02.36 200 99,31 49,66

Subvenții bugetare de stat pentru finantarea 
sanatatii

42.02.41 1.481,02 1.044,22 70,51

Program finantate Fond Social European 42.02.45 33 23,10 70,00

Subventii de la alte administratii 4302 200 48,91 24,46
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Denumirea indicatorilor
Cod 
rând

Prevederi 
definitive 

2010
– mii lei –

Realizări
31.12.2010
– mii lei –

%

Subvenții de la bugetul asigurărilor pen-
tru somaj catre bugetele locale pentru 
finantarea programelor pentru ocuparea 
temporara a fortei de munca si subventi-
onarea locurilor de munca

430204 200 48,91 24,46

Fondul european de dezvoltare regionala 4502 3499 11819,66 337,80

Fondul european de dezvoltare regionala 450201 3117 11.644,64 373,58

Fondul european de dezvoltare regionala 450202 382 175,02 45,82

VENITURILE BUGETULUI LOCAL 2010
162.780,92 mii lei

8218315645641
57534

71

3966 11819

Venituri proprii i transferuri

Sume defalcate din TVA pt. 
echilibrare, drumuri i 
imp.pe venit
Sume defalcate din TVA pt. 
cre e, pers cu handicap, aj. 
Social
Sume defalcate din TVA pt. 
înv mânt

Cheltuielile bugetului local au fost realizate în procent de 74,97% faţă de 
creditele prevăzute în ultimul buget rectificat, execuţia bugetară încheindu-se cu 
un excedent în valoare de 11.710.741 lei, din care suma de 11.709.044,89 lei 
provine din prefinanţările primite de la UE neutilizate în 2010.

La capitolul 65 „Învăţământ” s-a achitat suma de 68.198,08 mii lei, în pro-
cent de 89,62% faţă de prevederea din buget. S-a asigurat plata cheltuielilor de 
personal pentru toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, acestea fiind 
de 57.534,25 lei, întreaga sumă fiind asigurată din cote defalcate din TVA, din 
bugetul de stat. S-au efectuat plăţi pentru cheltuieli gospodăreşti, reparaţii cu-
rente la unităţile de învăţământ, obiecte de inventar. De asemenea, s-au achitat 
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din bugetul local, parţial bursele restante ale elevilor din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat. Investiţiile pentru învăţământ în anul 2010 au fost în valoare 
de 839,03 mii lei. Menţionăm câteva din obiectivele din Lista de investiţii pentru 
care s-au efectuat plăţi: Reabilitare Grup Şcolar Ion Mincu, Reabilitare Liceul 
Teologic, Centrală Termică Grădiniţa nr 19, Centrală Termică Şcoala Preajba, 
Reabilitare Liceul cu Program Sportiv, Construire Gradiniţa cu Program normal 
nr 13, Reabilitare Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu, Reabilitare Şcoala 
Generală Voievod Litovoi, Refacere şarpantă Sc. Gen. Sf Nicolae, dotări unităţi 
învăţământ,etc.

La capitolul 66 „Sănătate” a fost cheltuită suma de 1.289,53 mii lei. S-a 
asigurat plata salariilor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii persona-
lului preluat de autoritatea locală conform OUG nr 162/2008, ce desfăşoară ac-
tivitate de asistenţă medicală comunitară şi activitate medicală în unităţile de 
învăţământ, acestea fiind de 1.265,34 mii lei, sume primite ca subvenţie de la 
bugetul de stat.

La capitolul 67 „Cultură, recreere şi religie” s-a cheltuit în anul 2010 suma 
de 8.348,25 mii lei pentru acordarea salariilor la Centrul de Cultură şi Artă 
„Constantin Brâncuşi” până în luna aprilie cand s-a aprobat prin HCL 53/2010 
desfiinţarea Centrului de Cultură şi Artă „Constantin Brâncuşi” şi preluarea acti-
vităţii şi a personalului existent în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
prin înfiinţarea în cadrul acestuia a unui nou compartiment-Centrul de Cultură şi 
Artă „Constantin Brâncuşi”.De asemenea au fost acordate subvenţii Teatrului 
Dramatic „Elvira Godeanu” în sumă de 1.775 mii lei si au fost efectuate o serie 
de cheltuieli cu amenajări la stadion şi funcţionalitatea acestuia, întreţinerea par-
curilor şi zonelor verzi, procurarea de material dendrologic, plantări de flori, arbori 
şi arbuşti.

S-au efectuat cheltuieli pentru investiţii în valoare de 488,88 mii lei pentru 
obiective ca restaurare mausoleu Ecaterina Teodoroiu, panouri solare Sala 
Polivalentă, amenajare locuri joaca Cartier Teilor si lucrări la baza sportivă cartier 
Teilor, obiective pentru care s-a primit suma de 380 mii lei prin HG 417/2010.

Cheltuielile de la capitolul 68 „Asigurări şi asistenţă socială” au fost de 
9.714,09 lei, în procent de 75,04% faţă de prevederea bugetară, asigurându-se 
plata cheltuielilor de personal pentru salariaţii Direcţiei de Protecţie Socială, a 
salariaţilor de la creşe, precum şi a asistenţilor personali ai persoanelor cu han-
dicap. De asemenea s-a asigurat buna funcţionare a Cantinei de Ajutor Social, 
s-au achitat ajutoare sociale şi ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru persoa-
nele şi familiile cu venituri mici. De asemenea, s-au achitat sume pentru trusoul 
nou-născuţilor, ajutor financiar pentru constituirea familiei şi ajutoare pentru în-
călzirea locuinţei, sume primite ca subvenţii de la bugetul de stat. De asemenea, 
pentru buna funcţionare a Direcţiei Publice de Protecţie Socială şi pentru unele 
acţiuni aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local cum ar fi premierea cuplurilor 
care au împlinit în cursul anului 50 de ani de căsnicie, contribuţia pentru fundaţii 
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de ocrotire a copiilor, s-au efectuat cheltuieli materiale şi servicii în valoare de 
1.489,98 mii lei.

La capitolul 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, pentru gospodă-
rirea oraşului s-au cheltuit fonduri în sumă totală de 20.479,38 lei, reprezentând 
48,57% din prevederea bugetară la acest capitol, respectiv 12,58% din chel-
tuielile totale ale bugetului local. Din totalul cheltuielilor pentru gospodăria co-
munală, 34,52% au fost cheltuite pentru investiţii noi şi în continuare, acestea 
cifrându-se la suma de 7.071,81 mii lei pentru obiective de investiţii cum ar fi: 
Modernizarea urbană, peisagistică şi arhitecturală a zonei centrale din Municipiul 
Târgu-Jiu, modernizări şi extinderi alimentări cu apă, procurarea de mobilier 
stradal, consolidare teren afectat de alunecări în localitatea Polata, utilităţi teh-
nico-edilitare locuinţe A.N.L, alimentare cu energie electrică şi extindere reţea 
gaze în diferite cartiere sau străzi ale municipiului, construire locuinţe sociale 
Iezureni, Narciselor şi Ciocârlău, Cheltuielile administrativ – gospodăreşti au 
fost efectuate în principal pentru plata curentului electric pentru iluminat public, 
lucrări de întreţinere şi modernizare a iluminatului public, întreţinerea şi repara-
rea fântânilor arteziene şi a cişmelelor, amenajarea oraşului cu prilejul 
Sărbătorilor de iarnă, amenajări de parcări rezidenţiale şi locuri de joacă pentru 
copii în toate zonele municipiului, reparaţii bănci în parcuri, reparaţii coşuri 
stradale, etc.

De asemenea s-au asigurat transferuri de la bugetul de stat şi bugetul local 
în valoare de 2.024,21 mii pentru lucrările de reabilitare termică a clădirilor de 
locuit în conformitate cu O.U.G. nr. 18/2009.

La capitolul 74 „Protecţia mediului” s-au efectuat plăţi în valoare de 7.854,23 
mii lei, în procent de 83,28% din prevederile bugetare. S-a asigurat plata facturilor 
reprezentând contravaloarea lucrărilor de salubritate şi ecarisaj pe de o parte, 
precum şi a lucrărilor de reabilitare şi extindere canalizare menajeră şi pluvială în 
diferite zone ale municipiului, pe de altă parte.

La capitolul 84 „Transporturi”, s-au cheltuit în total 16.861,55 lei, din care 
pentru reparaţii curente la străzi, trotuare şi întreţinerea sistemului rutier s-a chel-
tuit suma de 8.909,37 lei şi pentru subvenţii pentru transportul urban suma de 
4.339,87 lei. Pentru investiţii s-au plătit 1.992,19 mii lei, fiind derulate obiective 
ca: modernizare Str Termocentralei, modernizare Str Pajistei, modernizare Str 
Meteor, punte peste râul Şuşiţa cartier Ursaţi, reabilitare carosabil Str Victoriei, 
modernizare intersecţie Str Unirii cu B-dul Constantin Brancuşi. De asemenea, 
s-au achitat rate la contractul de leasing în valoare de 736,85 lei prin care s-au 
achiziţionat autobuze la S.C.Transloc S.A.

La capitolul 87,,Alte acţiuni „ s-a cheltuit suma de 23,10 mii lei reprezentând, 
suma primită ca subvenţie din bugetul proiectului „Retea naţională a experţilor 
locali romi,mecanism de sprijin în implementarea masurilor de incluziune socială 
a romilor,grup vulnerabil supus excluziunii sociale” finanţat din Fondului Social 
European.



313130

Denumirea indicatorilor
Cod 
rând

Prevederi 
definitive 

2010

Realizări 
31.12.2010

%

Cheltuielile bugetelor locale   201.500,02 151.070,18 74,97

AUTORI. PUBLICE SI ACT. EXT. 5102 14.877,7 12.690,20 85,30

Cheltuieli de personal 510210 5545 4.798,80 86,54

Bunuri si servicii 510220 8.714,7 7.603,87 87,25

Alte transferuri 510255 40 27,60 69,00

Asistenta sociala 510257 105 88,90 84,67

Active nefinanciare 510271 523 199,52 38,15

Plăţi din anii precedenţi 510285 -50 -28,49 56,98

ALTE SERV. PUBLICE GENERALE 5402 5.301,2 3.586,46 67,65

Cheltuieli de personal 540210 3221 2.454,52 76,20

Bunuri si servicii 540220 1.217,2 637,05 52,34

Transf.intre unitati 540251 5 0,00 0,00

Asistenta sociala 540257 67 57,40 85,67

Active nefinanciare 540271 813 460,24 56,61

Plăţi din anii precedenţi 540285 -22 -22,75 103,41

TRANZ. PR. DAT. PUB. SI IMP. 5502 2.065 1.940,91 93,99

Dobinzi 550230 2.065 1.940,91 93,99

TRANSF.CU CARACTER GEN. 5602 40 31,61 79,03

Transf.intre unitati 560251 40 31,61 79,03

ORDINE PUBLICA SI SIG. NAT. 6102 101,8 52,79 51,86

Bunuri si servicii 610220 66,8 31,84 47,66

Active nefinanciare 610271 25 20,95 83,80

Active financiare 610272 10 0,00 0,00

INVATAMINT 6502 76.096,3 68.198,08 89,62

Cheltuieli de personal 650210 57.981 57.534,25 99,23

Bunuri si servicii 650220 14.111,3 9.500,55 67,33
Proiecte cu finantere din fd externe ne-
rambursabile postaderare

650256 394 172,86 43,87

Alte cheltuieli 650259 211 192,51 91,24
Active nefinanciare 650271 3451 839,03 24,31
Plăţi din anii precedenţi 650285 -52 -41,12 79,08
Sanatate 6602 1.496,02 1.289,53 86,20
Cheltuieli de personal 660210 1.460,29 1.265,34 86,65
Bunuri si servicii 660220 35,73 24,19 67,70
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Denumirea indicatorilor
Cod 
rând

Prevederi 
definitive 

2010

Realizări 
31.12.2010

%

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 6702 10.936,2 8.348,25 76,34

Cheltuieli de personal 670210 96 45,45 47,34

Bunuri si servicii 670220 5.542,2 4.116,07 74,27

Transf.intre unitati 670251 1775 1.775,00 100,00

Asistenta sociala 670257 3 2,80 93,33

Active nefinanciare 670271 1.599 488,88 30,57

Rambursări de credit 670281 2.013 2.012,50 99,98

Plăţi efectuate în anii precedenţi 670285 -92 -92,45 100,49

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA 6802 12.944,7 9.714,09 75,04

Cheltuieli de personal 680210 4.663 4.148,70 88,97

Bunuri si servicii 680220 2.379,7 1.489,98 62,61

Proiecte cu finantere din fd externe ne-
rambursabile postaderare

680256 759 366,94 48,35

Asistenta sociala 680257 5.006 3.684,32 73,60

Active nefinanciare 680271 137 24,15 17,63

LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUB. 7002 42.161,3 20.479,38 48,57

Cheltuieli de personal 700210 2615 2.212,21 84,60

Bunuri si servicii 700220 13.561,3 6.812,85 50,24

Transf.intre unitati 700251 3.632 2.024,21 55,73

Alte transferuri 700255 700 557,51 79,64

Asistenta sociala 700257 62 53,20 85,81

Active nefinanciare 700271 19.685,5 7.071,81 35,92

Actife financiare 700272 85,5 85,50 100,00

Rambursări de credit 700281 2.005 1.850,00 92,27

Plăţi din anii precedenţi 700285 -185 -187,91 101,57

PROTECTIA MEDIULUI 7402 10.283 7.854,23 76,38

Bunuri si servicii 740220 8.077 6.726,27 83,28

Proiecte cu finantere din fd externe ne-
rambursabile postaderare

740256 200 70,00 35,00

Active nefinanciare 740271 1.526 587,37 38,49

Rambursări de credit 740281 480 470,59 98,04
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Denumirea indicatorilor
Cod 
rând

Prevederi 
definitive 

2010

Realizări 
31.12.2010

%

TRANSPORTURI 8402 25.163,8 16.861,55 67,01

Bunuri si servicii 840220 10.908,8 8.909,37 81,67

Subventii 840240 4340 4.339,87 100,00

Proiecte cu finantere din fd externe ne-
rambursabile postaderare

840256 5.222 883,27 16,91

Active nefinanciare 840271 3.908 1.992,19 50,98

Active financiare 840272 785 736,85 93,87

Alte actiuni ecnomice 8702 33 23,10 70,00

Cheltuieli de personal 870210 33 23,10 70,00

Exedent     11.470,09  

CHELTUIELILE 
BUGETULUI LOCAL 2010 

151.070,18 mii lei

8,40%
2,37%

45,14%

0,85%

6,43%

13,56%

5,20%

11,16% 0,02%

5,53%

1,28%

Autoritati locale

Alte servicii publice generale

Dobânzi

Transferuri cu caracter general

Ordine publica si siguranta
nationala
Învatamânt

Sanatate

Cultura, recreere si religie

Asigurari si asistenta sociala

Locuinte, servicii si dezvoltare
publica
Protectia mediului

Transporturi 



3434

Bugetul unităţilor şi acţiunilor care funcţionează din venituri proprii şi sub-
venţii cuprinde veniturile şi cheltuielile Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, pre-
cum şi pe cele ale Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Populaţiei.

Încasările totale au fost de 2.090.99 mii lei, iar plăţile de 2.081.91 mii lei. În 
2010, realizările au fost cu 21,44 % mai mici decât în 2009.

De asemenea în acest buget a fost cuprins si bugetul Direcţia de Servicii 
Comunale care a funcţionat ca instituţie publică până în luna 01.08.2010 când a 
fost reorganizată ca societate pe actiuni prin HCL 190/26.07.2010. Veniturile 
provin din prestări de servicii, contribuţia elevilor pentru cantine, venituri din 
vânzarea activelor, venituri din concesionare.

Cheltuielile se efectuează pentru plata personalului, a contribuţiilor, carte-
lelor de masă, cheltuielilor gospodăreşti, a materialelor cu caracter funcţional, 
procurarea de obiecte de inventar şi echipament, deplasări, chirii.

La nivelul 2010, încasările realizate au fost de 26.136,73 mii lei, iar plăţile 
efectuate de 26.128,64 mii lei.

Bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local cu-
prinde: rate locuinţe vândute în baza Ordonanţei de Guvern nr 19/1994,venituri 
din încasarea unor taxe speciale (taxa xerox, taxa pentru căsătorii, taxare în 
parcări, taxa de intrare în târgul de haine vechi), din care s-au achitat reparaţii 
la locuinţele sociale, salarii pentru taxatorii din parcări, tipărirea biletelor, asi-
gurarea echipamentului şi unele reparaţii în târg precum şi unele cheltuieli 
pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţa 
a Populaţiei.

La nivelul 2010 încasările realizate pe acest buget au fost de 17.040,49 lei 
din care suma de 11.710,07 mii lei reprezintă execedentul bugetului local (prefi-
nanţare de la U.E pentru programe postaderare şi cofinanţarea bugetului de stat 
neutilizate în valoare de 11.703 mii lei şi excedent din venituri proprii 7,07 mii lei) 
transferat la închiderea exerciţiului financiar al anului 2010 în fondul de rulment, 
care urmează sa fie utilizat în 2011 cu aceeaşi destinaţie.

COMPARTIMENTUL LICITAŢII ŞI ACHIZIŢII
PUBLICE

Compartimentul licitații și achiziții publice asigură activitatea de informare 
şi publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, terme-
nele, preţurile de pornire precum şi alte informaţii privind licitaţiile;

• propune componenţa comisiilor de licitaţii şi comisiilor de evaluare;
• propune procedura de licitaţie;
• stabileşte preţurile de pornire privind concesionările şi închirierile de terenuri;
• întocmeşte documentaţia pentru licitaţii şi pune la dispoziţia solicitanţilor 

aceste documentaţii;
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• urmăreşte modul de depunere al ofertelor conform documentaţiilor de 
licitaţie;

• întocmeşte documente privind rezultatele licitaţiilor;
• întocmeşte contractele pe baza rapoartelor de adjudecare a licitaţiilor.
Achiziţiile publice realizate în 2010 s-au desfăşurat prin următoarele 

proceduri:
• licitaţie publică deschisă;
• negociere fără publicarea unui anunţ de participare;
• cerere de ofertă;
• achiziţii directe.

REZULTATE CONCRETE

În 2010 s-au atribuit următoarele contracte de achiziţii:
• Execuţie lucrări Modernizare drumuri de rocadă;
• Demolare centrala termica Piata Centrala – contract lucrări;
• Furnizare, montare, instalare, demontare si transport la locul de depozitare 

a ornamentelor de sărbători din municipiul Târgu-Jiu – contract furnizare produse
• 5 contracte de achiziţii de produse:
     - Achizitie de vopsea si diluant aferent pentru marcaje rutiere;
     - Tuburi de beton simplu pentru canalizari pluviale;
     - Toalete ecologice;
     - Furnizare mere in scoli;
     - Pachete colindători pentru sarbatorile de iarnă.
• 20 contracte de achiziţii de servicii:
     - Servicii de publicitate si media
     - Servicii pentru elaboarare proiecte lucrari de canalizare
     - Servicii pentru elaborare proiecte de reabilitare termica blocuri muni-

cipiul Târgu-Jiu, etapa II
     - Servicii pentru elaborare proiecte de reabilitare termica blocuri
     - Servicii de tăier, defrisare şi toaletare arbori si vegetatie lemnoasă
     - Servicii audit proiect modernizare drum rocada
     - Servicii de cadastru locuinte ANL
     - Inchiriere utilaje
     - Servicii de tiparituri – raport primar anual
• 9 contracte de achiziţii de lucrări:
     - Reabilitare sistem încălzire – Sala Sporturilor;
     - Reabilitare sistem încălzire – Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu;
     - Centrul de servicii sociale integrat – Centrul de asistenţă pentru bătrâni 

din municipiul Târgu Jiu;
     - Executie lucrari de stricta necesitate iluminat public;
     - Alimentare energie electrica Aleea Drăgoieni;
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     - Imprejmuire Colegiul Naţional Virgil Madgearu;
     - Dalare si realizare podeţe acces Drăgoieni;
     - Amenajare loc de joacă, cartier Teilor;
     - Amenajare baza sportiva – cartier Teilor, Şcoala Constantin Brâncuşi;
De asemenea, s-au atribuit în conformitate cu art. 19 din OUG nr. 34 /2006 

prin achiziţie directă 86 contracte de servicii, produse şi lucrări a căror valoare 
este sub pragul valoric de 15.000 euro stabilit de lege. În afară de programul 
complex de realizare al achiziţiilor publice, activitatea compartimentului a presu-
pus si realizarea licitaţiilor pentru concesionarea, închirierea si vânzarea de bu-
nuri. Astfel, s-au organizat licitaţii publice care au avut ca rezultat încheierea a 
42 contracte de concesionare de teren în vederea construirii de locuinţe.

COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC
CĂLĂTORI

Compartimentul Transport Public Local, conform Regulamentului de func-
ţionare, a desfăşurat următoarele activităţi:

• verificarea documentaţiei depuse de agenţii economici, persoane fizice şi 
juridice, în vederea vizării sau obţinerii autorizaţiilor de transport public de per-
soane/bunuri în regim de taxi şi a autorizaţiilor taxi emise de Primăria Municipiului 
Târgu Jiu conform Legii nr. 38/2003 şi Legii nr.265/2007;

• a colaborat cu Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român, Poliţia 
Comunitară şi Serviciul Poliţiei Rutiere verificând în teren legalitatea desfăşurării 
activităţii de taximetrie în municipiul Târgu-Jiu;

• a verificat documentaţia depusă de persoanele fizice şi juridice în vederea 
obţinerii certificatelor de înregistrare şi a numerelor de înregistrare pentru vehi-
culele care prin natura lor nu sunt destinate circulaţiei pe drumurile publice, con-
form HCL nr. 64/23.02.2004.

De asemenea, s-a verificat documentaţia depusă de persoanele fizice şi juri-
dice, în vederea eliberării permiselor de liberă trecere pentru municipiul Târgu Jiu, 
conform HCL nr.23/23.01.2006 şi s-a ţinut evidenţa autorizaţiilor taxi, a permiselor 
de liberă trecere, a certificatelor de înregistrare şi numerelor de înregistrare emise, 
precum şi a taxelor încasate pentru eliberarea acestora. Compartimentul a verificat 
modul de calcul al subvenţiei acordate pentru transportul public de călători efectuat 
de S.C. TRANSLOC S.A. şi a asigurat soluţionarea în termen a cererilor şi sesizărilor 
repartizate compartimentului şi a informat şi îndrumat agenţii economici cu privire 
la cerinţele legislaţiei.

Din vizarea autorizaţiilor taxi pe anul 2010 s-a încasat suma de 15.600 lei, 
iar în conformitate cu dispoziţiile HCL nr. 52/2005, au fost eliberate 390 tichete 
de acces în parcările special amenajate de pe raza municipiului Târgu Jiu, înca-
sându-se suma de 39.000 lei. Au fost eliberate 470 permise de liberă trecere 
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pentru municipiul Târgu Jiu încasându-se în total suma de 35.000 lei şi au fost 
înregistrate 126 vehicule încasându-se suma de 6.200 lei.

Au fost efectuate, săptămânal sau ori de câte ori a fost nevoie, verificări 
privind modul în care se desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi, 
urmărindu-se satisfacerea unor cerinţe precum:

• efectuarea serviciilor de transport cu taxiuri autorizate,
• efectuarea serviciilor de transport de către persoane juridice şi fizice care 

deţin autorizaţii vizate în termen,
• deţinerea de către conducătorii auto a certificatelor de atestare a pregătirii 

profesionale,
• menţinerea ordinii, curăţeniei şi a liniştii publice în staţiile taxi,
• respectarea Caietelor de sarcini şi a Licenţelor de traseu de către societatile de 

transport public de călători pe raza municipiului Târgu-Jiu, conform Legii 92/2007 etc.
La momentul actual, în municipiu avem 390 de taximetre autorizate, împăr-

ţite în 2 categorii: 131 taximetriştii independenţi şi 259 operatori de transport în 
regim de taxi. Toate cele 390 de autorizaţii sunt atribuite, noii solicitanţi fiind în-
scrişi pe listele de aşteptare corespunzătoare, în ordinea punctajelor obţinute. 
Punctajul unui solicitant se calculeaza conform criteriilor stabilite prin H.C.L. nr. 
111/31.03.2008 care se referă la: gradul de poluare al autovehiculului, gradul de 
confort asigurat, vechimea autovehiculului, numărul de angajaţi în cazul opera-
torilor de transport, forma de proprietate asupra autovehiculului.

Având în vedere că nu a fost înregistrată nicio solicitare pentru autorizaţie 
de transport marfă în regim de taxi, începand cu data de 01.07.2010 au fost pre-
lungite cele 40 autorizaţii transport persoane în regim de taxi din cele 50 de 
transport marfă, pe o perioadă de un an de zile cuprinsă între 01.07.2010 - 
30.06.2011. Acestea au posibilitatea de a fi prelungite pe încă un an în cazul în 
care nu vor fi solicitări pentru autorizaţiile de transport marfă în regim de taxi.

La 31.12.2010, pe listele de aşteptare erau înscrise 4 solicitări la operatorii 
de transport cu dosarul complet şi 3 solicitări la taximetriştii independenţi.

În perioada menţionată au fost retrase un număr de 18 autorizaţii taxi de la 
operatori de transport şi 4 autorizaţii taxi de la persoane fizice, autorizaţii ce au 
fost atribuite ulterior celor care erau înscrişi, la data respectivă, pe listele de 
aşteptare.
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DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
LOCALĂ

Desfăşurarea activităţii în baza Legii nr. 10/2001:
• s-a luat legătura fie direct, fie prin poştă cu persoanele îndreptăţite în 

vederea completării dosarelor cu notificări cu toate actele necesare soluţionării 
acestora şi a prezentării de către aceştia a actelor menţionate în original pentru 
certificare;

• emiterea dispoziţiilor de soluţionare a notificărilor;
• întocmirea rapoartelor comisiei interne pentru analizarea notificărilor şi a 

situaţiilor juridice ale imobilelor revendicate;
• copierea tuturor notificărilor şi a documentaţiilor aferente şi gruparea 

acestora în dosare sigilate, precum şi înaintarea acestora la Comisia Centrală 
pentru Stabilirea Despăgubirilor prin intermediul Instituţiei Prefectului.

Diferit de acestea:
• s-a desfăşurat zilnic o activitate de îndrumare a solicitanţilor cu privire la 

procurarea documentelor necesare soluţionării notificărilor şi cu privire la proce-
durile pe care trebuie să le îndeplinească după emiterea dispoziţiilor de 
soluţionare;

• funcţionarii implicaţi în aplicarea Legii nr. 10/2001 s-au deplasat pe teren 
la fiecare caz în vederea identificării cu exactitate a imobilului solicitat şi a veci-
nătăţilor acestora. Totodată s-a verificat destinaţia actuală a imobilului şi existenţa 
utilităţilor publice – străzi, trotuare, parcări, conducte de alimentare cu apă, gaze, 
electricitate etc. şi s-au avut în vedere documentaţiile de urbanism legal 
aprobate.

• în cazul în care s-a propus restituirea în natură a unor imobile, au fost 
întocmite planurile de situaţie care s-au anexat la dispoziţiile de restituire. 
Totodată, s-a procedat la punerea efectivă în posesie a proprietarilor în cazurile 
de restituirea în natură şi la întocmirea şi redactarea proceselor-verbale de punere 
în posesie.

• s-a ţinut permanent legătura cu Instituţia Prefectului în vederea fundamen-
tării referatelor de legalitate ce trebuiau să însoţească documentaţiile întocmite 
de noi şi înaintate la Comisia Centrală.

Toată această activitate s-a concretizat în emiterea de către Primarul 
Municipiului Târgu Jiu a 45 de dispoziţii de soluţionare a notificărilor formulate în 
baza Legii nr. 10/2001.
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ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI CADASTRU

Acest compartiment a fost înfiinţat începând cu data de 01.06.2009 şi are 
ca scop principal conservarea şi protejarea actelor de proprietate ale Municipiului 
Târgu Jiu, originalelor planurilor topografice şi a documentaţiilor tehnice, precum 
şi a Cărţilor funciare.

În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, au fost depuse la Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Gorj aproximativ 200 de cereri privind avizarea documen-
taţiilor de cadastru pentru imobile proprietatea municipiului pentru înscrierea în 
cartea Funciară a dreptului de proprietate publică sau privată, eliberarea de ex-
trase de informare de carte funciară pentru imobilele proprietatea municipiului, 
avizarea modificărilor de limite şi suprafeţe pentru imobilele pentru care s-au 
constatat neconcordanţe între documentaţii şi actele de proprietate, cereri privind 
notarea unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată etc.

S-au definitivat documentaţiile cadastrale şi înscrierea dreptului de propri-
etate în cartea funciară pentru următoarele artere de circulaţie: Calea Bucureşti, 
str. Bârseşti, str. Ursaţi, str. Slobozia, Calea Severinului, str. Ana Ipătescu, str. 
Preajba Mare, str. Aviatorilor.

S-au eliberat documentele necesare (cadastrul imobiliar, extras de carte 
funciară, adeverinţă) pentru înscrierea dreptului de folosinţă sau de concesionare 
privind loturile de teren atribuite tinerilor în baza Legii nr.15/2003 sau concesio-
nate în baza licitaţiilor publice (Cartier Preajba, Zona Narciselor şi str. Bicaz).

S-au finalizat întocmirea documentaţiilor cadastrale şi intabularea dreptului 
de proprietate a Municipiului Târgu-Jiu pentru:

• locuinţele sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din casele naţionalizate 
situate în zona Narciselor;

• terenul aferent parcului fotovoltaic (proiect);
A fost începută activitatea de întocmire a documentaţiilor cadastrale pentru blo-

curile ANL aprobate pentru vânzare conform HG 843/2010 – Plopilor, bl.18A, 20A şi 
22A, Săvineşti, nr.1, B-dl. Ecaterina Teodoroiu, nr.3 A, str. Hidrocentralei, nr.9A şi 9B.

S-a finalzat acţiunea de semnare a proceselor verbale de vecinătate cu uni-
tăţile administrativ teritoriale învecinate (Bumbeşti-Jiu, Turcineşti, Băleşti, Bălăneşti, 
Drăguţeşti, Dăneşti, Stăneşti, Leleşti etc ), privind delimitarea UAT Târgu Jiu.

Activitatea zilnică
• au fost eliberate către persoanele fizice autorizate (experţi tehnici) docu-

mentele necesare întocmirii cadastrului imobiliar conform prevederilor Legii 
nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare;

• au fost centralizate toate documentaţiile cadastrale existente pentru bu-
nurile Municipiului Târgu-Jiu întocmindu-se o evidenţă a acestora în format 
electronic;



4040

• au fost verificate în teren şi avizate procesele verbale de vecinătate întoc-
mite în conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996;

• s-a colaborat cu Direcţia Publică de Patrimoniu în vederea completării şi 
modificării inventarelor bunurilor care aparţin domeniului public sau privat al 
municipiului.

APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL
CONSILIULUI LOCAL ŞI COMPARTIMENTUL
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, ARHIVĂ

În exercitarea atribuţiilor sale stabilite prin art.63 din Legea nr.215/2001, pri-
vind administraţia publică locală, Primarul a dat în baza art.68 6120 dispoziţii pri-
vind: activitatea direcţiilor şi serviciilor de specialitate prestatoare de servicii publice 
şi de utilitate publică de interes local, recensământul general agricol; autoritate 
tutelară, protecţie civilă, comerţ, protecţie socială, investiţii, gospodărie comunală, 
urbanism, agricol, resurse umane, măsurile necesare pentru realizarea lucrărilor 
conform angajamentelor asumate în domeniul gospodăriei comunale; gospodărirea 
şi înfrumuseţarea localităţii, păstrării ordinii şi liniştii publice; organizarea de licitaţii 
pentru desfăşurarea unor lucrări, închirierea, concesionarea, vânzarea, achiziţiona-
rea de bunuri mobile şi imobile; prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de 
urgenţă; convocarea Consiliului local în şedinţe ordinare şi extraordinare, etc.

DOMENIUL DE ACTIVITATE ANUL 2010

Convocarea Consiliului local 17

Autoritate tutelară 170

Protecţie socială 5.097

Protecţie civilă 9

Direcţia Economică 21

Licitaţii 55

Investiţii 10

Gospodărie Comunală 35

Urbanism 15

Agricol 4

Compartimentul Administraţie Publică Locală 8

Direcţia Publică de Patrimoniu 3

Biroul programe, politici comunitare 6

Juridic-Contencios 45
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DOMENIUL DE ACTIVITATE ANUL 2010

Resurse Umane, Salarizare 427

Poliţia Comunitară 12

Direcţia Publică de Venituri 5

Direcţia publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanei 179

S.C. TRANSLOC S.A. 2

TOTAL  6.120

În 2010 Primarul Municipiului Târgu-Jiu a iniţiat 410 proiecte de hotărâri. În 
urma analizelor şi avizărilor efectuate de comisiile de specialitate, Consiliul local 
în cele 17 şedinţe, din care 12 ordinare, 4 extraordinare şi una festivă, a adoptat 
400 hotărâri, cele mai multe cu privire la administrarea domeniului public şi privat 
al Municipiului Târgu Jiu, aprobarea de indicatori pentru diverse obiective de 
investiţii care să asigure o dezvoltare continuă a municipiului Târgu-Jiu, instituirea 
unor reguli şi stabilirea sancţiunilor corespunzătoare cu privire la parcarea auto-
vehiculelor, protejarea monumentelor de pe raza Municipiului Târgu-Jiu etc.

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ

În 2010 la Compartimentul Autoritate Tutelară s-au primit 2646 petiţii şi 
adrese, care au fost soluţionate astfel:

• Anchete sociale întocmite pentru bolnavii minori şi adulţi în vederea obţi-
nerii unui grad de handicap: 2005

• Anchete sociale cu opţiunea autorităţii tutelare privind încredinţarea mi-
norilor în cazurile de divorţ: 233

• Dispoziţii de instituire curatele speciale: 170
• Anchete sociale înaintate D.G.A.S.P.C. Gorj, ce cuprind propuneri cu pri-

vire la instituirea unor măsuri de protecţie pentru minori: 126
• Anchete sociale întocmite la cererea instanţelor de judecată pentru con-

damnaţii majori, în vederea suspendării /întreruperii pedeapsei penale: 28
• Anchete sociale diverse: 63
• Dovezi eliberate pentru persoanele care au notificat primarului intenţia de 

a lucra cu contract de muncă în străinătate: 12
• Anchete sociale întocmite pentru internarea vârstnicilor în centre de îngri-

jire şi asistenţă: 9
• Dosare de tutelă, în evidenţă, pentru majorii interzişi judecătoreşte: 4
• Dosare de curatelă generală, în evidenţă: 44, din care 38 pentru bolnavii 

majori şi 6 pentru minori.
Ancheta socială este un instrument tehnic de cercetare sau înregistrare a 

cazului, individ familie pentru cunoaşterea problematicii sociale sau a problema-
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ticii medico-sociale pe care o ridică subiectul în scopul stabilirii acţiunilor necesare 
de recuperare sau educare socială şi recuperare sau reeducare medico-socială.

Ancheta socială are la bază studiul de caz şi investigaţia. În acest scop toate 
anchetele sociale se realizează în teren, la domiciliul persoanei în cauză, se poartă 
discuţii cu acesta, la şcoală, în unitatea unde lucrează cu rudele, prietenii, învă-
ţătorul, medicul curant şi toţi factorii care pot informa despre comportamentul 
zilnic al acestuia.

Faza de investigaţie serveşte la adunarea informaţiilor, la stabilirea informa-
ţiilor şi a personalităţii dependentului ca să se poată pune diagnosticul social.

Prin specificul activităţii, Compartimentul autoritate tutelară relaţionează cu 
instanţele judecătoreşti, parchetul, poliţia, serviciul judeţean specializat în pro-
tecţia drepturilor copilului, centrele de plasament, şcolile speciale, centrele de 
îngrijire şi asistenţă, O.N.G-urile, etc. acordând sprijin acestor instituţii, în special 
prin efectuarea anchetelor sociale – anchete care se constituie ca bază în înce-
putul oricărei investigaţii.

Având în vedere că un procent de peste 80% din cetăţenii care se adresează 
Compartimentului Autoritate Tutelară sunt dependenţi de o formă de asistenţă 
socială sau specială, activitatea de autoritate tutelară s-a bazat în primul rând pe 
respectarea codului deontologic al asistentului social care impune respectarea 
intimităţii persoanei şi confidenţialitatea informaţiilor obţinute prin exercitarea 
profesiei, precum şi respectarea legalităţii.
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DIRECŢIA RESURSE UMANE,
COMUNICARE

Direcţia Resurse Umane, Comunicare are ca principală misiune:
• asigurarea managementului carierei în funcţia publică prin elaborarea po-

liticilor şi instrumentelor interne de gestiune şi planificare a resurselor umane, 
aplicarea principiilor egalităţii de şanse, motivării şi transparenţei;

• asigurarea accesului liber si neîngrădit al persoanei la orice informaţii de 
interes public.

Principalele activităţi în 2010:
• întocmirea documentelor necesare aprobării organigramei, statului de 

funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
• întocmirea şi aprobarea statului de personal în baza organigramei şi a 

statului de funcţii;
• întocmirea şi aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul 

instituţiei;
• fundamentarea cheltuielilor de personal în vederea elaborării bugetului de 

venituri şi cheltuieli;
• întocmirea documentelor privind numirea în funcţii publice, avansare, 

promovare;
• întocmirea statelor de plată a salariilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul 

de stat;
• întocmirea dosarului profesional al funcţionarilor publici;
• efectuarea lucrărilor privind evidenţa şi mişcarea personalului, în care scop 

întocmeşte, păstrează şi ţine la zi carnetele de muncă, registrul general de evi-
denţă al salariaţilor şi registrul declaraţiilor de avere şi interese;

• organizarea concursurilor/examenelor pentru promovarea în grad/treaptă 
a funcţionarilor publici la care compartimentul resurse umane a asigurat secre-
tariatul comisiilor de concurs/examen răspunzând astfel de organizarea şi des-
făşurarea acestora;

• exploatarea aplicaţiei în sistem informatic integrat pentru gestiunea func-
ţiilor publice şi a funcţionarilor publici;

• comunicarea către ANFP a oricărei modificări intervenite în situaţia func-
ţionarilor publici şi a informaţiilor privind funcţiile publice;

În conformitate cu prevederile Legii 76/2002, în colaborare cu Agenţia 
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, s-a încheiat o convenţie pentru 20 
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persoane angajate pe perioadă determinată, cu o subvenţie de 48910 lei. 
Menţionăm că persoanele angajate au fost selectate din rândul celor care au 
solicitat sprijinul primarului.

În temeiul H.G.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea pro-
fesională a funcţionarilor publici, la încheierea exerciţiului bugetar, autorităţile şi 
instituţiile publice întocmesc raportul anual privind formarea profesională a func-
ţionarilor publici, raport care face parte integrantă din raportul activitate al auto-
rităţii şi instituţiilor publice.

Având în vedere elementele ce trebuie evidenţiate în acest raport, pentru 
2010 a fost prevăzută în buget pentru perfecţionare profesională suma de 24.000 
lei, din care s-a consumat suma de 22.788 lei.

În acest sens, 20 funcţionari publici au participat la cursul de obţinere a 
permisului de conducere a calculatorului „ECDL COMPLET”, curs de perfecţio-
nare organizat în Târgu-Jiu. Acest curs de perfecţionare s-a finalizat printr-un 
examen de verificare a cunoştinţelor dobândite on-line, în urma căruia toţi cur-
sanţii au obţinut certificat „ECDL COMPLET”.

3 funcţionari publici de execuţie din cadrul Primăriei Târgu-Jiu au participat 
la cursul de iniţiere „Proiectare asistată de calculator” (AUTOCAD), curs organizat 
la Predeal, furnizor de programe fiind CADCENTER BRAŞOV. Participanţii au 
absolvit şi obţinut certificat de absolvire.

În cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorită-
ţilor publice locale în domeniile managementului proiectelor şi achiziţiilor publice” au 
participat la cursul „Management al proiectelor” 8 funcţionari publici. Furnizorul de 
programe de formare profesională a fost fundaţia „Centrul de resurse juridice” şi ca 
modalitate de realizare a formării profesionale au fost programe de formare organizate 
şi desfăşurate în cadrul implementării de proiecte cu finanţare externă. Finanţarea 
acestor cursuri a fost suportată integral de către fundaţia „Centrul de resurse juridice”. 
Participarea funcţionarilor la aceste cursuri s-a finalizat cu certificate de absolvire.

CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂŢENILOR

Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate 
în numele semnatarilor, iar autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii 
în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.

Potrivit O.G. nr. 27/2002, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesi-
zarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un 
cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi institu-
ţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor 
comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite 
în continuare autorităţi şi instituţii publice.
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La analiza soluţionării petiţiilor adresate Primăriei Târgu-Jiu, practica a fost 
extinsă şi pentru sesizările adresate prin intermediul Telefonului Cetăţeanului, pe 
site-ul www.domnuleprimar.ro şi problemelor ridicate de cetăţeni în cadrul audi-
enţelor. La Primăria municipiului Târgu-Jiu, activitatea de soluţionare a petiţiilor 
se desfăşoară prin Centrul pentru Informarea Cetăţenilor, la termenele prevăzute 
de OG 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr. 544/2001, privind liberul 
acces la informaţiile de interes public.

În 2010, au fost înregistrate 51.372 documente, care au fost soluţionate 
după cum urmează:

• 42.581 favorabil;
• 340 parţial favorabil;
• 1.489 nefavorabil;
• 6.962 documente interne.
Din cele 51.372 documente înregistrate 19.507 reprezintă petiţii propriu-zise, 

care au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate.
Principalele solicitări adresate de către cetăţenii municipiului sunt:
• adeverinţe de la Registrul Agricol (9.700);
• anchete sociale în vederea obţinerii unor drepturi prevăzute de legislaţia 

în vigoare, emiterea unor dispoziţii pentru tutelă şi curatelă (2.646);
• certificat de urbanism (1509);
• autorizaţii de construire/demolare (701).
Cele 19.507 petiţii au fost soluţionate astfel:
• 18.732 favorabil;
• 133 parţial favorabil;
• 362 nefavorabil;
• 280 intern.

97%

1%

2%

97% R spuns favorabil 2% R spuns nefavorabil 1% Intern

Structura răspunsurilor primite de petiţionari
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Cu toate eforturile depuse de personalul primăriei pentru soluţionarea pro-
blemelor cetăţenilor, 271 cetăţeni s-au prezentat în audienţe solicitând rezolvarea 
unor probleme care vizează:

• Serviciul Gospodărie Comunală 63;
• Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 24;
• Direcţia Tehnică 19;
• S.C. Edilitara 5;
• Compartimentul Resurse Umane 22;
• Compartimentul îndrumare asociaţii de proprietari 21;
• Serviciul Juridic, Contencios 21;
• Direcţia Publică de Protecţie Socială 16;
• Serviciul Investiţii 6;
• Direcţia Publică de Venituri 4;
• Serviciul concesionări 9;
• Altele 61 ( Serviciul Agricol, Poliţia Comunitară, probleme personale).
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Structura audienţelor pe compartimente vizate

Cetăţenii prezenţi la audienţe au solicitat locuinţe, locuri de muncă, amena-
jarea parcarilor şi a spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe, ajutor social, 
utilităţi.

În cadrul audienţelor organizate pentru rezolvarea solicitărilor adresate pe 
probleme legate de legea fondului funciar s-au prezentat în 2010 97 persoane 
ale căror probleme au fost supuse analizei comisiei locale.

Centrul pentru Informarea Cetăţenilor răspunde şi de gestionarea sesizărilor 
adresate la „Telefonul Cetăţeanului” – 984, prin preluarea mesajelor şi transmite-
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rea acestora la serviciile de specialitate. La acest telefon au fost înregistrate 2.207 
propuneri şi sesizări care privesc:

• Serviciul Gospodărie Comunală 555;
• S.C. Edilitara 567;
• Aparegio 241;
• Direcţia Tehnică 259;
• Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 48;
• Poliţia Comunitară 128;
• Romlux 359;
• Altele 50.

25%
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16%
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Structura telefoanelor „984”, în funcţie de compartimentele vizate

Cele mai multe înregistrări sesizează apariţia unor disfuncţionalităţi la ilumi-
natul public – becuri arse (591) în diverse zone ale oraşului care au fost rezolvate 
în cel mult 24 de ore, defecţiuni la sistemul de iluminat stradal şi montarea unor 
lămpi în anumite zone ale oraşului (296), solicitarea intervenţiei compartimentului 
de gestionare a câinilor fără stăpân (302), sesizări cu privire la executarea unor 
lucrări de construire fără autorizaţiile necesare (38), apariţia unor defecţiuni la 
reţeaua de apă şi canal (148), montare banci, coşuri de gunoi rupte şi indicatoare 
de circulaţie căzute (28), solicitări pentru cosirea ierbii sau toaletarea copacilor 
(122), disconfort din cauza muzicii de la terase şi restaurante (27), diverse (ame-
najare parcări, reparare gropi si asfaltare, lipsa capacelor de la gurile de canal, 
maşini abandonate sau parcate în locuri nepermise, etc.).
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Operativitatea cu care sunt rezolvate sesizările adresate la acest telefon 
este reflectată şi prin telefoanele de mulţumire cu care revin ulterior unii 
cetăţeni.

În privinţa accesului la informaţiile de interes public, prevăzut de Legea nr. 
544/2001, principalele aspecte reieşite din registrul pe anul 2010, sunt 
următoarele:

a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public – 96;
b) numărul de solicitări rezolvate favorabil – 84;
c) numărul de solicitări rezolvate nefavorabil (documentele solicitate nu se 

află în evidenţele primăriei – 8, informaţii exceptate – 4) – 12;
d) numărul de solicitări redirecţionate – 0;
e) numărul de solicitări adresate – 96:
     - pe suport de hârtie – 83;
     - pe suport electronic – 13;
f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 66;
g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice – 30;
h) numărul de reclamaţii administrative – 1 (respinsă);
i) numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei – 1 (rezolvată în favoa-

rea instituţiei).
Un segment nou de petiţii îl reprezintă cele postate pe site-ul www.dom-

nuleprimar.ro. În anul 2010 au fost postate de către cetăţeni pe site 43 sesizări. 
Cu toate că O.G. 27/2002 permite clasarea petiţiilor anonime, domnul primar 
a hotarât să răspundem şi acestor cetăţeni. Pe lângă mulţumirile adresate 
primarului pentru modul cum gospodăreşte oraşul, cetăţenii solicită o mai mare 
implicare a conducerii primăriei în gestionarea câinilor fără stăpân, construc-
ţiilor de locuinţe, lucrări de investiţii şi gospodărie comunală, fluidizarea circu-
laţiei în municipiu.

Dat fiind faptul că în ultimii ani aşteptările faţă de calitatea serviciilor şi re-
laţiilor cu cetăţeanul au devenit tot mai mari şi au dobândit o importanţă crescută, 
primăria prin Centrul pentru Informarea Cetăţenilor îşi propune să-şi orienteze 
mai mult activitatea către cetăţean, ca beneficiar final al serviciilor propunându-şi 
ca obiective următoarele:

• valorificarea eficientă a potenţialului de resurse umane de care dispune 
dezvoltând aptitudinile şi competenţele personalului în vederea realizării cu pro-
fesionalism a tuturor sarcinilor;

• modernizarea şi perfecţionarea continuă a instrumentelor de realizare a 
managementului circuitului documentelor;

• reducerea timpului de rezolvare a cererilor cetăţenilor municipiului prin 
asigurarea unui acces liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes 
public;

• stabilirea unor norme deontologice în raporturile dintre funcţionarii publici 
şi cetăţeni.
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BIROUL PROGRAME, POLITICI COMUNITARE

Activitatea Biroului Programe, Politici Comunitare 2010 s-a concretizat atât 
în obţinerea de fonduri necesare implementării proiectelor Primăriei Municipiului 
Târgu-Jiu, cât şi în promovarea pe plan internaţional a oraşului şi comunităţii.

În perioada 01.01-31.12.2010, activitatea Biroului P.P.C. s-a concentrat pe 
patru domenii principale, după cum urmează:

1. DOMENIUL FINANŢĂRILOR EXTRABUGETARE:

     1.1. Implementare proiecte finanţate

• Implementarea proiectului „Modernizare Drumuri de Rocadă pentru 
Municipiul Târgu-Jiu” finanţat prin POR, Axa 2;

• Implementarea proiectului „Centru de servicii sociale integrate-Centru de 
asistenţă pentru batrâni”, finanţat prin POR, Axa 3

• Implementarea proiectului Modernizare străzi în Municipiul Târgu-Jiu – 
Etapa II/2 (În cadrul unui plan integrat), finanţat prin POR, Axa 1

• Implementarea proiectului Creare şi modernizare spaţii publice urbane zona 
adiacentă străzii Bicaz (în cadrul unui plan integrat), finanţat prin POR, Axa 1

• Implementarea proiectului Sistem de supraveghere pentru cresterea sigu-
rantei (in şcoli), (În cadrul unui plan integrat), finanţat prin POR, Axa 1

• Implementarea proiectului proiect „Suntem împreună” (în parteneriat cu SOS 
copiii Gorjului), finanţat prin FACILITATEA DE TRANZIŢIE 2007/19343.03.03 (finalizat)

1.2. Elaborare cereri de finanţare:

• proiect Centrul de zi Christian – Asistenţă pentru persoanele inere şi adulte 
cu handicap, care a fost depus spre finanţare prin POR, Axa 3.2, proiect aprobat 
spre finanţare

• proiect Centrul de Servicii Sociale Integrat – Centru Îngrijire Copii, care a 
fost depus spre finanţare prin POR, Axa 3.2, proiect aprobat spre finanţare

• proiect Modernizare străzi în Municipiul Târgu-Jiu – Etapa II/1 (În cadrul 
unui plan integrat), care a fost depus spre finanţare prin POR, Axa 1, proiect de-
clarat conform şi eligibil

• proiect BARABARIPEM – un model interregional de incluziune destinat 
femeilor rome, (în parteneriat cu Primăria Reşiţa), care a fost depus la finanţare 
prin POS DRU, Axa 6, proiect aprobat spre finanţare

• proiect Parc Fotovoltaic Târgu-Jiu,, care a fost depus spre finanţare prin 
PO CCE, Axa 4.2, proiect declarat conform şi eligibil

2. DOMENIUL PARTENERIATELOR:

Încheierea de parteneriate cu organizaţii rrome, şcoli, organizaţii neguver-
namentale, ministere, etc. – pentru elaborarea şi implementarea de proiecte.
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3.DOMENIUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE:

• Elaborarea de proiecte în parteneriat cu oraşele înfrăţite.

4. ELABORAREA DE PROGRAME ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE

• Participarea la programul „Conveţia Primarilor”, care reprezintă un anga-
jament voluntar al autorităţilor locale în vederea dezvoltării unor planuri locale de 
acţiune pentru eficienţă energetică şi energie durabilă, în cadrul căreia a fost 
eleborat Planul Local de Actiune pentru energia durabilă.

• Pregătirea încheierii unui parteneriat pentru realizarea unei Zonei de 
Dezvoltare, între municipiul Târgu-Jiu, comunele limitrofe Băleşti, Drăguţeşti, 
Dăneşti, Scoarţa, Bălăneşti, Turcineşti, Stăneşti, Leleşti şi oraşul Bumbeşti Jiu.

Scopul strategiilor adoptate de Municipiul Târgu-Jiu vizează:
• Crearea unui model de dezvoltare economică, în deplin acord cu rezolva-

rea problemelor sociale şi de mediu;
• Elaborarea unor strategii care să aplice, la nivel local, strategiile de dez-

voltare la nivel european, naţional, zonal şi judeţean;
• Implicarea tuturor sectoarelor comunităţii în elaborarea unei viziuni privind 

viitorul oraşului;
• Posibilitatea contribuţiei cetăţenilor la creşterea gradului de bunăstare, a 

luării de atitudine şi a exprimării pentru a crea un viitor cât mai durabil;

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

Auditul public intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, 
care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi 
cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile instituţiei publice.

Desfăşurarea misiunilor de audit se face conform planului anual de audit, 
aprobat de ordonatorul principal de credite, şi respectând metodologia de lucru 
prevăzută de legislaţia specifică.

Pentru anul 2010, au fost propuse şi realizate de angajaţii compartimentului 
audit intern următoarele misiuni:

1. Sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia. Plăţile asumate prin angajamente 
bugetare şi legale, în cadrul primăriei.

2. Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor în realizarea angajamentelor legale, 
operaţiuni realizate de Compartimentul Licitaţii, Achiziţii Publice din Primăria 
Municipiului Târgu-Jiu

Plăţile asumate prin angajamentele legale şi utilizarea creditelor bugetare, 
în baza activităţii Serviciului Investiţii 

4. Utilizarea creditelor bugetare şi plăţile asumate prin angajamentele legale, 
prin activitatea desfăşurată de Serviciul Gospodărie Comunală
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5. Utilizare credite bugetare privind cheltuielile de personal, misiuni desfă-
şurate la următoarele centre bugetare: Colegiul Tehnic,,Materiale de Construcţii”, 
Grup Şcolar Forestier, Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu”, 
Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu” şi Liceul Teologic

6. Organizarea şi conducerea contabilităţii; activitatea desfăşurată de ser-
viciile personal, salarizare, juridic şi protecţie socială la nivelul Direcţiei Publice 
de Protecţie Socială

7. Activitatea specifică compartimentului Îndrumare Asociaţii de Proprietari 
din cadrul Primăriei Târgu-Jiu

8. Executarea silită şi restituirile pentru sumele virate în plus la bugetul local 
misiune desfăşurată la Direcţia Publică de Venituri

9. Organizarea şi conducerea contabilităţii la nivelul Poliţiei Comunitare.
Organizarea şi conducerea contabilităţii la nivelul Direcţiei Publice 

Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanei
Constatările auditorilor, în cadrul misiunilor realizate, au fost discutate cu şe-

fii structurilor auditate, iar în cazul identificării unor deficienţe, au fost analizate 
cauzele care au contribuit la realizarea acestora şi au fost prezentate recoman-
dările de implementat pentru eliminarea deficienţelor constatate.

SERVICIUL AGRICOL

În anul 2010, activitatea s-a desfăşurat în principal pe retrocedarea terenu-
rilor care fac obiectul Legii nr. 247/2005, respectiv suprafeţele care au aparţinut 
de domeniul public al statului şi au fost date în administrarea Staţiunii de 
Cercetare şi Dezvoltare Horticolă Târgu-Jiu. Terenul în suprafaţă de 650 ha a fost 
predat de către S.C.D.H. Târgu-Jiu pentru retocedare către foştii proprietari sau 
moştenitorii acestora, în baza unui protocol.

Întreaga suprafaţă a fost identificată cu toţi proprietarii, parcelată şi validată 
în Comisia Judeţeană Gorj de aplicare a legilor fondului funciar, totodată elibe-
rându-se şi titlurile de proprietate pentru aceste suprafeţe.

În ceea ce priveşte situaţia retrocedării terenului forestier, aceasta s-a în-
cheiat, în prezent soluţionându-se doar eventualele hotărâri judecătoreşti, retro-
cedându-se către foştii proprietari peste 60 ha pădure.

La nivelul municipiului, multe suprafeţe de teren au fost pierdute de proprietari 
prin construirea de blocuri, unităţi industriale, căi de comunicaţie, unităţi agro-zo-
otehnice, terenuri pentru care s-au depus cereri pentru retrocedare, iar conform 
legilor funciare, această categorie beneficiază de acordarea de despăgubiri băneşti 
sau de teren, în schimb. Pentru rezolvarea acestor solicitări, am demarat identifi-
carea fostelor amplasamente şi poziţionarea lor pe planurile cadastrale, întocmin-
du-se 130 dosare pentru acordarea de teren pe un alt amplasament situat în 
Preajba, dreptul de proprietate fiind validat în Comisia Judeţeană Gorj, întocmin-
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du-se şi titlurile de proprietate pentru suprafaţa de 27 ha. Această suprafaţă este 
insuficientă pentru aceste solicitări, drept pentru care am solicitat Agenţiei 
Domeniilor Statului să ne pună la dispoziţie terenuri din portofoliul acesteia. 
Cetăţenilor care au solicitat în mod expres acordarea de despăgubiri li s-au întocmit 
dosare, care au fost aprobate în Comisia Judeţeană Gorj. Pe lângă activitatea de 
bază se lucrează la trasarea drumurilor de acces în zonele care iniţial au făcut parte 
din extravilan, ulterior în intravilan, cetăţenii construindu-şi locuinţe.

Alături de lucrătorii de la A.P.I.A. Gorj am participat la identificarea topogra-
fică a parcelelor, proprietate a cetăţenilor care au solicitat subvenţii pentru uni-
tatea de suprafaţă.

Tot în 2010 Primăria Municipiului Târgu-Jiu, prin Serviciul Agricol a executat 
o serie de lucrări (defrişări, însămânţări, fertilizări) pe suprafeţele amenajate ca 
păşune. Menţionăm că suprafaţa totală a islazurilor este de 483,9 ha, suprafeţe 
ce sunt puse la dispoziţia crescătorilor de animale.
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DIRECŢII ÎN SUBORDINEA
CONSILIULUI LOCAL

DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI

Activitatea desfăşurată de Direcţia Publică de Venituri în ceea ce priveşte 
constatarea, stabilirea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale dato-
rate de către contribuabilii persoane fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul în 
Municipiul Târgu-Jiu sau care posedă bunuri mobile şi imobile impozabile pe 
teritoriul acestuia, este o activitate nu numai extrem de complexă, dar şi foarte 
amplă ca şi volum, fapt evidenţiat şi prin faptul că în registratura acestei instituţii 
au fost înregistrate 98.754 de documente. Pe servicii, activitatea Direcţiei Publice 
de Venituri se concretizează după cum urmează:

SERVICIUL CONSTATARE ŞI URMĂRIRE
PERSOANE FIZICE

Pe 2010 impozitele şi taxele locale au fost calculate conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 371/26.10.2009. Activitatea de constatare şi urmărire presu-
pune mai multe acţiuni. În 2010 au fost înregistrate în evidenţele fiscale 17.500 
declaraţii privind imobilele (case şi apartamente) dobândite, în prezent la acest 
tip de impozit(impozitul pe clădiri) fiind înregistrate în evidenţa fiscală 43.768 
roluri, cu un debit de 4.700.000 lei. Tot în această perioadă au fost înregistrate 
8.600 declaraţii privind mijloacele de transport dobândite, fiind radiate totodată 
2.500 mijloace de transport, în prezent fiind înregistrate 25.807 roluri.

Referitor la impozitul pe teren, în 2010 au fost înregistrate 9.000 declaraţii 
privind terenurile dobândite, în prezent fiind 28.975 roluri.

În ceea ce priveşte dosarele cu cereri de acordare de scutiri sau reduceri 
de impozite şi taxe înregistrate, acestea se distribuie inspectorilor de sector, care 
se vor deplasa în teren la domiciliul contribuabililor unde vor efectua o anchetă 
strictă, în urma căreia vor stabili autenticitatea actelor depuse la dosar şi cuan-
tumul scutirilor sau reducerilor ce se vor acorda.

În 2010, la impozitul pe clădire au fost operate 1.880 dosare privind scutirile 
de plată pentru contribuabilii cu handicap grav sau accentuat, invaliditate de 
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gradul I, precum şi alte tipuri de scutiri şi reduceri prevăzute de legislaţia în vi-
goare (veterani de război, văduve de veterani, foşti deţinuţi politici, deportaţi, eroi 
din revoluţie, urmaşii eroilor din revoluţie), cuantumul total al reducerilor ridicân-
du-se la 194.144 lei. 

Tot în această perioadă, privitor la impozitul asupra mijloacelor de transport, 
au fost operate 80 dosare privind scutirile şi reducerile prevăzute de legislaţia în 
vigoare, pentru suma de 12.367 lei.

În ceea ce priveşte impozitul pe teren datorat de persoane fizice, pe par-
cursul anului 2010 au fost operate 800 dosare privind scutirile şi reducerile pre-
văzute de lege pentru suma de 80.363 lei.

Zilnic, inspectorul de teren se deplasează în sector pentru a identifica masa 
impozabilă nedeclarată, luând măsurile ce se impun în sensul conştientizării con-
tribuabililor asupra necesităţii declarării la timp a bunurilor nou dobândite şi achi-
tarea la termen a sumelor datorate la bugetul local.

Pe perioada 01.01.2010-31.12.2010 au fost înregistrate 17.500 declaraţii 
privind imobilele(case şi apartamente) dobândite, în prezent la acest tip de im-
pozit fiind 43.768 roluri, cu un debit de 4.700.000 lei. Conform contului de exe-
cuţie bugetară, la data de 31.12.2010 s-a încasat suma de 4.125.000 lei, repre-
zentând un procent de 87,7 %. Din cele 43.768 de roluri, 20.000 contribuabili au 
beneficiat de bonificaţia de 10% acordată pentru achitarea în totalitate a acestui 
tip de impozit, până la data de 31.03.2010, suma acordată drept bonificaţie fiind 
de 221.569 lei.

În ceea ce priveşte dosarele cu cereri de acordare de scutiri sau reduceri 
de impozite şi taxe la acest tip de impozit au fost operate 1.880 dosare, cuantu-
mul total al reducerilor ridicându-se la suma de 194.144 lei.

În perioada 01.01.2010-31.12.2010 au fost înregistrate 8.600 declaraţii 
privind mijloacele de transport dobândite, fiind radiate 2.500 mijloace de trans-
port, în prezent fiind 25.807 roluri cu un debit de 3.050.00 lei, încasându-se 
până la data de 31.12.2010 suma de 2.630.00 lei, reprezentând un procent de 
încasare de 86%. Din cele 25.807 de roluri, 11.500 contribuabili au beneficiat 
de bonificaţia de 10% acordată pentru achitarea în totalitate a acestui tip de 
impozit până la data de 31.03.2010, suma acordată drept bonificaţie fiind de 
109.471 lei.

IMPOZITUL PE TEREN LA PERSOANELE FIZICE

Au fost înregistrate 9.000 declaraţii privind terenurile dobândite, în pre-
zent fiind înregistrate 28.975 roluri, cu un debit total de 1.300.000 lei, înca-
sându-se până la 31.12.2010 suma de 998.000 lei, rezultând un procent de 
încasare de 77%.

În ceea ce priveşte impozitul pe teren datorat de persoanele fizice au fost 
operate 800 dosare privind scutirile şi reducerile pentru suma de 80.363 lei.
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AMENZILE DE CIRCULAŢIE DE LA POPULAŢIE ŞI ALTE VENITURI
PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE

Conform contului de execuţie bugetară, până la 31.12.2010 s-a încasat 
suma de 2.527.891 lei, pentru 2010 fiind prevăzută suma de 5.000.000 lei, repre-
zentând un procent de 50%. Acest tip de venit nu poate fi fundamentat cu exac-
titate deoarece nu se poate anticipa numărul de procese-verbale de contravenţie 
ce vor fi primite în vederea debitării pe parcursul anului şi nici cuantumul amen-
zilor aplicate, acest aspect ţinând şi de termenul de achitare (în 48 de ore sau 
după trecerea acestui termen).

Ca urmare a diverselor cazuri de neidentificare în teren a contribuabililor sau 
ca urmare a decesului acestora, se pune problema întocmirii dosarelor de insol-
vabilitate, până la această dată întocmindu-se 26 dosare, suma trecută în evi-
denţa specială de insolvabilitate fiind de 156.931,70 lei, alte cazuri fiind în curs 
de rezolvare.

SERVICIUL CONSTATARE ŞI URMĂRIRE
PERSOANE JURIDICE

Pe perioada anului 2010 serviciul a desfăşurat în principal următoarele 
activităţi:

• au fost debitate 7257 declaraţii de impuneri (impozit pe clădiri, impozit 
auto, impozit pe teren, taxă vehicule lente, taxă firmă, taxă hotelieră, impozit pe 
spectacol).

• s-a urmărit organizarea activităţii de constatare, urmărire şi încasare la 
termenele legale de plată, precum şi vărsarea la buget a veniturilor fiscale şi ne-
fiscale, calculându-se dobânzi şi penalităţi de întârziere;

• a fost organizată activitatea de urmărire silită a bunurilor şi veniturilor 
persoanelor juridice pentru încasarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen 
şi a creanţelor băneşti constatate prin titluri executorii ce intră în competenţa 
organelor fiscale din cadrul administraţiei publice locale, întocmindu-se 1763 
popriri;

• s-au operat 372 compensări între impozitele şi taxele locale la persoane 
juridice prin întocmirea ordinelor de plată;

• s-au operat modificări la 2364 poziţii de rol pentru persoane juridice con-
form declaraţiilor însoţite de documente justificative.

• o atenţie deosebită a fost acordată identificării pe raza municipiului a per-
soanelor juridice care posedă bunuri supuse impozitării (taxării) nedeclarate şi au 
fost întocmite note de constatare în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor datorate 
precum şi a sancţiunilor contravenţionale prevăzute de legislaţia în vigoare;
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• s-au efectuat 2.545 radieri la mijloace transport solicitate de către persoa-
nele juridice;

• a fost asigurată o permanentă colaborare cu compartimentul juridic al 
instituţiei prin aplicarea unitară a legislaţiei referitoare la constatarea, stabilirea, 
urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale de la persoanele juridice, în-
scriindu-ne la masa credală cu 352 societăţi;

• pe parcursul anului 2010, activitatea acestui serviciu s-a concretizat şi în 
debitarea a 3.942 declaraţii privind impozitul auto;

• cu ocazia deplasărilor în teren s-a urmărit identificarea bunurilor mobile 
ale debitorilor rău platnici aplicându-se măsura de sechestru asupra bunurilor a 
7 agenţi economici, urmând ca bunurile sechestrate să fie evaluate şi valorificate 
prin vânzare la licitaţie publică;

• s-au rezolvat 93 cereri de restituire pentru persoane juridice, prin restituire 
cu dispoziţie de plată sau ordin de plată;

• s-au verificat 122 deconturi privind impozitul pe spectacole, vizându-se 
şi bilete de intrare la spectacole;

• s-au primit şi verificat 137 declaraţii privind taxa hotelieră;
• s-au operat 2.364 cereri de rectificări de poziţii de rol la persoane juridice;
• s-au întocmit şi eliberat la cererea persoanelor juridice 3.324 de certificate 

de atestare fiscală;
• pentru clarificarea unor debite privind impozitele şi taxele locale, pentru 

persoanele juridice, s-au întocmit adrese de prezentare la sediul Direcţiei Publice 
de Venituri pentru 524 agenţi economici;

• s-au eliberat 1.076 documente privind bunurile mobile şi imobile ale con-
tribuabililor persoane juridice solicitate de către executori judecătoreşti.

IMPOZIT PE CLĂDIRI LA PERSOANE JURIDICE

La impozitul pe clădiri au fost verificate şi debitate 1.398 declaraţii de im-
punere. Până la 30.12.2010, s-a încasat suma de 8.480.000 lei, dintr-un total de 
9.800.000, rezultând un procent de încasare de 86,5%.

Pentru acest tip de impozit, conform HCL 371/26.10.2009 s-a prevăzut o 
cotă de 1,5% pentru clădirile reevaluate pe 3 ani anteriori anului fiscal de refe-
rinţă, iar pentru clădirile nereevaluate o cotă de 10%.

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT LA
PERSOANE JURIDICE

La impozitul asupra mijloacelor de transport, Serviciul de Constatare şi 
Urmărire Persoane Juridice a verificat şi debitat 3176 declaraţii de impunere.

Pentru anul fiscal 2010, 3.176 de societăţi comerciale sunt înregistrate 
cu mijloace de transport auto, cu un debit anual de 2.350.000 lei. La data de 
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30.12.2010, era încasată suma de 2.050.000 lei rezultând un procent de în-
casare de 87%.

TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ
ŞI PUBLICITATE

La acest tip de taxă au fost verificate şi debitate 726 declaraţii. A rezultat 
un debit de 367.000 lei, încasându-se 285.000 lei, realizându-se un procent de 
77,66%.

Activitatea de încasare şi urmărire a impozitelor şi taxelor locale s-a con-
cretizat prin întocmirea la Serviciul de Constatare şi Urmărire Persoane Juridice 
a următoarelor documente: 2.065 somaţii, 2.065 titluri, 1.763 popriri.
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE PROTECŢIE
SOCIALĂ

În privinţa ajutoarelor sociale, în 2010 au fost înregistrate 70 dosare noi, iar 
după efectuarea anchetei sociale au fost emise 55 dispoziţii de acordare a aju-
torului social.

În 2010 s-au efectuat şi 454 anchete sociale de verificare a unor beneficiari 
aflaţi în plată şi s-au emis 42 dispoziţii de încetare a dreptului la ajutor social, 
pentru restul beneficiarilor menţinându-se propunerea de acordare a dreptului. 
Motivul încetării l-a constituit faptul că unii beneficiari s-au mutat de la adresa 
declarată, s-au angajat realizând venituri ce depăşesc cuantumul prevăzut de 
lege ori s-au pensionat. De asemenea o situaţie frecventă care a dus la înceta-
rea dreptului la ajutor social este atît neprezentarea documentelor necesare 
menţinerii acestui drept cît şi refuzul de a frecventa orele de muncă în folosul 
comunităţii.

Tot în 2010 au fost acordate 7 ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea unor 
familii aflate în situaţii de risc social şi 2 ajutoare de deces.Totodată, în pe-
rioada sezonului rece, s-au acordat subvenţii pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne şi combustibili petrolieri, respectiv la 148 persoane cu sumă de 42.862 
lei.

180 persoane au servit masa la cantină; criteriul de acordare a acestui drept 
îl constituie situaţia socio-economică a familiei, rezultată în urma efectuării an-
chetei sociale la domiciliul solicitanţilor şi analizării documentelor prezentate de 
aceştia. Din totalul beneficiarilor, 80 % îl reprezintă minorii, 10 % persoanele 
vârstnice şi 10 % persoanele cu boli cronice. Au servit masa gratuit 176 persoa-
ne, iar 4 au plătit contribuţia stabilită de lege, respectiv 30% din venitul net rea-
lizat/persoană.

Valoarea alocaţiei de hrană a fost de 6 lei/zi/persoană, în total cheltuindu-se 
357.000 lei RON. Prin serviciile oferite se asigură servirea a două mese: prânzul 
şi cina; hrana se distribuie zilnic, iar pentru sâmbătă şi duminică s-a acordat 
hrană rece.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi a celor de Paşte, toate persoanele asistate 
la cantină, beneficiarii de ajutor social şi alte persoane defavorizate social au 
primit pachete cu alimente de bază şi dulciuri, această acţiune organizându-se 
şi cu sprijinul unor societăţi comerciale. De asemenea, ziua de 1 Iunie a fost săr-
bătorită, copiii asistaţilor primind pachete cu dulciuri.



595958

Prin intermediul Cantinei de ajutor social, s-au distribuit produsele acordate 
gratuit (14 kg făină, 7 kg mălai, 3,2 kg paste făinoase, 1 kg lapte praf, 1,200 kg 
biscuiţi şi 1 kg zahăr), potrivit Hotărârii Guvernului nr. 600/2009, celor mai defa-
vorizate categorii sociale. Numărul total al beneficiarilor este de 7651 persoane, 
iar până la 31 decembrie 2010 produsele au fost distribuite unui număr de 4860 
persoane.

Tot în cadrul Serviciului Protecţie Socială s-au întocmit dosarele de acordare 
a alocaţiei pentru copiii nou-născuţi. Aceasta s-a acordat mamelor, pentru fiecare 
dintre primii 4 copii născuţi vii, iar cuantumul a fost de 230 lei. În urma analizei 
cererilor şi a actelor doveditoare au fost întocmite 512 dispoziţii de acordare a 
acestui drept. Fondurile necesare plăţii alocaţiei pentru copilul nou-născut s-au 
suportat de la bugetul de stat. Potrivit modificărilor suportate de Legea 416/2001, 
îincepând 1 august 2010, alocaţia pentru copilul nou-născut nu s-a mai acordat.

O altă categorie a activităţilor realizate în cadrul Serviciului de Protecţie 
Socială o reprezintă întocmirea dosarelor de alocaţie de stat, alocaţie familială 
complementară şi alocaţie de susţinere pentru familiile monoparentale. În 2010 
au fost întocmite şi soluţionate 917 dosare de alocaţii de stat, 217 dosare de 
alocaţii pentru susţinerea familiei monoparentale şi 458 dosare de alocaţii 
complementare.

La 31.12.2010 în evidenţa Serviciului de Protecţie Socială au fost 2.811 
de familii beneficiare de alocaţie familială complementară şi 1.615 familii be-
neficiare de alocaţii de susţinere pentru familia monoparentală, familii pentru 
care Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Gorj a efectuar plata dreptu-
rilor cuvenite şi au fost efectuate 3.447 anchete sociale privind alocaţiile de 
susţinere pentru familiile monoparentale şi 5.390 anchete sociale pentru alo-
caţia complementară.

Tot în cadrul Serviciului de Protecţie Socială se face şi distribuirea laptelui 
praf ce se acordă gratuit copiilor cu vârsta de până la 1 an, iar în 2010 au fost 
distribuite 2.144 cutii.

În legătură cu indemnizaţia de creştere şi îngrijire copil, s-au primit 738 do-
sare, iar pentru trusou au depus dosar 515 persoane.

Pentru sezonul rece noiembrie 2010 - martie 2011 au fost tipărite şi distri-
buite 20.000 de formulare pentru subvenţia de încălzire a locuinţei. Pentru a fi 
acoperită această activitate, având în vedere numărul mare de solicitări, peste 
8.000, a fost prelungit programul de lucru. La 31 decembrie au fost acordate 
7.047 de ajutoare pentru încălzirea locuinţelor cu gaze naturale şi 1.716 ajutoare 
pentru încălzirea cu lemne.

O altă activitate a Serviciului de Protecţie Socială a fost cea legată de rea-
lizarea Programului „Bani de Liceu”. Funcţionarii publici au colaborat cu repre-
zentanţii Inspectoratului Judeţean Şcolar Gorj şi au efectuat 350 anchete sociale 
la domiciliul reprezentanţilor legali ai elevilor care au solicitat acordarea acestor 
drepturi.
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CLUBURILE VÂRSTEI A III-A

Cluburile vârstei a III a au peste 3.000 de membri, înscrişi îa baza cererii 
depuse şi a cuponului de pensie. În perioada ianuarie – decembrie au fost des-
făşurate numeroase activităţi recreative (şah, rummy, table, lecturarea presei, 
vizionarea programelor TV) şi culturale(excursii lunare la mânăstirile din judeţ – 
Lainici, Polovragi, Tismana ).

Ziua Internaţională a femeii 8 Martie a fost sărbătorită în cadru festiv, în iulie 
pensionarii înscrişi la Cluburi au beneficiat de transport gratuit la Baza de 
Tratament Săcelu, iar de 1 Octombrie-Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 
s-au acordat şi premii constând în bilete de tratament în staţiunile solicitate de 
participanţi precum şi abonamente la Teatrul,,Elvira Godeanu”, totul în cadrul unei 
petreceri deosebite.

Un alt eveniment mult aşteptat de către vârstnici este,,Nunta de aur”, eve-
niment în cadrul căruia se sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie.

Odată cu venirea sărbătorilor de iarnă au avut loc diverse manifestări 
specifice:

• programul special de Sfântul Nicolae, ocazie cu care membrilor cluburilor 
le-a fost oferit un program artistic susţinut de Şcoala Populară de Artă;

• programul spectacol „Crăciun pentru fiecare” în cadrul căruia pensionarii 
au fost întâmpinaţi conform tradiţiilor de Crăciun şi s-au bucurat de un program 
de muzică populară şi colinde;

• programul special „Miracolul Crăciunului” unde pensionarilor le-a fost 
prezentată o expoziţie de icoane şi ornamente de Crăciun.

Centrul Social de Urgentă pentru Persoanele fără adăpost „CASA IRIS” 
reprezintă un serviciu de asistenţă socială de interes local şi este un serviciu de 
asistenţă socială cu regim rezidenţial. Centrul asigură persoanelor fără adăpost 
(persoane adulte sau familii cu sau fără copii), care au domiciliul legal sau sunt 
rezidente pe raza Municipiului Tg.-Jiu, condiţii corespunzătoare de cazare pe 
timpul nopţii, de igienă corporală, asistenţă medicală primară, supraveghere, 
servicii sociale, consiliere. În 2010 am avut cazate 99 de persoane din care77 
adulţi şi 22 minori. Toţi beneficiarii la verificarea în centru au primit obiecte de 
igienă (lenjerie, săpun, pastă de dinţi, pijamale etc). Le-au fost oferite condiţii de 
igienizare şi spălare a hainelor, centrul beneficiind de o maşină de spălat şi de un 
uscător de rufe.

S-au contactat diferite instituţii sanitare pentru colaborare şi pentru a facilita 
internarea în spital a persoanelor bolnave care au nevoie de tratament de speci-
alitate sau tratament pentru dezalcoolizare. Toţi beneficiarii au fost informaţi şi li 
s-a facilitat obţinerea altor tipuri de prestaţii şi servicii sociale prevăzute de le-
gislaţia în vigoare.
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CENTRUL MEDICAL SPERANŢA

În 2010, în cadrul Centrului Medical Speranţa s-au efectuat aproximativ 
5.400 consultaţii şi tratamente medicale, din care peste 2.670 s-au adresat po-
pulaţiei de etnie romă, copii şi adulţi. De asemenea, s-au organizat şi efectuat 
numeroase campanii de informare cu privire la importanţa vaccinării copiilor. În 
perioada celor trei campanii de vaccinare s-au efectuat 136 vaccinări cu vaccinul 
antirujeolic, antihepatic şi antipolio.

Tot în această perioadă, în cadrul cabinetului au fost înregistraţi 3 copii cu 
afecţiuni psihomotorii pentru care se asigură vizitarea periodică la domiciliu, pre-
cum şi 4 adulţi cu dializă şi handicap motoriu, care sunt incluşi în programul 
special al Ministerului Sănătăţii.
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU

ACTIVITATEA SERVICIULUI 
CONCESIONĂRI-CONTRACTE

În 2010 s-a încasat suma de 4.740.514,17 lei, debite mari fiind la contractele 
de concesionare pentru locuinţe, unde predomină cetăţenii rromi, debitul fiind de 
152.429,05 lei. Menţionăm că sunt acţiuni la instanţă în vederea recuperării aces-
tor sume pentru toţi restanţierii înscrişi în evidenţă.

S-a urmărit respectarea obligaţiilor din contract privind rata lunară/trimes-
trială de plată, suprafaţa de teren ocupată de societăţi care au contracte şi care 
au aprobare pentru practicarea comerţului stradal (terase vară, expunere mărfuri, 
vitrine frigorifice, lăzi de îngheţată, etc.).

Pentru sărbătorile de primăvară, Primăria a pus la dispoziţie spaţii în zona 
Centru (str. Victoria), zona Piaţa 9 Mai, zona CAM şi în alte zone solicitate de 
agenţii economici pentru desfăşurarea activităţii de comercializare produse spe-
cifice sezonului şi s-a încasat suma de 79.103 lei.

SERVICIUL PATRIMONIU

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al DPP, în cursul anului 2010 Serviciul Patrimoniu, a desfăşurat următoarele 
activităţi;

• a întocmit documentaţia ce a stat la baza adoptării a 70 de Hotărâri de 
Consiliu ce privesc administrarea elementelor patrimoniale ale Municipiului 
Târgu Jiu.

• a procedat la evidenţierea, inventarierea şi evaluarea domeniului public şi 
privat în conformitate cu prevederile legii 213/1998, actualizându-se 330 de poziţii 
ale Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public şi 225 de poziţii afe-
rente domeniului privat,

• a iniţiat demersurile necesare valorificării bunurilor aflate în domeniul privat 
al Municipiului Târgu Jiu, evaluate de societatea abilitată de Primăria Municipiului 
Târgu Jiu la aproximativ 2.000.000 lei,

• a contribuit la întocmirea documentaţiilor aferente derulării programelor de 
investiţii iniţiate de Biroul Programe Politici Comunitare, privind reabilitarea unor 
străzi sau realizarea unor obiective cu caracter social sau de utilitate publică.
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BIROU FINANŢARE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR

S-a pus un accent depsebit pe programul „Laptele şi Cornul” de care be-
neficiază 9.758 de elevi şi copii, pe existenţa şi obţinerea în termenele legale a 
autorizaţiilor sanitare de funcţionare, asigurarea condiţiilor optime în furnizarea 
utilităţilor, urmărirea executării programelor de investiţii şi reparaţii, la toate uni-
tăţile şcolare şi preşcolare.

Asigurarea asistenţei medicale în şcoli a fost făcută prin susţinerea financi-
ară a activităţilor celor 8 cabinete medicale (cu 38 persoane) în sensul asigurării 
finanţării costurilor salariale şi materiale.

Structura unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar de pe raza mu-
nicipiului Târgu-Jiu se prezintă astfel: 55 unităţi şcolare, din care 7 colegii, 4 
grupuri şcolare, 3 licee, 12 şcoli generale şi primare, 9 grădiniţe cu program 
prelungit, 20 grădiniţe cu program normal. Cele 55 de unităţi şcolare sunt cuprin-
se în 17 centre bugetare.

Pentru educare, Consiliul Local şi Primăria Târgu-Jiu au pus la dispoziţie 
553 săli de clasă, 129 laboratoare, 22 biblioteci, 17 săli de sport si 454 de alte 
spaţii. Suprafaţa interioară a spaţiilor de învăţământ este de 118.078,2 mp, iar 
cea exterioară de 207.828 mp.

S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU-JIU

Prin H.C.L. nr. 190 din 26.07.2010 s-a aprobat reorganizarea Direcţiei de 
Servicii Comunale ca societate pe acţiuni cu denumirea „S.C. EDILITARA PUBLIC 
S.A. TÂRGU-JIU”, începând cu 01.08.2010, pe durată nelimitată, având ca acţi-
onari Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu, care va deţine 95% din acţiuni şi 
Sindicatul Independent ce va deţine 5% din acţiuni. 

Noua societate a preluat toate drepturile şi obligaţiile Direcţiei de Servicii 
Comunale.

S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. întocmeşte proiectul bugetului propriu de ve-
nituri şi cheltuieli, urmărind justa dimensionare a cheltuielilor, creşterea eficienţei 
economice în utilizarea fondurilor, acoperindu-şi cheltuielile prevăzute în buget din 
venituri extrabugetare, iar soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului proprii 
ramânând la dispoziţia acesteia, urmând sa fie folosite în anul urmator, cu aceeaşi 
destinaţie.

În baza Organigramei şi a Statului de funcţii aprobat prin H.C.L.246/2010, 
S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. Tg.Jiu îşi desfăşoară activitatea cu 499 salariaţi, în 
structura urmatoarelor activităţi:
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• producţie, construcţii şi investiţii (sere, producţie de coroane, beton, asfalt, 
confecţii metalice, produse din lemn);

• prestări servicii (salubritate, întreţinere parcuri şi zone verzi, reparaţii şi 
întreţinere străzi, reparaţii şi întretinere fond locativ);

• administrare pieţe, târguri, oboare, cimitir municipal;
• gestionarea câinilor fără stăpân;
• administrare fond locativ de stat.
S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu-Jiu beneficiază de dotări proprii pentru 

desfăşurarea activităţii, după cum urmează:
• parc auto – echivalentul a 72 de unităţi etalon compus din mijloace de 

transport şi utilaje;
• staţie de preparare a mixturilor asfaltice dotată cu instalaţie IMA 45 to/h 

tip Marini-Nicolina, silozuri acoperite şi descoperite pentru agregate, laborator;
• staţie de preparare a betoanelor;
• clădiri administrative;
• centrale termice.
S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. este administratorul fondului locativ de stat, 

a pieţelor şi a cimitirului ortodox municipal.
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VALOAREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE

(2010 comparativ cu anii 2009, 2008 şi 2007) – mii lei fără TVA

I.SECŢIA PRESTĂRI CONSTRUCŢII

Prestaţia executată de catre personalul din cadrul secţiei, în perioada anului 
2010, conform specificului secţiei, a facut referire la urmatoarele:

• reparaţii carosabil diverse străzi (Lotrului, Hidrocentralei, Gen.Dragalina, 
Ctin. Brâncuşi, Traian, M. Sadoveanu, Unirii, Narciselor, 16 Februarie, Minerilor, 
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Mioriţei, Barajelor, I.C. Popilian, Mărgăritarului, Calea Bucureşti, 23 August, 
Termocentralei, 30 Decembrie, 8 Mai, Calea Severinului, Aurel Vlaicu, Săvineşti, 
Marăşeşti, Preajba, Digului, Victoriei, Panduraş, Argeş, 1 Mai Vest, Islaz, Plopilor, 
Iezureni, 9 Mai, Siretului, L. Rebreanu, Motrului, Bucegi, Jieţe, Eroilor, Republicii, 
Griviţa, E. Teodoroiu, Vulcan, Garofiţei, Bârseşti, N. Titulescu, Slobozia, A.I. Cuza, 
etc ) în suprafaţă de 77.443 mp şi valoare de 3.284.034 lei;

• pietruire diverse străzi (Panduraş, Aleea Mehedinţi, Aleea Digului, Iezureni, 
U.M.Drăgoieni, Motrului, Bicaz, Aleea Păltiniş, Narciselor, Preajba, Aleea 
Paltinului, Ciocârlău, Primăverii, Romaneşti, Frăsinet, Aluniţei, Termocentralei, 
Pajiştei, Petreşti, Aleea Tismana, Victor Daimaca, etc), folosindu-se 2134 mc 
agregate, valoarea lucrarilor fiind de 367.842 lei;

• pavaje în zona Unirii, Popa Şapcă, insulă Jiu, prelungire Ctin Brâncuşi, 
Comuna din Paris, Panduraş, E. Teodoroiu, Luncilor, în suprafaţă de 2538 mp şi 
valoare 142.466 lei;

• reparaţii trotuare în zonele Traian, Hotel Gorj, Narciselor, E.Teodoroiu, 
Lotrului, Hidrocentralei, Dobrogeanu Gherea, Eroilor, Islaz, Bârseşti, 22 
Decembrie, Iezureni, M. Sadoveanu etc, în suprafaţă de 7.750 mp şi valoare 
428.788 lei;

• amenajări parcări în zonele N. Titulescu, Republicii, Castanilor, Plopilor, 
A.I. Cuza, Debarcader, Mioriţei, Minerilor, Olari, Lujerului, Calea Bucureşti, Bicaz, 
C.A.M, Solidarităţii, Zambilelor, Păcii, Hidrocentralei, Confederaţiei, Lotrului, 
Brânduşei, Garofiţei, Siretului, Ioan Slavici, Dacia, etc, în suprafata de 64.448 mp 
si valoare de 2.536.625 lei;

• reparaţii alei în zonele Calea Bucureşti, Narciselor, Mioriţei, Confederaţiei, 
Parc Central, Dumbrava, Bârseşti, I.L.Caragiale, Griviţa, 1Decembrie, N. Titulescu, 
Plopilor, Dacia, Sf. Dumitru, T. Vladimirescu, Păcii, 1 Mai Vest, 8 Mai, A.I. Cuza, 
23 August, Ciocârlău, Olari în suprafaţă de 17.154 mp si valoare 610.984 lei;

• reparaţii cu mixtură stocabilă 510 tone şi valoare 152.051 lei;
• diverse lucrări în valoare de 691.265 lei ce au cuprins:
     - consolidare gradenă stadion municipal;
     - aducere la cotă cămine în zonele Luncilor, 9 Mai, 1 Decembrie, Aurel Vlaicu, 

Tudor Vladimirescu, Unirii, Măgura, Minerilor, Mioriţei, Zambilelor, Constantin Buzatu, etc;
     - montat guri scurgere în zonele General Tell, Lido etc;
     - amenajare spaţii joacă în zona Crizantemelor, Lido, 23 August, Griviţa, 

Progresului, 23 August, Debarcader;
     - amenajare şanţ dalat-centură Barajelor, Slobozia, Digului, Lotrului;
     - plombări în diverse zone cu piatră cubică;
     - placare cu travertin opere de artă Gh. Magheru, E. Teodoroiu, Unirii,;
     - hidroizolaţie bloc A.N.L. Confederaţiei, reparaţii bl.502 Iezureni, locuinţe 

Drăgoieni, Ciocârlău;
     - înlocuire borduri str.N.Titulescu, 22 Decembrie;
     - vopsitorii borduri, pomi, balustrăzi, stâlpi, poduri;
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     - amenajare platformă exterioară padoc câini;
     - reparat mozaic veneţian Victoria Centru şi Unirii;
     - montare stâlpi iluminat parcări de reşedinţă;
     - reparat şi zugrăvit Teatrul de Vară;
     - reparat scenă Parc Central;
     - acoperire cu plăci beton – canalizare Debarcader;
• deszăpezire – 1.091.006 lei.
Totodată, se menţionează că Secţia Prestări Construcţii a fost pregatită în 

permanenţă pentru acţionarea cu promptitudine în cazul deszăpezirii, asigurând 
utilaje, material antiderapant, personal de intervenţie.

II SECŢIE PRODUCŢIE SECUNDARĂ

În cadrul secţiei, au fost executate următoarele lucrări:
• reparaţii spaţii joacă şi împrejmuiri în următoarele zone: Agriculturii, 

Plopilor, Lido, 9 Mai, Abator I şi II, Mioriţei, Progresului, 22 Decembrie, Olari, 
Victoriei, Zambilelor, Teilor, Argeş, Minerilor, Dacia, Iezureni, Lotrului, Garofiţei, 
Săvineşti, 1 Decembrie, Griviţa, Traian, Gradinţa 11 Iunie, 1 Mai Vest, Bârseşti, 
Diana, Castanilor, Tipografiei, E. Teodoroiu, I.L. Caragiale, N. Titulescu, Victoria 
III şi IV etc, valoarea lucrarilor fiind de 348.060 lei;

• diverse lucrări a caror valoare a fost de 861.510 lei şi ce au cuprins:
     - vopsitorii pasarele;
     - confecţionare şi montare balustrăzi;
     - confecţionat şi montat suport brad şi figurine metalice pentru sărbăto-

rile de iarnă;
     - confecţionare şi reparare coşuri gunoi;
     - demolare garaje;
     - confecţionat ştacheţi bănci şi martori pomi;
     - montat şi demontat scenă;
     - blindare centrale termice dezafectate;
     - piloţi dirijare circulaţie;
     - confecţionare stâlpi metalici parcări de reşedinţă;
     - împrejmuire centru canin;
     - reparaţii gard şi porţi stadion municipal;
     - reparaţii staţii auto în zonele: Calea Severinului, Calea Bucureşti, Ana 

Ipătescu, Mărgăritarului, Romaneşti, Bârseşti;
     - reperaţii pasarelă metalică Iezureni;

III.SECŢIE SALUBRITATE

• măturat manual străzi (1.000 mp) – 42.525;
• curăţat şi încărcat podmol (mp) – 153.405;
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• întreţinere şi curăţenie străzi (1.000 mp) – 42.660;
• măturat mecanic (1.000 mp) – 35.050;
• stropit mecanic (1.000 mp) – 35.620;
• cosit mecanic (100 mp) – 19.215;
• transport podmol cu tractorul (mc) – 2.834.
• deszăpezire – 186.566
Valoarea lucrărilor executate a fost de 2.604.679 lei.

IV. SECŢIE SERE, PARCURI ŞI ZONE VERZI

În cadrul secţiei au fost executate lucrări de repicare şi plantare material 
floricol, asigurându-se astfel baza materială a lucrărilor de plantări în spaţiile 
verzi ale municipiului. Totodată, menţionăm că lucrările au făcut referire la 
asigurarea curăţeniei în spaţiile verzi ale municipiului, precum şi întreţinerea 
acestora.

Lucrările executate în cadrul secţiei au cuprins:
• măturat manual alei şi parcuri (1000 mp) – 14.828;
• amenajare spaţii verzi;
• întreţinere grup social din Parcul Central şi Coloana Infinitului;
• amenajare parc Coloana Infinitului;
• întreţinere şi curăţenie (1000mp) – 13.424;
• cosit vegetaţie ierboasă ( 100 mp) – 28.779;
• tundere şi tăieri de corecţie garduri vii (mp) – 598.515.
Valoarea acestora se ridică la suma de 2.889.406 lei.

V. SECTOR ÎNTREŢINERE CIMITIR, POMPE FUNEBRE

Prin activitatea depusă în cadrul administrării şi întreţinerii cimitirului muni-
cipal s-a urmărit menţinerea ordinii şi curăţeniei interioare. Acest lucru s-a mate-
rializat prin lucrări de reparaţii bănci, coşuri de gunoi, gard, cosirea vegetaţiei 
ierboase, vopsitorii, văruiri.

VI. SERVICIUL FOND LOCATIV

În cadrul activitaţii, personalul urmăreşte încasarea chiriilor aferente locuin-
ţelor din fondul de stat şi spaţiilor comerciale amplasate la parterul blocurilor de 
locuinţe. 

Se urmăreşte totodată păstrarea integrităţii construcţiilor, împiedicându-se 
degradarea prematură a acestora.

Activitatea depusă a cuprins întocmirea şi urmărirea contractelor de închi-
riere a imobilelor în conformitate cu prevederile legale şi a repartiţiilor emise de 
către Primăria Municipiului Târgu-Jiu.
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Personalul specializat din cadrul activităţii execută pe bază de comenzi 
emise de către asociaţiile de proprietari şi persoane fizice din municipiu, lucrări 
de reparaţii instalaţii sanitare şi cele aferente părţilor de construcţii etc.

VII. SERVICIUL ADMINISTRARE PIEŢE

Obiectul de activitate al acestui sector constă în organizarea comerţului în 
zone publice în condiţii de protecţie optimă a consumatorilor şi de concurenţă 
loială între agenţii economici, cu asigurarea condiţiilor optime de dotare.

Utilizatorii pieţelor şi târgurilor sunt comercianţi cu amănuntul, producători 
agricoli individuali, agenţi economici şi alţi potenţiali utilizatori.

Pentru serviciile de organizare a comerţului se percep de la utilizatori sume 
de bani sub forma de taxe forfetare, taxe anticipate, diverse taxe şi chirii.

Pieţele îşi desfăşoară activitatea în perimetre delimitate de către Consiliul 
Local, obligativitatea S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. fiind de încasare a taxelor zilnice 
şi periodice, repartizarea spaţiilor la tarabă sau ţarcuri îngrădite, asigurarea desfa-
şurarii unui comerţ civilizat, asigurarea şi respectarea zonării obiectivelor conform 
schiţei de zonare aprobată de Consiliul Local, asigurarea aplicării măsurilor dispuse 
de organele de inspecţie şi control, asigurarea ridicării zilnice a gunoiului, curăţirea 
incintelor pieţelor, spălarea sub jet de apă sub presiune zilnic şi ori de cate ori este 
nevoie, în funcţie de sezon, dotarea cu produse dezinfectante de întreţinere.

Pieţele sunt dotate cu surse de apă potabilă curentă, grupuri sanitare, pu-
bele şi containere de gunoi, electricitate,I ar în târgul de animale există fosă 
septică, apă potabilă curentă, adăpători.

Lucrările executate la nivelul pieţelor în 2010 s-au concretizat prin:
• Piaţa Centrală:
     - închideri laterale şi renovare zona comercială dig;
     - vopsitorii mese, coşuri gunoi, cişmele, suporturi biciclete;
     - igienizări grup social;
     - executare şanţ dalat preluare ape meteorice în zona comercială dig;
     - reparaţii învelitori;
     - asfaltări platouri;
     - achiziţionare şi montare firmă luminoasă;
• Piaţa 9 Mai:
     - vopsitorii si igienizări;
     - repararaţii învelitori cu plăci policarbonat;
     - asfaltare platouri.
• Piaţa Debarcader:
     - igienizări şi vopsitorii.
• Piaţa de gross
     - vopsitorii şi igienizări.
     - reparaţii împrejmuire.
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VIII. SERVICIUL GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN

Prin activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân se urmăreşte încadrarea 
în prevederile OUG nr.155/2001în ceea ce priveşte capturarea câinilor, adăposti-
rea, hrănirea, precum şi adopţia acestora. Menţionăm că în 2009 a fost pus în 
funcţiune centrul canin amplasat în zona C.E.T. executat de către personalul uni-
tăţii noastre, spaţiu ce întruneşte condiţiile impuse de reglementările legislaţiei. 

La nivelul S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu-Jiu, în vederea derulării cu 
operativitate a lucrărilor propuse a fi executate, până la această dată au fost 
organizate licitaţii deschise, s-a aplicat procedura „cererii de ofertă” şi s-au în-
cheiat contracte pentru pentru achiziţionarea următoarelor produse si servicii:

• nisip diferite sorturi (13.000 to);
• pietriş concasat de diferite sorturi (13.000 to);
• dale de pavare (6.500 mp);
• borduri mari 500x100x150 (16.000 bc)
• borduri mici 500x150x200 (10.000bc )
• închiriere automăturătoare - 3 bc;
• bitum – 1.200 to;
• filer – 1.300 to;
• ciment – 300 to;
• închiriere UNIMOG – 3 bc. 
• închiriere sărăriţă 1 bc.
• închiriere utilaje pentru deszăpezire-tractor cu plug 2 bc, autogreder 1 bc;
• închiriere autobasculante 3 bc;
• închiriere buldoexcavator 2 bc;
Licitaţiile şi cererile de oferte au respectat prevederile O.U.G. 34/2006 ac-

tualizată şi cele ale HG 925/2006 în ceea ce priveşte legislaţia aplicată achiziţiilor 
publice (produse, servicii, lucrări) privind:

• înregistrarea în SEAP (Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice);
• transmiterea în SEAP a invitaţiilor şi anunţurilor de participare;
La nivelul sectorului Fond locativ s-au efectuat lucrări de reparaţii la blocurile 

sociale nr. 4 si 502, lucrări ce au constat în reparaţii sanitare.
Prin Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, s-a intervenit cu operati-

vitate la capturarea cîinilor comunitari, precizând că serviciul a fost dotat cu o 
autoutilitară ce a fost echipată conform normelor in vigoare.

Din analiza tehnico-economică efectuată la începutul anului a reieşit că este 
necesară o dotare corespunzătoare a secţiilor de producţie în vederea realizării 
unei eficienţe a procesului tehnologic. În anul 2010 o atenţie deosebită s-a acor-
dat achiziţionării unor echipamente noi pentru buna desfăşurare a activităţii în 
cadrul unităţii şi pentru scăderea cheltuielilor aferente acestora (consum gaze, 
combustibil, energie electrică).
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Totodată, lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală din surse proprii 
a alocat suma de 500.000 lei şi a cuprins:

• obiective în continuare: lucrări de instalare echipament de încălzire cen-
trala sediu;

• dotări independente: cărucioare stradale, motocultor cu remorcă, autou-
tilitară furgon, motocoase, compresor, cilindrii compresor, drujbă, tahograf etc, 
valoarea acestor mijloace fixe achiziţionate în 2010 fiind de 469.095 lei.

În 2010, prin personalul autorizat din cadrul unităţii s-au avut în vedere 
următoarele:

• reducerea consumului de combustibil şi energie electrică prin:
     - efectuarea de revizii-reparaţii corespunzătoare la centralele termice 

aflate în exploatare;
• instruirea periodică a personalului privind normele de protecţie a muncii 

şi PSI, unitatea neînregistrând niciun accident de muncă;
• repararea şi verificarea metrologică a cântarelor din pieţe şi din dotarea 

staţiei de asfat; 
Apreciem că prestaţiile executate de catre S.C. EDILITARA PUBLIC S.A 

Târgu-Jiu principalului beneficiar,respectiv Primariei Municipiului Târgu-Jiu, în 
cursul anului 2010,au fost de bună calitate şi la timp executate, îndeplinindu-ne 
angajamentele asumate.
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DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ
DE EVIDENŢA A PERSOANELOR

În cursul anului 2010, lucrătorii direcţiei au acţionat pentru o mai bună de-
servire a cetăţenilor, prin realizarea unui dialog civilizat cu aceştia, creşterea ope-
rativităţii în soluţionarea cererilor adresate Serviciului Evidenţă şi Biroului Stare 
Civilă, o organizare mai eficientă a activităţii funcţionarilor, creşterea responsa-
bilităţii acestora în executarea atribuţiilor profesionale.

În acest sens, au fost eliberate 14.542 acte de identitate, din care 14.055 
cărţi de identitate şi 658 cărţi de identiate provizorii. Au fost eliberate cetăţenilor 
13.295 cărţi de alegător şi au fost puse în legalitate 8.504 persoane, din care 
1.426 la prima eliberare şi 7.078 la expirare. Au fost aplicate 87 sancţiuni contra-
venţionale în conformitate cu prevederile legii.

În vederea diminuării numărului de persoane fără acte de identitate cât şi a 
celor care au actele expirate au fost înaintate adrese unităţilor şcolare de pe raza 
de competenţă a serviciului în vederea sprijinirii punerii în legalitate a elevilor care 
au împlinit 14 ani, precum şi instituţiilor bancare prin care le solicităm să nu mai 
efectueze operaţiuni persoanelor ale căror acte de identitate sunt expirate.

S-au făcut demersuri împreună cu conducerea D.C.J.E.P. Gorj pentru listarea 
nominală a persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, 
la nivelul municipiului şi comunelor arondate, precum şi comunicarea acestora 
Poliţiei Municipiului Târgu-Jiu şi celor 12 posturi comunale arondate.

S-a actualizat zilnic Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu mo-
dificările intervenite în statutul civil, domiciliul sau reşedinţa persoanelor. 

S-au operat cu prioritate menţiunile operative referitoare la interdicţia drep-
tului de a alege şi de a fi ales, interzicerea de a se afla în anumite localităţi şi/sau 
obligarea de a nu părăsi localitatea. În actele de identitate au fost aplicate 1039 
vize de reşedinţă, atât la solicitarea cetăţenilor care s-au prezentat la ghişeu, cât 
şi pentru persoanele aflate internate în unităţile de protecţie socială de pe raza 
de competenţă a Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul D.P.C.L.E.P. 
Târgu-Jiu.

Au fost verificate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 16805 
persoane. Au fost soluţionate 17 dosare de persoană majoră fără act de identi-
tate, cu sprijinul lucrătorilor de la Biroul Ordine Publică al Poliţiei. Au fost anulate 
cu ocazia completării 80 acte de identitate, din care 60 cărţi de identitate şi 20 
carţi de identitate provizorie.
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Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, lucrătorii de evidenţă a persoanelor au 
desfăşuat 82 acţiuni cu camera mobilă, la unităţile de ocrotire socială, Penitenciarul 
Târgu-Jiu, Spitalul Judeţean sau la solicitarea unor persoane netransportabile de 
pe raza municipiului, prilej cu care a fost preluată imaginea însoţită de documen-
tele necesare eliberării actelor de identitate pentru 142 persoane.

În cadrul Biroului de Stare Civilă s-au realizat următoarele activităţi:
• înregistrarea a 1360 acte de naştere în dublu exemplar;
• înregistrarea a 750 acte de căsătorie în dublu exemplar;
• înregistrarea a 685 acte de deces în dublu exemplar;
• eliberarea a 3212 certificate de naştere;
• eliberarea a 950 certificate de căsătorie;
• eliberarea a 801 certificate de deces;
• înscrierea menţiunilor şi comunicarea la exemplarul II la 108 documente 

reprezentând: hotărâri de tăgadă a paternităţii, recunoaştere, stabilire paternitate, 
încuviinţare purtare de nume, schimbare de nume sau prenume;

• rectificarea a 20 acte de stare civilă în baza dispoziţiilor emise de către 
Primarul Municipiului Târgu-Jiu;

• înscrierea în registrele de acte de căsătorie exemplarul I, a 150 divorţuri 
comunicându-se la ex.II şi la locul de naştere al soţilor, pe bază de comunicare 
de menţiune, precum şi extrase uz oficial la Poliţia Municipiului Târgu-Jiu;

• întocmirea comunicărilor de menţiune la actele înregistrate, înscrierea în 
exemplarul I şi comunicarea la exemplarul II şi la alte localităţi a peste 4.104 
menţiuni;

• eliberarea a 120 adeverinţe de celibat (Anexa nr. 8);
• întocmirea a 71 acte transcrise în registrele de stare civilă ale Primăriei 

Tîrgu-Jiu, încheiate în străinătate;
• eliberarea a 1.376 livrete de familie la tinerii căsătoriţi şi la cerere;
• întocmirea a 2.759 buletine statistice pentru Direcţia de Statistică (naştere, 

căsătorie, deces). 

POLIŢIA COMUNITARĂ TÂRGU-JIU

În societăţile democratice o cerinţă clară a viitorului o constituie intensifica-
rea activităţilor în domeniul prevenirii fenomenului infracţional şi contravenţional. 
Toate aceste activităţi trebuie desfăşurate într-un cadru legal şi organizat în care 
să fie respectate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Direcţia de 
Poliţie Comunitară Târgu-Jiu a contribuit la realizarea cerinţelor în acest domeniu 
prin influenţa directă a agentului comunitar în teren organizând activităţi de pa-
trulare în zone cu grad de risc contravenţional şi infracţional ridicat, activităţi de 
pază la obiectivele de interes public local, direcţii ale Consiliului Local Târgu-Jiu, 
cât şi la obiective private care au încheiat contracte cu Poliţia Comunitară 
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Târgu-Jiu, măsuri de ordine asigurate punctual în cartiere, în zona unităţilor de 
învăţământ de pe raza municipiului, în pieţele şi târgurile de săptămână, în par-
curi, precum şi în alte locuri cu grad de risc astfel încât prezenţa agenţilor comu-
nitari a devenit un lucru firesc pe raza oraşului, cetăţeanul apelând din ce în ce 
mai mult, prin diferite forme la sprijinul Poliţiei Comunitare. În urma acestei legă-
turi cu comunitatea şi problemele ei, deschiderii instituţiei către problemele ce-
tăţenilor, au fost primite în scris sau telefonic 1.684 sesizări atât de la cetăţeni, 
cât şi de la instituţii publice sau persoane juridice, sesizări care au fost în bună 
parte soluţionate, iar cele pentru care instituţia nu a avut competenţe, direcţionate 
către instituţiile publice în competenţa cărora se aflau.

La nivelul municipiului s-a acţionat permanent cu patrule pedestre şi auto în 
scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru prevenirea faptelor con-
travenţionale sau infracţionale. De asemenea, s-a acţionat permanent în vederea 
menţinerii curăţeniei şi prevenirii distrugerii spaţiilor verzi şi a arboretului din parcuri 
sau alte zone verzii. S-au luat măsuri de ordine publică cu ocazia desfăşurării unor 
manifestări cultural-sportive, religioase sau de altă natură, după cum urmează:

• 58 dispozitive create cu ocazia unor meciuri de handbal, fotbal, baschet 
sau alte manifestări sportive;

• 52 dispozitive create cu ocazia unor manifestări cultural-artistice;
• 7 dispozitive create cu ocazia unor manifestări religioase.
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În urma acţiunilor întreprinse, au fost aplicate 567 sancţiuni contravenţionale 
în valoare de 127.790 lei conform Legii 61/1991 privind sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

ACŢIUNI ÎN ZONA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Şi în acest an s-a acordat o mare atenţie unităţilor de învăţământ în scopul 
prevenirii faptelor antisociale. În acest sens, au fost create patrule care au avut 
ca principal obiectiv de activitate patrularea, menţinându-se o legătură perma-
nentă cu conducerea unităţilor şcolare atât de pe raza municipiului, cât şi din 
localităţile componente în vederea prevenirii, depistării şi soluţionării eventualelor 
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probleme apărute. În scopul diminuării şi menţinerii la cote cât mai reduse a fe-
nomenului de vagabondaj juvenil s-a adus în discuţie necesitatea informării tine-
rilor cu privire la fenomenul infracţional. O atenţie deosebită s-a acordat reducerii 
fenomenului de absenteism şcolar, ocazie cu care, periodic, au fost întreprinse 
acţiuni privind verificarea barurilor din vecinătatea şcolilor, neregulile constatate 
fiind aduse la cunoştinţa cadrelor didactice. În urma acţiunilor întreprinse, au fost 
constatate şi sancţionate o serie de fapte negative, printre care pătrunderea în 
incinta unităţilor de învăţământ prin încălcarea regulilor de acces, adresarea de 
expresii şi cuvinte jignitoare, nerespectarea regulilor de menţinere a curăţeniei, 
fiind aplicate 49 sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.942 lei.

ACŢIUNI PE LINIA PREVENIRII ŞI COMBATERII ACTELOR
DE CERŞETORIE ŞI VAGABONDAJ

În timpul au fost depistate 93 persoane care apelau la mila publică şi apli-
cate 46 sancţiuni contravenţionale în valoare de 5700 lei şi 3 avertismente scrise. 
De asemenea, au fost internate la secţia de psihiatrie din cadrul Spitalului 
Judeţean Gorj 42 persoane, iar 5 minori nesupravegheaţi au fost internaţi în 
Centrul Primiri în Regim de Urgenţă. În vederea prevenirii apariţiei unor decese 
cauzate de frig în perioada de iarnă au fost îndrumate către adăpostul „Casa Iris” 
15 persoane.
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ACŢIUNI DE VERIFICARE ŞI CONTROL ŞI DE COLABORARE
CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI

COLABORAREA CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI

S-a menţinut o permanentă legătură cu asociaţiile de proprietari în vederea 
rezolvării problematicii cu care acestea se confruntă. Au fost efectuate 245 acţiuni 
la asociaţii, principalele probleme semnalate de către administratori fiind: insufi-
cienţa locurilor de parcare, numărul mare al câinilor vagabonzi, tulburarea ordinii 
şi liniştii publice de către tineri, în special pe perioada verii, necesitatea amenajării 
unor locuri speciale de joacă pentru copii, animalele de companie deţinute de 
către unii proprietari în locuinţe care deranjează ceilalţi locuitori ai blocurilor prin 
zgomote şi mizeria produsă, depozitarea reziduurilor provenite din construcţii în 
locuri neamenajate de către reprezentanţii societăţilor comerciale sau de către 
proprietarii care execută lucrări de izolare termică la nivelul blocurilor.

DISCIPLINĂ RUTIERĂ. FLUIDIZARE TRAFIC

Împreună cu Biroul de Poliţie Rutieră din cadrul Poliţei Municipiului Târgu-Jiu, 
au fost constituite patrule mixte, agenţii comunitari participând la instruiri efectuate 
de către personalul de conducere din cadrul biroului. S-a acţionat permanent în 
scopul fluidizării circulaţiei, ocazie cu care au fost constatate următoarele:
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• 962 autovehicule ridicate de către compartimentul ridicări auto, fiind par-
cate în locuri neautorizate.

• 517 autovehicule mutate cu ocazia unor lucrări în carosabil.
• 790 autovehicule sancţionate conform HCL 209/2007 privind stabilirea 

unor reguli referitoare la parcarea autovehiculelor pe domeniul public.

• 2.586 autovehicule sancţionate conform HCL 53/2008 privind stabilirea 
unor reguli referitoare la oprirea, parcarea ori staţionarea autovehiculelor pe do-
meniul public.
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• 474 autovehicule blocate conform HCL 191/2010.
• 1.590 autovehicule atenţionate cu afişe „parcarea interzisă” sau „interzisă 

expunerea spre vânzare în alte locuri decât cele special amenajate”.

• 39 autovehicule sancţionate conform HCL 110/2009 privind ocuparea 
abuzivă a locurilor de parcare de reşedinţă.

AUTOVEHICULE ABANDONATE SAU FĂRĂ STĂPÂN

• 156 autovehicule abandonate sau fără stăpân conform Legii 421/2002 
privind regimul vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public al 
unităţilor administrativ-teritoriale. 

În urma demarării procedurilor de trecere a acestora în patrimoniul unităţilor 
administrativ-teritoriale, 144 autovehicule au fost ridicate de către proprietarii 
acestora, iar 6 au fost valorificate în unităţile Remat.
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ANIMALE LĂSATE ÎN LIBERTATE

Au fost găsite 548 animale depistate lăsate în libertate fără supraveghere, 
luându-se măsura închiderii acestora, fiind aplicate 114 sancţiuni contravenţio-
nale, în valoare de 261.500 lei.
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SOCIETĂŢI COMERCIALE

S.C. APAREGIO S.A.

Prin S.C. APAREGIO S.A. au fost accesate fonduri europene de coeziune 
(83%), cu cofinanţare internă de la bugetul de stat şi local (17%), în scopul pro-
movării şi realizării lucrărilor de investiţii privind reabilitarea şi extinderea sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare în cele 5 entităţi asociate (Târgu-Jiu, Motru, 
Bumbeşti-Jiu, Ticleni si Târgu-Cărbuneşti) cu localităţile lor componente.

Ca obiective prioritare stabilite şi urmărite în baza proiectului ce se realizea-
ză, sunt vizate următoarele:

• Optimizarea şi reabilitarea proceselor de tratarea apei potabile şi epurarea 
apei uzate;

• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite utilizatorilor;
• Realizarea unui sistem eficient din punct de vedere economic;
• Eliminarea potenţialului de poluare a mediului prin asigurarea calităţii eflu-

enţilor, în vederea conformării la standardele UE.
Referitor la stadiul de realizare a proiectului, în baza contractului de finanţare 

aprobat putem afirma că până la această dată au fost adjudecate prin licitaţie 
prin SEAP toate lucrările, fiind perfectate contractele de execuţie, respectiv pro-
iectare, pentru toate obiectivele din localităţi.

Valoarea lucrărilor prevăzute în proiect se ridică la suma de 89.215 mii euro 
costuri eligibile şi 1.536 mii euro costuri neeligibile.

Lucrările ce urmează a se executa pînă la finalul anului 2012 vizează investiţii 
privind reabilitarea si optimizarea sistemului de alimentare cu apă (captare – tratare 
– transport – stocare – distribuţie), echipamente de control automate (debit, presi-
une şi monitorizare a calităţii apei) şi sisteme de monitorizare pentru întreg sistemul, 
reabilitarea sistemului de canalizare(colectare a apelor uzate), reabilitarea şi opti-
mizarea Staţiei de Epurare a apelor uzate, pentru a trata complet debitul care intră 
în această staţie, aducându-l la parametrii ceruţi de legislaţia în vigoare.

Principalele caracteristici ale investiţiei proiectate pentru municipiul Târgu-Jiu 
sunt sintetizate în cele ce urmează:

REABILITARE ŞI EXTINDERE REŢELE DE APĂ:
• lungime totală reţea de aducţiune reabilitată: 16.618 m;
• lungime totală reţea de distribuţie reabilitată: 10.040 m;
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• lungime totală reţea de distribuţie extinsă: 20.065 m;
• staţii de ridicare a presiunii reabilitate: 8 buc.;
• staţii de ridicare a presiunii noi: 1 buc.;
• număr cămine reabilitate: 61 buc.;
• număr cămine noi: 36 buc.;
• număr vane noi în cămine: 114 buc.;
• număr vane cu tijă: 38 buc.;
• număr hidranţi de incendiu: 43 buc.;
• branşamente noi: 1.300 buc cu lungimea medie de 7 m, din PEID DN 32 mm.
Reabilitare şi extindere reţele de canalizare:

• lungime totală reţea de canalizare reabilitată: 9.648 m;
• lungime totală reţea de canalizare extinsă: 9.616 m;
• staţii de pompare ape uzate: 3 buc.
Reabilitare şi extindere Staţie de Epurare Târgu-Jiu:

Lucrări la sursele de apă inclusiv la Staţia de Apă Târgu-Jiu.
Ca o prezentare succintă, putem arăta că estimarea valorică a lucrărilor de 

investiţii pe perioada 2009-2012, este după cum urmează:
• pentru sursele de apa Şuşiţa, Runcu si Iezureni 1.450 mii euro;
• pentru staţia de tratare si rezervoarele de înmagazinare 2.300 mii euro;
• pentru reţele de transport si distribuţie (extinderi, reabilitări, staţii de pom-

pare) 6.850 mii euro;
• pentru reţele de canalizare si staţie de epurare 24.650 mii euro.
Pînă în prezent s-au realizat: 460 ml. reţea canalizare reabilitată pe str. 

Eroilor, 270 ml retea canalizare pe str. Tismana, 250 ml. reţea apă extinsă pe str. 
Călăraşi, împrejmuirea şi pavilionul administrativ la staţia de epurare, cît si ali-
mentarea cu energie electrică.

Referitor la activitatea în municipiul Târgu-Jiu din cursul anului 2010, 
aceasta s-a desfăşurat cu 187 persoane, cu care s-au executat lucrările de 
exploatare, întreţinere şi intervenţii, lucrările de investiţii în ceea ce priveşte 
extinderea de reţele şi execuţia de branşamente şi racorduri, cuplări şi deza-
fectări de reţele, lucrări de întreţinere cişmele şi fântâni arteziene, contorizare 
şi citire de apometre, facturarea şi încasarea prestaţiilor. Am deservit 963 
agenţi economici, 117 instituţii publice, 211 asociaţii de proprietari şi 7.321 
locuinţe individuale.

Am realizat un grad de contorizare a branşamentelor pe municipiu de 74% 
la populaţie, 67% la agenţi economici şi 73% la instituţiile publice. Am finalizat 
acţiunea de contorizare a branşamentelor la toate blocurile de locuinţe, acţiunea 
continuând la locuinţele individuale. S-au achiziţionat 1810 contoare de apă şi 
au fost montate 1.250 pe străzile Călăraşi, Merilor, 14 Octombrie, Mihail 
Sadoveanu, Mărăşeşti, Bârseşti, Slobozia, Cartier Primăverii. Au fost înlocuite 
150 apometre în vederea efectuării lucrărilor de revizii şi verificare metrologică 
a acestora.
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Ca lucrări mai importante executate în această perioadă, putem aminti:
• Dezafectarea reţelei vechi si execuţia de branşamente la conducta nouă 

pe Calea Bucureşti 
• Reţea de apă la Bîrseşti DN 63 
• Branşamente Bîrseşti 
• Reţea de apă pe str. Dacia – Termocentralei DN63, DN 90 
• Branşament apă S.P.P. – Str. Calea Bucureşti 
• Branşamente apă pe str. Merilor 
• Amplasări de cişmele şi pompe stradale pe dig, insuliţă,în zonele de locuinţe
Urmare avariilor apărute pe reţelele de aducţiune, transport şi distribuţie, 

s-a intervenit cu personal, utilaje şi materiale pentru remediere şi stopare a ori-
cărei forme de risipă a apei.

Din cauza materialului, a vechimii reţelelor şi a stării de coroziune, cât şi a 
amplasării reţelelor de apă (natura şi configuraţia terenului), s-a intervenit de mai 
multe ori (chiar lunar) pe porţiunea de reţea din zona Bîrseşti (în pădure), Leleşti, 
Răchiţi, Dealul Târgului, cât şi pe reţelele existente pe străzile 11 Iunie, Vasile 
Alecsandri, B-dul Ecaterina Teodoroiu, Republicii, Călăraşi, Narciselor, Calea 
Bucureşti, Victoriei – centru, Hidroconstrucţia, Cartier Abator, etc.

În ceea ce priveşte intervenţiile la reţeaua de apă şi canalizare, putem men-
ţiona că la nivelul societăţii funcţionează 24/24 ore un dispecerat care preia şi 
înregistrează toate sesizările şi reclamaţiile, iar ulterior acestea sunt repartizate 
personalului operativ de intervenţie pentru constatare şi soluţionare.

S.C. APAREGIO GORJ S.A. gestionează în prezent următoarele:
• 365 km reţea distribuţie apă din care în Târgu-Jiu 219 km;
• 125 km retea canalizare -//- 83 km;
• 15.766 branşamente apă -//- 9.928 branşamente;
• 8.861 racorduri canal -//- 6.042 racorduri;
• 122.668 persoane branşate la apă -//- 83.400 persoane;
• 93.060 persoane racordate la canal -//- 61.315 persoane;
Conform programului de investiţii şi dotări s-a reuşit achiziţionarea următoarelor:
• Contoare apă valoare: 166.805 lei;
• Ţevi şi fitinguri valoare: 24.539 lei;
• Buldoexcavator valoare: 70 mii euro (in leasing);
• Autocamion transport clor: valoare 54 mii euro (în leasing);
Valoarea achiziţiilor proprii se ridică la suma de 578.475 lei.
Am fost mereu preocupaţi pentru menţinerea în stare de funcţionare a sis-

temului de canalizare, a curăţirii foselor existente în str. N. Titulescu, Şişeşti, lo-
cuinţe sociale Iezureni. Am completat gaigărele şi capacele de pe căminele de 
canalizare, acolo unde acestea au fost deteriorate sau sustrase şi am preluat în 
exploatare extinderile de la sursele de apă din Preajba şi Polata.
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S.C TRANSLOC S.A.

Parcul auto din dotarea societaţii acesta se compune din 17 troleibuze, 21 
autobuze, 5 autoturisme, 2 autoutilitare, 2 autospeciale, o cisternăşi un camion.

S.C. TRANSLOC S.A. efectueaza transportul public urban de calatori, pe 
bază de grafic, pe următoarele trasee:

• 9 Mai – Artego;
• 9 Mai – Bârseşti;
• 9 Mai – Preajba – Drăgoieni;
• 9 Mai – Vărsături – Preajba;
• 9 Mai – Iezureni;
• 9 Mai – Slobozia – Ursaţi;
• Romaneşti – Artego.

SINTEZA ACTIVITATII PE 2010

Obiectivele care au stat la baza activităţii sunt următoarele:
• gestionarea serviciului de utilitate publică ce face obiectul contractului de 

concesionare, înţelegând prin aceasta exploatarea, întreţinerea, dezvoltarea, mo-
dernizarea bazei materiale conform legislaţiei.

• continuarea unor activităţi complementare aducătoare de venituri;
• prestare servicii staţie ITP;
• prestare servicii de publicitate pe mijloacele de transport;
• prestare servicii închiriere stâlpi pentru susţinere banere publicitare;
• prestări servicii privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eli-

berare autovehicule.
Toate aceste activitaţi au fost realizate de către personalul angajat iniţial 

pentru activitatea de bază, nefiind necesară angajarea de personal suplimentar.
La data de 31.12.2010 situaţia economico-financiară se prezintă astfel:
I. VENITURI TOTALE                   – 8.528 mii lei;
din care - venituri exploatare        –   8528 mii lei;
II. CHELTUIELI TOTALE              –   8501 mii lei;
din care - cheltuieli de exploatare –   8353 mii lei;
             - cheltuieli financiare       –     148 mii lei;
III.REZULTATUL BRUT                –      27 mii lei;
             - impozit pe profit            –      15 mii lei;
IV. REZULTATUL NET                   –      12 mii lei.
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CULTURA

Anul 2010 a fost plin de evenimente culturale deoarece Primăria Municipiului 
Târgu-Jiu oferă un calendar bogat în activităţi de acest gen, la care participă profe-
sionişti sau amatori din ţară şi din străinătate. Primăria Municipiului Târgu-Jiu orga-
nizează astfel de manifestări fie în nume propriu, fie în calitate de co-organizator.

Valentine’s Day şi Dragobetele sunt manifestări dedicate iubirii, sărbătorite 
printr-o serie de concursuri şi spectacole, fiind organizate cu sprijinul altor insti-
tuţii de cultură. Şi în 2010 au fost marcate cele două evenimente atât pe 14 fe-
bruarie, cât şi pe 24 februarie, prin concursuri şi spectacole cu artişti locali. Cele 
două evenimente s-au adresat tuturor cetăţenilor, indiferent de vârstă.

Nunta de Aur este un eveniment anual, organizat cu ocazia Dragobetelui, 
pe 24 februarie, de către Direcţia Publică de Protecţie Socială. Evenimentul s-a 
adresat exclusiv acelor cupluri care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie în 2010, 
acestea având posibilitatea de a-şi reînnoi legământul de căsătorie în această zi.

Sărbătoarea 1 Mai este o manifestare organizată cu prilejul Zilei Inter-
naţionale a Muncii, sărbătorită sub forma unei petreceri câmpeneşti în localitatea 
componentă Drăgoeni. În cursul acestei zile, a fost susţinut un spectacol de 
muzică şi joc de către Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”.

Sărbătoarea Narciselor este o manifestare organizată cu prilejul înfloririi nar-
ciselor, desfăşurată la Preajba în prima parte a lunii mai. În cadrul acestei mani-
festări au avut loc concursuri sportive diverse, precum şi un spectacol folcloric 
susţinut de Ansamblul „Maria Lătăreţu” al Şcolii Populare de Artă.

Zilele Municipiului Târgu Jiu reprezintă un complex de manifestări culturale, 
artistice şi sportive, ce au loc în fiecare an în preajma zilei de 21 mai.

Manifestările prilejuite de Zilele Municipiului Târgu-Jiu s-au desfăşurat în 
perioada 18-23 mai, ocazie cu care târgujienii au fost invitaţi să petreacă o săp-
tămână de distracţie şi voie bună, cu o serie de evenimente care să fie pe placul 
tuturor, indiferent de vârstă. Manifestările au demarat prin deschiderea Târgului 
Meşterilor Populari din Oltenia, târg la care au participat în jur de 20 meşteri po-
pulari din diferite zone ale Olteniei, aducând cu ei o gama diversificată de pro-
duse (ţesături, covoare olteneşti, ceramică, sculpturi). Tot în prima zi a fost lan-
sată o expoziţie fotodocumentară cu Târgu-Jiul de altădată, care a fost foarte 
bine primită de locuitorii urbei noastre, unii dintre ei nostalgici, iar alţii curioşi de 
felul în care arăta Târgu-Jiul cu mulţi ani în urmă. Prima zi a manifestărilor a con-
tinuat cu un spectacol în Amfiteatrul din zona centrală, susţinut de „Palatul 
Copiilor” din Târgu-Jiu, iar invitatul special a fost Mihai Constantinescu, un artist 
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care a stârnit multe aplauze şi zâmbete în rândul copiilor şi nu numai. Seara a 
fost încheiată printr-un spectacol minunat „Pierrot Lunatecul” oferit de Teatrul 
„Masca” din Bucureşti.

Ziua de miercuri a fost şi ea la fel de bogată în evenimente. La Muzeul 
Judeţean „Alexandru Ştefulescu” din Târgu-Jiu a avut loc Simpozionul Societăţii 
de Ştiinţe Istorice din România, filiala Gorj „Fapte şi oameni din Târgu-Jiul de 
altădată”, ediţia a XXV-a, iar seara, în Grădina Publică, spectatorii au fost încân-
taţi cu un recital de muzică şi poezie la „Masa Tăcerii”.

Deschiderea oficială a Zilelor Municipiului a fost marcată prin şedinţa festivă 
a Consiliului Local, în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, şedinţă 
în cadrul căreia a fost conferit titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Târgu-Jiu domnului Vasile Ionescu, veteran de război, în semn de cinstire şi re-
cunoştinţă pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă în cadrul 
Detaşamentului Păuliş, în timpul celui de-al doilea război mondial. Programul a 
continuat în amfiteatrul din zona centrală cu premiera spectacolului „Punguţa cu 
doi bani”, adaptare după Ion Creangă, oferit de Teatrul de Păpuşi „Pinocchio”.

Cum patronii spirituali ai oraşului sunt Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi 
Elena, s-a organizat procesiunea religioasă, manifestare organizată pentru a treia 
oară în oraşul nostru şi care s-a bucurat şi de această dată de un real succes 
prin participarea unui număr mare de cetăţeni. Icoana sfinţită în cadrul procesiunii 
religioase a fost depusă la Biserica Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi Elena, loc 
unde a doua zi, pe data de 21 mai, a fost ţinută o slujbă religioasă de cinstire a 
celor doi patroni spirituali ai urbei, la care au participat şi oficialităţile locale. Tot 
în această săptămână a avut loc şi deschiderea oficială a Festivalului Internaţional 
de Literatură „Tudor Arghezi”, ediţia a XXX-a, precum şi un vernisaj de pictură 
realizat de Gheorghe Dican, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, filiala Vâlcea.

Punctul culminant al serii de vineri a fost constituit de spectacolele folclorice 
susţinute de Ansamblul „Maria Lătăreţu” al Şcolii Populare de Artă din Târgu-Jiu 
şi de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” şi cei doi invitaţi speciali ai 
săi, renumitul naist Gheorghe Zamfir şi încântătoarea interpretă de muzică arde-
lenească Veta Biriş. Cei doi artişti au făcut un spectacol inedit, dovedind încă o 
dată talentul şi măiestria cu care au cucerit ani de-a rândul publicul din ţara 
noastră, dar şi pe cel din afara ţării.

Şi anul acesta am putut să ne bucurăm de Campionatul Naţional de 
Motocros, ediţia a V-a, care s-a desfăşurat la Preajba, eveniment mult aşteptat 
de iubitorii de sporturi extreme.

Ultimele două zile au fost dedicate dansului, muzicii şi spectacolelor de 
muzică uşoară. Sâmbătă a fost organizat pe scena din Piaţa Prefecturii „Balul 
liceenilor”, o zi în care tinerii de liceu au putut să-şi pună în evidenţă veleităţile 
artistice, într-un spectacol plin de culoare, în care au evoluat pe scenă într-un flux 
aproape neîntrerupt. Cu toţii s-au bucurat de momente vesele, pline de voie bună 
şi umor. Săptămâna nu se putea încheia fără un spectacol final, spectacol oferit 
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de cei doi parteneri oficiali ai evenimentului, Pepsi şi Ursus. Pe scena din Piaţa 
Prefecturii au urcat în ultima seară artişti cunoscuţi şi apreciaţi. Seara a fost des-
chisă de Connect-R, apoi a urcat pe scenă Direcţia 5, iar Andra a fost cea care 
a încheiat seara, dar şi cea de-a X-a ediţie a Zilelor Municipiului Târgu-Jiu, într-un 
ropot de aplauze. Nu a lipsit un minunat foc de artificii, ca şi în anii precedenţi.

Festivalul de Muzică Folk şi Baladă „Poarta Sărutului”, din luna august, 
reuşeşte să adune la un loc cele mai mari nume ale folkului românesc şi oferă, 
totodată, o şansă de afirmare tinerelor talente ale genului. Festivalul este orga-
nizat de Şcoala Populară de Artă, cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei, 
precum şi al altor instituţii. La ediţia din 2010, nume sonore din folkul românesc 
au încheiat în mod fermecător fiecare seară a festivalului, preşedintele juriului 
fiind Mircea Vintilă.

În august Târgu-Jiul a fost iar în mare sărbătoare prin organizarea Festivalului 
Berii, pentru prima dată această manifestare fiind organizată în totalitate pe in-
suliţă. Festivalul Berii a dat startul la distracţie luni, 16 august 2010 şi şi-a închis 
porţile peste o săptămână, sărbătoare la care au participat mii de locuitori ai urbei 
noastre, şi nu numai. Şapte zile de distracţie şi voie bună, de luni până duminică, 
târgujienii au avut posibilitatea să lase deoparte grijile cotidiene şi să intre în at-
mosfera de sărbătoare.

Şi în acest an festivalul a fost sponsorizat de două societăţi renumite, de la 
bugetul local nefiind alocaţi bani pentru acest eveniment. Şi în această săptămâ-
nă locuitorii urbei noastre au putut să se bucure de un minunat spectacol folcloric 
susţinut de Ansamblul „Maria Lătăreţu” al Şcolii Populare de Artă şi de Ansamblul 
Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, iar duminică seara au urcat pe scenă 
Andreea Bălan, Narcotic Sound şi Bere Gratis.

Odată cu desfăşurarea acestui festival, s-a organizat de către Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, în colabo-
rare cu Primăria Municipiului Târgu-Jiu, Târgul Meşterilor Populari din România, 
ajuns la cea de-a VI-a ediţie, locuitorii urbei noastre putând să admire timp de 
mai multe zile obiecte tradiţionale româneşti şi străine, expuse de 40 meşteri 
populari din toate colţurile ţării, precum şi din străinătate.

Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu” este un concurs 
naţional al interpreţilor vocali şi instrumentişti de muzică populară. Astfel, în fie-
care an li se dă posibilitatea tinerilor iubitori de folclor autentic românesc să intre 
în atenţia publicului şi să devină cunoscuţi pe marile scene ale lumii.

Festivalul este organizat de Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul Artistic 
Profesionist „Doina Gorjului”, în colaborare cu Consiliul Local şi Primăria 
Municipiului Târgu-Jiu, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu şi Liga Culturală „Fiii 
Gorjului” Bucureşti.

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice este o manifestare organizată 
pentru persoanele care fac parte din Cluburile Vârstei a III-a.. Şi în 2010 cei pre-
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zenţi la eveniment s-au putut bucura de diversele concursuri cu premii organizate 
pentru ei, precum şi de atmosfera minunată întreţinută de ansamblurile folclorice 
de pe plan local.

Ziua Recoltei este o manifestare locală cu expoziţie de produse şi muzică 
populară. În 2010 au participat la eveniment o serie de producători, cu produse 
din cele mai diversificate, iar spectacolul folcloric a fost asigurat de Ansamblul 
Artistic Profesionist „Doina Gorjului”.

1 Decembrie – Ziua Naţională a României presupune un complex de mani-
festări ştiinţifice şi artistice închinate evenimentului organizate de Consiliul 
Judeţean şi Prefectura Gorj, Consiliul Local şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu, în 
colaborare cu alte instituţii şi aşezăminte culturale, iar în fiecare an la această 
dată are loc şi aprinderea iluminatului festiv de iarnă.

Târgul de Crăciun a fost organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, în colaborare cu Primăria.

Zilele Recunoştinţei presupun un complex de manifestări culturale închinate 
victoriei revoluţiei române, manifestare organizată de Consiliul Judeţean Gorj, în 
colaborare cu Consiliul Local şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu şi alte instituţii şi 
aşezăminte culturale judeţene şi locale.
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STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A
MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU

FIŞA MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU

TERITORIU, LOCUINTE, UTILITATI PUBLICE

Suprafata totala - ha 9.333

Locuinte existente - total - numar 32.665

Locuinte in proprietate majoritara de stat - numar 726

Locuinte in proprietate majoritar privata - numar 31.939

Suprafata locuibila - total mp 1.202.942

Suprafata locuibila - prop. majoritara de stat - mp 22.688

Suprafata locuibila - prop.majoritar privata - mp 1.180.254

Suprafata intravilana a municipiilor si oraselor - ha 3.510

Suprafata spatiilor verzi a municipiilor si oraselor - ha 60

Lungimea strazilor orasenesti - total - km 140

Lungimea strazilor orasenesti modernizate - km 119

Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei potabille - km 217.8

Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile - mc/zi 45.400

Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor - total - mii mc 7.985

Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor - uz casnic - mii mc 4.723

Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare - km 82.5

Lungimea totala a conductelor de distributie a gazelor - km 196.1

Gaze naturale distribuite - total - mii mc 52.179

Gaze naturale distribuite - uz casnic - mii mc 29.248

Numarul troleibuzelor in inventar 17

Numarul autobuzelor in inventar 20

POPULATIE

Populatia totala - la 1 iulie (stabila) 95.892

Populatia la 1 iulie - femei 49.702



898988

Populatia cu domiciliul in localitate la 1 iulie 96.966

Populatia totala - la 1 ianuarie (stabila) 95.669

Populatia la 1 ianuarie - femei 49.628

Nascuti vii 888

Nascuti morti 2

Decedati - total 598

Decedati sub un an 11

Casatorii 789

Divorturi 222

Stabiliri de domiciliu in localitate 1.698

Plecari cu domiciliul din localitate 1.706

Stabiliri de resedinta in localitate la 1 ianuarie (pana in 2000 la 1 iulie) 545

Plecari cu resedinta din localitate la 1 ianuarie (pana in 2000 la 1 iulie) 1.781

Emigranti 36

Imigranti 21

FORTA DE MUNCA

Salariati - total - numar mediu 32.945

Numar mediu salariati in agricultura, silvicultura si pescuit 277

Numar mediu salariati in industrie 8.587

Numar mediu salariati in industria extractiva 820

Numar mediu salariati in industria prelucratoare 5.981

Numar mediu salariati in productia si furnizarea de energie electrica
si termica, gaze, apa calda si aer conditionat

841

Numar mediu salariati in distributia apei, salubritate,gestionarea 
deseurilor, activitati de decontaminare

945

Numar mediu salariati in constructii 2.724

Numar mediu salariati in comert cu ridicata si cu amanuntul, 
repararea autovehiculelor si motocicletelor

5.612

Numar mediu salariati in transport si depozitare 1.790

Numar mediu salariati in hoteluri si restaurante 1.182

Numar mediu salariati in informatii si comunicatii 438

Numar mediu salariati in intermedieri financiare si asigurari 787

Numar mediu salariati in tranzactii imobiliare 158
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Numar mediu salariati in activitati profesionale, stiintifice si tehnice 920

Numar mediu salariati in activitati de servicii administrative si
activitati de servicii suport

2.030

Numar mediu salariati in adminstratie publica si aparare,asigurari
sociale din sistemul public

2.276

Numar mediu salariati in invatamant 2.732

Numar mediu salariati in sanatate si asistenta sociala 2.657

Numar mediu salariati in activitati de spectacole,culturale si recreative 347

Numar mediu salariati in alte activitati ale economiei nationale 428

INVATAMANT

Unitati de invatamint - total 34

Gradinite de copii 6

Scoli din invatamintul primar si gimnazial 10

Licee 15

Scoli postliceale 2

Institute de invatamint universitar 1

Institute de invatamint universitar - sector public 1

Copii inscrisi in gradinite 3.150

Elevi inscrisi - total 21.751

Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial 8.298

Elevi inscrisi in invatamint primar 3.797

Elevi inscrisi in invatamint gimnazial 4.501

Elevi inscrisi in invatamint liceal 11.119

Elevi inscrisi in invatamantul de arte si meserii 1.143

Elevi inscrisi in invatamint de maistri 278

Elevi inscrisi in invatamint postliceal 913

Studenti inscrisi 5.749

Studenti inscrisi - sector public 4.379

Studenti inscrisi - sector privat 1.370

Personal didactic - total 1.699

Personal didactic in invatamint prescolar 179

Personal didactic in invat. primar si gimnazial 606

Personal didactic in invatamint primar 215
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Personal didactic in invatamint gimnazial 391

Personal didactic in invatamint liceal 733

Personal didactic in invatamant de arte si meserii 20

Personal didactic in invatamint postliceal 10

Personal didactic in invatamint universitar 151

Personal didactic in invat. universitar - sector public 151

Sali de clasa si cabinete scolare 540

Laboratoare scolare 146

Ateliere scolare 42

Sali de gimnastica - total 20

Terenuri de sport - total 37

Bazine de inot - total 1

PC - total 1.971

CULTURA SI ARTA

Institutii de spectacole - total - numar 2

Locuri in institutii de spectacole - numar 200

Spectatori, auditori din teatre, institutii muzicale total 72.520

Biblioteci - total - numar 30

Biblioteci publice - numar 1

Muzee - numar 3

Vizitatori ai muzeelor - numar 8.975

SANATATE

Paturi in spitale - sector public - numar 1.021

Paturi in crese - sector public - numar 210

Medici - sector public - persoane 284

din total:Medici de familie - sector public - persoane 54

Medici - sector privat - persoane 19

din total:Medici de familie - sector privat - persoane 4

Stomatologi - sector public - persoane 44

Stomatologi - sector privat - persoane 34

Farmacisti - sector public - persoane 6

Farmacisti - sector privat - persoane 77

Personal mediu sanitar - sector public - persoane 915
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Personal sanitar mediu - sector privat - persoane 148

Spitale - sector public 1

Dispensare medicale - sector public 1

Cabinete medicale scolare - sector public 7

Cabinete medicale individuale (de familie) - sector public 54

Farmacii - sector public 4

Ambulatorii de spital - sector public 1

Cabinete stomatologice(individuale) - sector public 44

Crese - sector public 5

Centre de transfuzie sanguina - sector public 1

Cabinete medicale de specialitate - sector privat 95

Cabinete stomatologice - sector privat 34

Laboratoare medicale - sector privat 31

Laboratoare de tehnica dentara - sector privat 26

Farmacii - sector privat 41

Depozite farmaceutice - sector privat 6

Cabinete medicale de familie - sector privat 4

Cabinete medicale de medicina generala - sector privat 7

Alte tipuri de cabinete medicale - sector public 6

Alte tipuri de cabinete medicale - sector privat 2

Laboratoare medicale - sector public 9

Laboratoare de tehnica dentara - sector public 1

AGRICULTURA

Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 5.962

Suprafata arabila - ha 3.870

Suprafata - livezi si pepiniere pomicole - ha 759

Suprafata - vii si pepiniere viticole - ha 37

Suprafata - pasuni - ha 824

Suprafata - finete - ha 472

CONSTRUCTII

Locuinte terminate - total - numar 107

Locuinte terminate din fonduri private - numar 107

Locuinte terminate din fondurile populatiei - numar 75
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Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale 
(exclusiv pentru colectivitati) - numar

210

Autorizatii de construire eliberate pentru hoteluri si cladiri similare - numar 1

Autorizatii de construire eliberate pentru alte cladiri - numar 25

Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale (exclusiv 
pentru colectivitati) - mp

36.190

Autorizatii de construire eliberate pentru hoteluri si cladiri similare - mp 546

Autorizatii de construire eliberate pentru alte cladiri - mp 30.219

TURISM

Unitati de cazare - (total) numar 11

Hoteluri - numar 8

Moteluri - numar 1

Hosteluri - numar 1

Pensiuni turistice urbane - numar 1

Locuri in unitati de cazare - (total) numar 809

Locuri in hoteluri - numar 709

Locuri in moteluri - numar 30

Locuri in hosteluri - numar 62

Locuri in pensiuni turistice urbane - numar 8

Total - locuri - zile 289.472

Hoteluri - locuri - zile 256.510

Moteluri - locuri - zile 12.422

Hosteluri - locuri - zile 17.620

Pensiuni turistice urbane - locuri - zile 2.920

Sosiri - total - numar 42.589

Sosiri in hoteluri - numar 36.996

Sosiri in moteluri - numar 2.641

Sosiri in hosteluri - numar 2.693

Sosiri in pensiuni turistice urbane - numar 259

Innoptari - total - numar 67.350

Innoptari in hoteluri - numar 59.666

Innoptari in moteluri - numar 3.362

Innoptari in hosteluri - numar 3.799

Innoptari in pensiuni turistice urbane - numar 523
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PRINCIPALII INDICATORI AI UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE DIN 
INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SECTOARE PE 

ACTIVITĂŢI ÎN 2009 SE PREZINTĂ ASTFEL:

ACTIVITATEA (CAEN REV. 2) TOTAL

CLASE DE MARIME
(NR. MEDIU SALARIATI)

MICRO
0-9

MICI 
10-49

MIJ-
LOCII 
50-249

MARI 
250 SI 
PESTE

Total, din care: 3544 3147 317 61 19

Agricultură, silvicultură şi pescuit 35 30 4   1

Industrie total 374 283 53 27 11

din care:          

Industria extractivă 22 12 7 1 2

Industria prelucratoare 309 237 44 21 7

Producţia şi furnizarea de energie electrică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat

6 1 2 2 1

Distribuţia apei, salubritate, gestionarea dese-
urilor, activităţi de decontaminare

37 33   3 1

Construcţii 316 261 47 7 1

Comerţ cu ridicata şi amănuntul, repararea au-
tovehiculelor şi motocicletelor

1582 1436 133 12 1

Transport şi depozitare 195 184 5 3 3

Hoteluri şi restaurante 203 177 25 1  

Informaţii şi comunicaţii 102 90 11 1  

Intermedieri financiare şi asigurări          

Tranzacţii imobiliare 48 46 2    

Activităţi profesionale ştiinţifice şi tehnice 297 286 10 1  

Activităţi de servicii administrative şi activităţi 
de servicii suport

123 99 16 6 2

Administraţie publică şi apărare, asigurări so-
ciale din sistemul public

         

Învăţământ *) 17 15 2    

Sănătate şi asistenţă socială *) 113 109 3 1  

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 39 35 3 1  

Alte activităţi de servicii 100 96 3 1  

*) include numai unităţile locale active din invăţământ, sănătate organizate ca societăţi comerciale
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