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Dragi târgujieni,

Vă mulţumesc încă o dată că mi-aţi dat ocazia de a lucra 
un alt mandat pentru şi împreună cu dumneavoastră!

Am fost în faţa dumneavoastră cu promisiuni în campa-
nie, acum este momentul să vă arăt ce am făcut, cu onesti-
tate, dar şi cu dorinţa de a face mai mult pe viitor.

Proiectele de dezvoltare ale municipiului nostru au con-
tinuat în 2009 şi de acest lucru cred că v-aţi convins deja în  
fiecare zi, mergând pur şi simplu prin oraş şi văzând ce inves-
tiţii sunt realizate.

Mă bucur să pot spune că 2009 a fost un prag important 
pe care l-am trecut împreună, cu multe eforturi şi multă răb-
dare şi vă promit că şi în 2010 vom avea acelaşi efort susţinut 
de a face cât mai multe lucruri bune.

Vă mulţumesc din nou pentru încredere şi vă urez să  
aveţi un an mai bun!

Primar,
Dr. ing. Florin Cârciumaru
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DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI MANAGEMENTUL
CALITĂŢII

SERVICIUL INVESTIŢII

Valoarea alocată obiectivelor de investiţii a fost de 38.505 mii lei, fiind con-
stituită din fonduri de la bugetul local şi fonduri provenite din alte surse (transfe-
ruri de la bugetul de stat).

Construire locuinţe sociale

1. Construire locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din casele  
naţionalizate – zona Iezureni etapa II  – obiectiv realizat în cadrul programului 
constituit conform O.U.G. nr. 74/2006 – în cadrul obiectivului au fost realizate şi 
puse în funcţiune 4 pavilioane cu 24 unităţi locative tip garsonieră – valoar ea 
lucrărilor executate – 2.110.000 lei;

2. Construire locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din casele  
naţionalizate – zona Narciselor – în cadrul obiectivului se realizează 8 pavilioane 
cu 48 unităţi locative tip garsonieră – stadiul execuţiei 80%- valoar ea lucrărilor 
executate – 2.975.000 lei;

3. Construire locuinţe sociale – zona Ciocârlău – obiectiv realizat în cadrul 
programului constituit conform Legii locuinţei nr114/ 1996 – în cadrul obiectivului 
se realizează 2 blocuri cu regim de înălţime S+P+3 cu 64 unităţi locative tip gar-
sonieră – realizat până în prezent parţial structura – valoarea lucrărilor executate 
– 2.558.000 lei;                                  

4. Construire locuinţe pentru  
tineri prin A.N.L.

Au fost demarate pr ocedurile de 
achiziţie pentru construirea a 8 blocuri 
cu 160 unităţi locative în zona Narciselor, 
urmând ca execuţia acestora să se rea-
lizeze în 2010.

Reabilitarea termică a blocurilor 
de locuinţe

Au fost incluse în cadrul pr ogra-
mului constituit conform O.U.G. nr . 
18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, 21 
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de blocuri din cartierele Unirii, Republicii, Griviţei. Lucrările de reabilitare termică 
a blocurilor s-au derulat în 2009 după cum urmează:

• Reabilitare termică Bl. 9 Gen. Tell – stadiu fizic realizat 75%,
• Reabilitare termică Bl. 41, str. Griviţa – stadiu fizic realizat 70%,
• Reabilitare termică Bl. 5, str. M.C. Oancea – stadiu fizic realizat 70%,
• Reabilitare termică Bl. 3, str. M.C. Oancea – stadiu fizic realizat 20%,
• Reabilitare termică Bl. 6, str. M.C. Oancea – stadiu fizic realizat 70%,
• Reabilitare termică Bl. 4, str. M.C. Oancea – stadiu fizic realizat 70%,
• Reabilitare termică Bl. 12, str. Griviţa – stadiu fizic realizat 70%,
• Reabilitare termică Bl. 19 Gen. Tell – stadiu fizic realizat 65%,
• Reabilitare termică Bl. 13 Gen. Tell – stadiu fizic realizat 45%,
• Reabilitare termică Bl. 8, str. M.C. Oancea – stadiu fizic realizat 40%,
• Reabilitare termică Bl. 19, str. Unirii – stadiu fizic realizat 40%,
• Reabilitare termică Bl. 17, str. Unirii – stadiu fizic realizat 36%,
• Reabilitare termică Bl. 23, str. Unirii – stadiu fizic realizat 5%,
• Reabilitare termică Bl. 2, str. Republicii – stadiu fizic realizat 15%,
• Reabilitare termică Bl. 3, str. Republicii – stadiu fizic realizat 60%,
• Reabilitare termică Bl. 10, str. Republicii – stadiu fizic realizat 10%,
• Reabilitare termică Bl. 11, str. Republicii – stadiu fizic realizat 25%,
• Reabilitare termică Bl. 19, str. Republicii – stadiu fizic realizat 10%,
• Reabilitare termică Bl. 10, str. 16 Februarie – stadiu fizic realizat 5%,
Valoarea totală a acestor lucrări se ridică la 3.071,149 lei.

Alimentare cu apă

Extindere front captare apă  
şi distribuţie în zonele periurbane 
Preajba şi Polata - în cadrul obiec-
tivului respectiv s-au realizat 6 foraje 
de adâncime prin care se suplimen-
tează rezervele de apă ale munici-
piului cu cca. 50 mc/h; de aseme-
nea au fost realizate gospodăriile de 
apă şi staţiile de tratar e necesare 
pentru sistemele de apă din cele  
două locaţii.

A fost extinsă reţeaua de distri-
buţie a apei pe o lungime de 2 km, în 
următoarele zone: cartier Pr eajba, 
strada Calea Bucureşti, drum secun-
dar Bârseşti-Vectra, drum secundar Slobozia, zona str. Tismana-Pod, drum secun-
dar Drăgoeni, str. Calea Severinului, Aleea Sf. Dumitru, Cartier Tismana, Aleea  
Viitorului.

Valoarea lucrărilor executate în acest an în cadrul obiectivului „Extindere şi 
modernizare alimentare cu apă în municipiul Târgu-Jiu” este de 270.561,87 lei.
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Extindere reţea distribuţie gaze naturale

Pentru construcţiile de locuinţe noi a fost necesară executar ea unor extin-
deri 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 lucrărilor este de 127.180,06 lei;

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:

• Extindere reţea JT Aleea Făgăraş şi prelungirea Făgăraş – 0,92 km în va-
loare de 164.158,00 lei,

• Extindere reţea JT strada Stejarului – 0,21 km în valoare de 41.929,00 lei,
• Extindere reţea JT Aleea Păltiniş – 0,22 km în valoare de 44.883,00 lei,
• Alimentare cu energie electrică abonaţi casnici str . Jean Bărbulescu –  

0,425 km în valoare de 62.000,00 lei.

Infrastructură mediu

S-au executat lucrări de r eabilitare a canalizării menajere şi lucrări de mo-
dernizare a centrului civic al municipiului Târgu-Jiu.

1.Canalizare
Având în vedere funcţionarea defectuoasă a canalizării menajere în zona de 

sud s-au executat în cadrul obiectivului „Reabilitar e canalizare menajeră cartier 
Plopilor” 1000 ml de înlocuir e canal menajer din ţevi PVC DN 200 şi 300 mm în  
valoare de 300.000,00 lei.                                       

2. Modernizare urbană, peisagistică, pieto-
nală şi arhitecturală a zonei centrale

S-a r ealizat moder nizarea tr onsonului str . 
Confederaţie – zona Reifeissen Bank – str .Tudor 
Vladimirescu – zona CEC – zona Victoria până la stra-
da Eroilor. Astfel, s-au executat lucrări de 4.577.000,51 
lei după cum urmează:

- pavaje beton amprentat – 9500 mp,
- spaţii verzi – 290.000 mp,
- fântâna arteziană F7,
- construcţie amfiteatru în aer liber – 1400 mp,
- reţele apă – 450 ml,
- reţele canalizare – 380 ml
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Asigurări şi asistenţă socială

S-au definitivat şi pus în funcţiune două obiective de inter es social pentru 
cetăţenii aflaţi în dificultate:

• „Modernizare cantină de ajutor social”, obiectiv prin care s-a amenajat 
o suprafaţă nou construită de aprox. 70 mp pentru crearea de spaţii de depozitare 
şi modernizarea unei suprafeţe construită existentă de aprox 306 mp prin recom-
partimentarea cantinei pentru eficientizar ea fluxurilor funcţionale specifice acti-
vităţii din unitatea respectivă.

• „Centru social de urgenţă pentru persoanele fără adăpost” – Casa Iris, 
obiectiv prin care s-au realizat spaţii de cazare cu utilităţile necesare.

Valoarea totală a lucrărilor executate pe cele două obiective este de  
96.090,75 lei.                                 

Sensuri giratorii

În vederea realizării sensurilor 
giratorii pentru fluidizarea traficului, 
s-au executat devieri de reţele elec-
trice după cum urmează:

- Deviere reţele electrice sens  
giratoriu str.Republicii – str. A.I. Cuza,

- Deviere reţele electrice sens  
giratoriu str.Republicii – str. Unirii,

- Deviere reţele electrice sens  
giratoriu str. Unirii – bd. Constantin  
Brâncuşi,

- Deviere reţele electrice sens giratoriu str. Unirii – str.Victoria,
Valoarea totală este de 5.009,89 lei.

Proiecte

Au fost elaborate documentaţiile tehnico-economice pentru realizarea unor 
investiţii de inter es public în veder ea obţinerii fondurilor necesar e realizării 
acestora.

În cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin r ea-
lizarea de spaţii verzi în localităţi, 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 dendr ologic, mobilier urban destinată 
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petrecerii timpului liber pentru locuitorii din zona respectivă şi de asemenea îm-
bunătăţirea nivelului urbanistic al zonei.

Valoarea celor două investiţii este de:
Amenajare parc Insuliţă râu Jiu – 1.655.204,00 lei,
Amenajare spaţiu verde zona Tuşnad – 661.500,00 lei.
În cadrul programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice 

de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară au fost elaborate şi depuse 
documentaţiile tehnice pentru montar ea de panouri solar e în veder ea creşterii 
eficienţei pentru furnizarea apei calde menajere şi a încălzirii şi implicit reducerea 
costurilor necesare, la următoarele obiective:

• Sala Polivalentă – valoare: 308.049,00 lei,
• Colegiul Tehnic Henri Coandă – valoare: 163.474,00 lei,
• Grup Şcolar Forestier – valoare: 566.330,00 lei,
• 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,
• Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu – valoare: 358.516,00 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,

Învăţământ

S-a continuat execuţia Campusului Şcolar de la Bârseşti. Valoarea lucră-
rilor executate este de 342.030,00 lei. Ele constau în r ealizarea infrastructurii la 
clădirile internat, cantină şi şcoală.      

La Şcoala Generală Sf. Nicolae 
s-a r ealizat prin cofinanţar e cu  
Ministerul Educaţiei şarpanta şi în-
velitoarea la corpul vechi al şcolii.  
Valoarea cheltuită de la bugetul local 
este de 101.952,00 lei.

În cadrul obiectivului Con-
struire corp B Grădiniţa Nr . 13,  
construcţie S+P+2, s-au executat  
lucrări de finisaje de 342.000,00 lei.

De asemenea, la unităţile de  
învăţământ s-au executat lucrări de 
reparaţii, modernizări şi igienizări de 1.487.230,00 lei, după cum urmează:

• Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu:
- înlocuire tâmplărie la cantina colegiului,
- înlocuire parchet în cancelarie şi amfiteatru,
- modernizare grupuri sanitare la clădirea şcolii,
- igienizări în internatul şcolii.
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• Colegiul Tehnic Henri Coandă:
- vopsitorie învelitoare tablă la clădire şcoală şi reparaţii jgheaburi,
- intervenţie la C.T. în vederea autorizării I.S.C.I.R.
• Grup Şcolar Agricol:
- schimbare amplasament CT cămin băieţi şi instalaţii termice în cămin,
- igienizări interioare clădire liceu,
- igienizări cantină liceu.
• Colegiul Naţional Spiru Haret:
- înlocuire instalaţii termice şi sanitare la clădirea internatului.
• Liceul Forestier:
- intervenţie la C.T. în vederea autorizării I.S.C.I.R.,
- igienizări la etajul 3 al internatului,
- reparaţii grup sanitar cantina liceului.
• Grup Şcolar Gheorghe Magheru:
- înlocuire tâmplărie exterioară clădire şcoală-faţade Nord şi Vest,
- amenajare cabinet psihologie.
• Grup Şcolar Tehnologic Ion Mincu:
- înlocuire instalaţii termice interioare cămin nr. 1,
- înlocuire tâmplărie la cantina liceului.
• Liceul Teologic:
- instalaţii electrice la biserica strămutată şi cabina portarului.
• Liceul cu Program Sportiv:
- refacerea hidroizolaţiei la clădirea liceului.
• Liceul Transporturi Auto:
- igienizări săli clasă şi amenajare laborator chimie.
• Şcoala Generală Ecaterina Teodoroiu:
- înlocuire tâmplărie exterioară pe faţada de nord şi igienizări interioare.
• Şcoala Generală Alexandru Ştefulescu:
- reabilitare faţadă şcoală,
- înlocuire tâmplărie la sala de sport,
- înlocuire pardoseli la sala de sport.
• Şcoala Generală Voievod Litovoi:
- igienizări interioare săli de clasă şi holuri.
• Şcoala Generală Sf. Nicolae:
- amenajări interioare la corpul nou,
- montare lambriuri la corpul nou.
• Şcoala Generală Pompiliu Marcea:
- reabilitare faţadă clădire şcoală şi sală sport,
- asfaltare bază sportivă,
• Şcoala Primară Romaneşti:
- înlocuire tâmplărie exterioară,
- modernizare grup sanitar grădiniţă,
- reabilitare faţadă în soluţie tehnică termosistem.
• Şcoala Primară Ursaţi:
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- modernizare grupuri sanitare,
- igienizări şi modernizări interioare,
- reabilitare faţadă în soluţie tehnică termosistem.
• Şcoala Primară Preajba:
- amenajări interioare –spaţiu destinat grădiniţei.
• Grădiniţa Nr. 1:
- reparaţii instalaţii termice interioare.
• Grădiniţa Constantin Brâncuşi:
- înlocuire tâmplărie interioară,
- reparaţii şi igienizări interioare.
• Grădiniţa Nr. 6:
- reparaţii interioare la bucătărie,
- achiziţii mobilier inox bucătărie.
• Grădiniţa Nr. 8:
- înlocuire tâmplărie interioară,
- amenajare grup sanitar.
• Grădiniţa Nr. 10:
- refacere hidroizolaţie clădire,
- igienizări bucătărie.
• Grădiniţa Nr. 14:
- înlocuire tâmplărie interioară.
• Grădiniţa Nr. 15:
- amenajare sală pentru festivităţi.
• Grădiniţa Nr. 19:
- reparaţii la faţada clădirii.
• Grădiniţa Liceului cu Program Sportiv:
- modernizări interioare ca urmare a schimbării locaţiei.
S-au executat, de asemenea, şi alte reparaţii de 344.945,00 lei, acestea fiind:
- Amenajare Club vârsta a III-a în incinta Şcolii Primare Preajba,
- Igienizări Club vârsta a III-a, Cartier Mioriţei,
- Amenajare spaţii Serviciu gospodărie comunală incintă C.E.T.,
- Amenajare arhivă şi birouri pentru primărie,
- Instalaţii termice interioare şi centrală termică la Galeriile Municipale de Artă,
- Împrejmuire la Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului,
- Împrejmuire şi clopotniţă la Biserica Ursaţi,
- Reparaţii cabine casierie la Stadionul Municipal

COMPARTIMENTUL ÎNDRUMARE ASOCIAŢII DE
PROPRIETARI

Compartimentul Îndrumare Asociaţii de Pr oprietari asigură sprijin şi îndru-
mare asociaţiilor de proprietari şi locatari pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin 
asupra proprietăţii comune. În prezent în municipiu îşi desfăşoară activitatea 220 
asociaţii de proprietari şi locatari.
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Personalul compartimentului a efectuat deplasări în teren pentru verificarea 
aspectelor semnalate în petiţiile adresate primăriei ce vizează activitatea asoci-
aţiilor de proprietari, sesizările primite la telefonul 984 şi cele din audienţele la  
primar. Pe parcursul anului au fost primite prin registratura primăriei şi soluţionate 
157 sesizări care au vizat defecţiuni la instalaţiile de apă/canal, repararea hidro-
izolaţiilor/şarpantelor blocurilor, organizarea asociaţiilor, nemulţumiri cu privire la 
activitatea preşedinţilor şi administratorilor. Au fost efectuate 12 verificări finan-
ciar-contabile asupra activităţii asociaţiilor de proprietari şi s-au întocmit procese 
verbale de constatare.

Personalul compartimentului a asigurat îndrumare şi sprijin pentru întoc-
mirea documentaţiei necesare pentru înfiinţarea a trei asociaţii de proprietari, 
o asociaţie de locatari şi transformar ea a trei asociaţii de locatari în asociaţii  
de proprietari.

În 2009 în urma înştiinţării asociaţiilor de proprietari cu privire la programul 
naţional de reabilitare termică a locuinţelor au fost primite cer eri de înscriere în 
programul de reabilitare termică pentru 55 blocuri, la 21 dintre acestea fiind de-
marate deja lucrările de intervenţie.

A fost pus în aplicare regulamentul de organizare şi funcţionare al parcărilor 
de reşedinţă, s-au primit, evidenţiat şi centralizat pe blocuri şi asociaţii 2148  
cereri pentru atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă.

Până la sfârşitul anului au fost repartizate şi încheiate contracte pentru 1034 
de locuri.

SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Salubritate

Activitatea de salubrizar e străzi a constat în măturatul zilnic manual a 53  
străzi şi trotuare aferente (44.794.000 mp/an) şi măturat mecanic (48.351.000 mp/
an), precum si curăţirea şi încărcarea podmolului de la rigole (2.542 mc), r epre-
zentând în 2009 o valoare totală de 3.490.203,09 RON. S-a gestionat activitatea 
de haldare a deşeurilor rezultate din construcţii (pământ din excavări, moluzuri,  
etc) din strada Termocentralei, precum şi verificarea activităţii utilajelor folosite  
(ore aşteptare şi ore funcţionare).

De asemenea, în veder ea predării spre închidere a fostului depozit de de-
şeuri din zona Voinigeşti, s-a realizar restrăngerea deşeurilor pe suprafaţa iniţială, 
respectiv de la 5,12 ha la 1,05 ha. Au fost desfiinţate depozitele necontrolate de 
gunoaie şi moloz din str . Şişeşti, Nar ciselor, Măr găritarului, Bicaz, cartier  
Panduraşul, localităţile Preajba, Polata, Iezureni, pod Turcineşti, pod Şuşiţa, ma-
lurile râului Şuşiţa spre Ursaţi, drum mocăniţă, traseu CF, Jieţe, strada Barajelor 
(zona Meteor).

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.
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Întreţinere şi reparaţii străzi

În 2009, s-au executat lucrări (plombări, covoare asfaltice, pavaje, pietruiri, 
balastări, etc.) la străzi, trotuare şi alei în toate zonele. De asemenea, s-au exe-
cutat amenajări şi reparaţii la toate spaţiile de joacă, reparaţii (înlocuiri) ale unor 
borduri stradale, ridicare la cotă a unor cămine, alte lucrări (utilităţi).

Au fost executat diverse lucrări de într eţinere la aleile pietonale (bor durări, 
refaceri pavimente, plombări, frezări, etc.) în toate cartierele de locuinţe. În locali-
tăţile componente au fost executate reprofilări ale drumurilor, balastări şi pietruiri.

O prioritate a conducerii Primăriei a fost amenajarea parcărilor de reşedinţă 
în cartiere, realizându-se 57.611 mp parcări cu mixtură asfaltică şi 561 mp parcări 
cu pavele ecologice, folosite pentru a se evita, pe cât de mult posibil, afectar ea 
spaţiilor verzi din cartierele de locuinţe.

Totodată, pentru a preîntâmpina efectele inundaţiilor au fost realizate decol-
matări a şanţurilor şi rigolelor şi dalări în zonele de pantă unde au apărut feno-
mene de er oziune. Astfel, au fost r ealizate lucrări în Pr eajba, Bârseşti, drum  
Artego – Preajba, Ursaţi, aleea Primăverii, în Drăgoieni, precum şi realizarea unui 
canal de gardă în aleea Primăverii necesar pentru protejarea gospodăriilor situate 
în strada Petreşti. S-au executat lucrări de reparaţiii şi consolidare maluri la pun-
ţile de trecere peste râul Şuşiţa din cartier Polata şi strada Pajiştei, punţi afectate 
în urma viiturilor de pe acest râu.

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 urmărir e a lucrărilor împreună cu lu-
crătorii serviciului de cir culaţie al Poliţiei Municipiului. Situaţia pe categorii de  
lucrări este următoarea:

Categorie
Suprafaţa
Cantitate

Valoare

Covoare asfaltice 40.281 mp 2.078.568
Reparaţii carosabil 47.494 mp 2.345.614
Amenajări parcări asfalt 57.611 mp 2.586.193
Amenajări parcari ecologice 561 mp 76.030
Amenajări alei 10.384 mp 663.007
Amenajări trotuare asfalt 8.475 mp 369.356
Amenajări trotuare pavele 5.662 mp 467.796
Pietruiri 2.342 mc 329.500
Balastări 4.246 mc 264.112
Şanţuri dalate 1.216 mp 239.087
Deszăpezire 830.487
Diverse 818.712
TOTAL 11.068.462
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Siguranţa circulaţiei

În 2009 s-a început implementarea studiului de trafic efectuat în 2008, mă-
surile avute în vedere fiind cele pentru descongestionarea traficului.

În acest scop, au fost schimbate sensurile de circulaţie pe diferite străzi, s-au 
instituit restricţii de oprire şi staţionare pe unele arter e de circulaţie şi s-au con-
struit 5 sensuri giratorii în zonele intersecţie strada T raian - strada general  
Gheorghe Magheru, intersecţie strada Unirii - strada Republicii, intersecţie strada 
Unirii - strada V ictoria, intersecţie strada Unirii - bulevar dul Constantin Brâncuşi  
şi intersecţie strada 1 Decembrie 1918 - strada Termocentralei, zone în care tra-
ficul rutier se bloca.

Aşa cum s-a constatat, aceste măsuri au fluidizat circulaţia rutieră pe axele 
Est-Vest şi Nord-Sud din municipiu.         

De asemenea, pe lângă fluidizar ea 
traficului rutier s-a avut în veder e şi sigu-
ranţa pietonilor, trecerile de pietoni şi sis-
temul de semaforizare al trecerilor de pi-
etoni situate pe strada Unirii fiind r epozi-
ţionate conform studiului de trafic, mon-
tându-se noi corpuri de semaforizar e 
dotate cu dispozitive acustice pentru ne-
văzători, conform legislaţiei europene.

A continuat activitatea de înlocuire şi 
reparare a indicatoarelor rutiere, această 
activitate fiind cu caracter permanent, iar  
în unele zone cu risc sporit de accidente  
s-au dublat indicatoar ele rutiere cu mar-
caje rutiere de avertizare executate prin termoplastie. Pentru o mai bună orientare 
a conducătorilor auto aflaţi în tranzit, s-au amplasat în intersecţiile principale  
panouri de orientare către direcţiile principale de mers.

Referitor la marcajele rutiere, au fost executate în regie proprie marcaje rutiere 
longitudinale (70 km echivalent), transversale şi diverse (27.500 mp incluzând mar-
carea parcărilor de reşedinţă, parcărilor cu plată, staţiilor TAXI, staţiilor mijloacelor 
de transport în comun, locurilor de parcare persoane cu dizabilităţi etc).

De asemenea, în urma consultării cu factorii de decizie din cadrul Serviciului 
Poliţiei Rutiere Gorj s-au amplasat limitatoare de viteză în zonele cu risc crescut 
de accidente rutiere (Bd. Ecaterina Teodoroiu – zona CAM, str. Siretului, Bărseşti 
– Liceul Agricol, Liceul Economic, intersecţie Turcineşti, str. Popa Şapcă).

Problemele legate de partea de siguranţă rutieră sunt discutate şi actualizate 
în cadrul Comisiei de Circulaţie de pe lângă Consiliului Local, din care face parte 
şi un reprezentant al Serviciului Poliţiei Rutiere, în acest fel optimizându-se timpii 
necesari pentru avizarea diverselor solicitări venite de la societăţile comer ciale 
sau cetăţeni.
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Zone verzi

Activitatea de într eţinere de par curi şi zone verzi s-a materializat printr -o 
serie de lucrări specifice şi anume:

Mobilizarea manuală a terenului (rabate flori) 65.805 mp
Tundere garduri vii 545.620 mp
Cosit mecanic vegetaţia ierboasă 21.562 ari
Udarea cu furtunul de la cisternă a suprafeţelor plantate 1.718 ari
Defrişarea manuală a vegetaţiei lemnoase crescute haotic 1.427 ari
Tăiat manual arbori 501 buc
Tăieri de corecţie arbori şi arbuşti până la 7 m înălţime 3.690 buc
Degajarea terenului de corpuri străine 10.557 ari
Udarea surafeţelor plantate cu flori, arbusti, gazon de la hidranţi 6.607 ari
Încărcat materiale vegetale, pământ, piatră şi transport 1.876 to
Măturat manual alei parcuri şi străzi 7.735 mii mp
Întreţinere curăţenie parcuri şi zone verzi 16.064 ari
Tăieri de reducere garduri vii în repaus vegetativ 34.361 mp
Plantat flori în ronduri, rabate - sezon I - II 71.762 buc
Plantat puieţi de arbori foioşi 242 buc
Împrăştierea cu lopata a criblurii 48 mc
Plantat arbuşti 276 buc
Semănat gazon 400,1 mp
Săpat manual gropi pentru plantat 26 mc
Dezinsecţie în spaţiile verzi şi tratamente la garduri vii, 
arbori şi arbuşti

929.000 mp

Întreţinere parc zoologic 976 ore

Întreţinere grup social 8.768 ore

Tăieri de corecţie trandafiri 1.360 bucăţi

Curăţat manual zăpadă alei parcuri 101.940 mp

Împrăştiat material antiderapant 5,5 t

Prin programele de plantări aprobate s-au achiziţionat şi plantat următoarele:
• Arbori foioşi diverşi – 116 buc
• Arbori răşinoşi pentru gard viu – 125 buc
• Sămânţă gazon – 320 kg
• Trandafiri pe tulpină – 56 buc
• Palmieri – 6 buc
• Brazi pentru Crăciun 8 buc H 4-8 m; 60 buc H 1,3 – 3 m
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Mobilier urban

În urma solicitărilor asociaţiilor de pr oprietari şi a cetăţenilor, dar şi a con-
statărilor efectuate de Serviciul Gospodărie Comunală au fost achiziţionate  
următoarele:

• 175 coşuri material plastic cu prindere pe stâlpi
• 100 coşuri metalice cu îmbrăcăminte din lemn pentru zona Victoria Centru
• 200 bănci pentru cartierele de locuinţe
• 126 indicatoare rutiere pentru semnalizarea noilor sensuri giratorii

       
Au fost executate lucrări de întreţinere la mobilierul urban existent în carti-

erele de locuinţe şi în parcurile din municipiu (vopsitorii şi reparaţii coşuri şi bănci, 
reparaţii echipamente joacă, reparaţii garduri de protecţie spaţii verzi, etc).

Fond locativ

În 2009 au fost întocmite 840 punctaje pentru tinerii care au solicitat atribu-
irea în folosinţă gratuită a unui teren conform Legii 15/2003 şi au fost repartizate 
100 loturi în strada Narciselor.

Au fost efectuate 149 anchete sociale pentru persoanele car e au solicitat  
repartizarea unei locuinţe sociale.

Periodic s-au efectuat controale pentru a se verifica dacă persoanele car e 
deţin contracte de închirier e achită chiria şi într eţinerea 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 car e face imposibilă convieţuirea, sau îm-
piedică folosirea normală a locuinţei.
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DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA
TERITORIULUI

Principalele obiective care au stat la baza activităţii în 2009 au vizat:
- dezvoltarea armonioasă a localităţii din punct de vedere urbanistic;
- reducerea termenului de r ezolvare a documentaţiilor şi a altor solicitari,  

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.
Ca urmare a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice, pe baza analizei  

documentaţiilor primite, pe linie de urbanism s-au r edactat: 914 autorizaţii de  
construire; 1.933 certificate de urbanism; 2.385 certificate nomenclatură stradală; 
174 autorizaţii de branşament;

1933 2143

914
1070

2385
2372

174 233
0 0

Certificate
urbanism

Autorizaţii
construire

Certif.
nomenclat.

stradală

Autorizaţii
branşamente

Acorduri
tehnice

Principalele documentaţii elaborate în anul 2009, 
comparativ cu anul 2008

2009 2008

Urmare a creşterii solicitărilor de eliberare a certificatelor de nomenclatură  
stradală acestea se soluţionează rapid, eliberându-se în total 2385.

Au mai fost soluţionate alte 1629 de cereri, adrese, sesizări repartizate ser-
viciului. Pe linia r espectării disciplinei în construcţii, s-au efectuat cir ca 1245 
controale în teren şi s-au constatat o serie de abateri de la legislaţia în vigoar e, 
concretizate în întocmirea a 18 procese verbale de contravenţie, aplicar ea unor 
amenzi în valoare totală de 48.000 lei RON.

Serviciul Urbanism a colaborat în permanenţă cu Comisia Zonală a  
Monumentelor Istorice pentru întocmir ea, avizarea, aprobarea şi eliberarea do-
cumentaţiilor de urbanism.
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DIRECŢIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE, FINANCIAR

Resurse financiare – buget, execuţie bugetară
Bugetul centralizat pe anul 2009 cuprinde următoarele bugete:
- bugetul local
- bugetul unităţilor şi acţiunilor care funcţionează din venituri proprii şi subvenţii
- bugetul unităţilor şi acţiunilor care funcţionează integral din venituri proprii
- bugetul creditelor interne şi externe
- bugetul fondurilor externe nerambursabile
- bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local.
Bugetul local are ca surse veniturile din impozite, taxe şi alte venituri locale, 

sumele din cote defalcate din impozitul pe venit şi sume ce se r epartizează de 
stat prin Ministerul Finanţelor Publice sau prin intermediul altor minister e. 
Prevederea definitivă a acestuia este de 212.853.000 lei.

În 2009, veniturile bugetului local au totalizat 171.983.010,42 lei, cu 10,97% 
mai mult decât în anul precedent.

Veniturile locale ale bugetului local constau în principal din încasările din  
impozit pe venit, impozit pe pr oprietate, taxe pe utilizarea bunurilor, venituri din 
proprietate, venituri din prestări servicii, amenzi, penalităţi şi confiscări, venituri  
din taxe administrative şi eliberări permise, venituri din valorificar ea 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 T ârgu-Jiu în proporţiile prevăzute de 
lege. Încasările din cotele defalcate din impozitul pe venit r eprezintă principala 
sursă a bugetului local, totalizând 54.024.469,74 lei în 2009, adică 31,41% din  
total. Realizările au fost cu 10,33 % mai mari decât în 2008. Sumele alocate de  
Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale au fost de 1.048.799,54  
lei, cu 24,90 % mai mici decat în 2008.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin Ministerul 
Finanţelor Publice sunt de 75.261.970,25 lei.

Subvenţiile de la bugetul de stat au însumat 4.260.590,44 lei. Ele au fost 
destinate următoarelor cheltuieli:

- finanţarea lucrărilor de reabilitare termica a clădirilor de locuit (1.535.584,69 lei)
- finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de învăţământ (1.098.677,52 lei)
- subvenţii pentru finanţarea Programului Operaţional Regional 2007-2013  

(296.857,26lei )
- finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar (70.000 lei)
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- sprijin financiar pentru constituire familie (448.759 lei)
- subvenţii pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei (132.061,60 lei)
- subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi (122.912,45 lei).
- subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii (555.737,92 lei)
Subvenţiile de la alte administraţii au fost de 41.984 lei şi au reprezentat 

subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj cătr e bugetele locale, pentru  
finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă.

Sume primite de la U.E au fost de 9.475.212,10 lei reprezentand prefinan-
ţarea pentru derularea a 2 proiecte:

- „Modernizare Drumuri de Rocadă” 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

BUGET LOCAL- VENITURI
VAL 171.983.010,42 LEI
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Cheltuielile au fost realizate 76,35% faţă de creditele prevăzute în ultimul buget 
rectificat, execuţia bugetară încheindu-se cu un excedent de 9.459.446,64 lei, din 
care 9.381.131,15 lei provin din prefinanţările primite de la UE neutilizate în 2009.

La „Autorităţi executive”  s-au plătit 13.110.349,07 lei, 86,75% faţă de  
prevederile bugetare definitive. S-au efectuat cheltuieli pentru achitarea salariilor, 
a datoriilor către stat pentru angajaţi şi angajator , deplasări în ţară şi în străină-
tate, precum şi pentru plata unor bunuri materiale sau prestarea de servicii, cum 
ar fi: gaze, curent electric, telefoane, timbre poştale, anunţuri, carburanţi, rechizite 
de birou, service pentru calculatoare şi aparatură, reparaţii la instalaţii, prestarea 
serviciilor de ordine publică, etc. De asemenea, s-au efectuat plăţi pentru investiţii 
de 311.527,32 lei, procurându-se în leasing un autoturism, licenţe, sistem infor -
matic precum şi procurarea şi montarea unei centrale termice la „Galeriile de Arta 
Târgu-Jiu”
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La „Alte servicii publice generale”  s-au plătit 4.042.490,17 lei, 77,52%  
faţă de pr evederile bugetare. S-au asigurat plăţile salariilor pentru personalul  
Direcţiei Publice de Venituri, precum şi pentru salariaţii din cadrul Direcţiei Publice 
Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor. De asemenea, s-au efectuat chel-
tuieli materiale şi servicii de 700.475,12, pr ecum şi cheltuieli de capital de  
354.595,01 lei, acestea din urmă r eprezentând: extindere şi modernizare spaţiu 
Directia Publică de Venituri şi amenajare sediu pentru Direcţia Publică Comunitară 
Locală de Evidenţă a Persoanelor.

La „Învăţământ” s-au achitat 79.461.586,54 lei, 89,56% faţă de prevederea 
din buget. S–a asigurat plata cheltuielilor de personal pentru toate unităţile de  
învăţământ preuniversitar de stat, acestea fiind de 68.070.289,51 lei, din car e 
68.021.863,04 lei s-au asigurat din cote defalcate din TV A, din bugetul de stat,  
iar 48.426 lei s-au plătit din bugetul local, conform hotărârii Consiliului Local  
privind premierea cadrelor didactice care au pregătit elevi premiaţi la olimpiadele 
şcolare, faza naţională. S–au efectuat plăţi pentru cheltuieli gospodăreşti, reparaţii 
curente la clădiri, obiecte de inventar de 8.234.723,04 lei. De asemenea, s-au  
achitat din bugetul local parţial bursele elevilor aferente anului şcolar 2008-2009. 
Investiţiile pentru învăţământ au fost de 1.672.457,39 lei, din car e 1.098.677,52 
lei au r eprezentat subvenţie de la bugetul de stat, derulată prin intermediul  
Inspectoratului Şcolar.

La „Sănătate” a fost cheltuită suma de 735.945,57 lei. S-a asigurat plata  
salariilor şi a materialelor necesare desfăşurării activitaţii personalului preluat de 
autoritatea locală ce desfăşoară activitate de asistenţă medicală comunitară şi  
activitate medicală în unităţile de învăţământ, acestea fiind de 555.737,92 lei,  
sume primite ca subvenţie de la bugetul de stat. De asemenea s-au efectuat  
cheltuieli de 180.207,65 aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local pentru achi-
ziţionarea de aparatură medicală pentru Spitalul Judetean Gorj (masă chirurgicală 
oftalmologică, sterilizator cu abur, microscop operator coaxial).

Cheltuielile de la „Asigurări şi asistenţă socială” au fost de 9.346.452,29 
lei, asigurându-se plata cheltuielilor de personal pentru Dir ecţia de Pr otecţie 
Socială, creşe, precum şi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap, 
s-a asigurat buna funcţionar e a Cantinei de Ajutor Social, s-au achitat ajutoar e 
sociale şi ajutoar e pentru încălzir ea locuinţei pentru persoanele şi familiile cu  
venituri mici.

La „Acţiuni generale economice” s-au cheltuit 417.138,59 lei pentru lucrări 
de proiectare, în vederea demarării unor obiective de investiţii noi, finanţate prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Bugetul unităţilor şi acţiunilor care funcţionează din venituri proprii şi  
subvenţii cuprinde veniturile şi cheltuielile T eatrului Dramatic Elvira Godeanu,  
precum şi pe cele ale Dir ecţiei Publice Comunitar e Locale de Evidenţă a  
Populaţiei..

Încasările totale au fost în anul 2009 în valoar e de 2.661.731 lei, iar plăţile  
de 2.623.524 lei. În anul 2009, r ealizările au fost cu 20,60 % mai mari decât în  
2008.
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Bugetul unităţilor şi acţiunilor care funcţionează integral din venituri  
proprii cuprinde următoarele unităţi şi acţiuni: cantinele şcolar e la unităţi de în-
văţământ, păşuni derulate prin Primăria Târgu-Jiu, Direcţia de Servicii Comunale, 
Poliţia Comunitară

Veniturile acestora provin din prestări de servicii, contribuţia elevilor pentru 
cantine, venituri din vânzarea activelor, venituri din concesionare.

BUGET LOCAL-CHELTUIELI
VAL 162.523.563,78 LEI 
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Cheltuielile se efectuează pentru plata personalului, a contribuţiilor , carte-
lelor de masă, cheltuielilor gospodăr eşti, a materialelor cu caracter funcţional,  
procurarea de obiecte de inventar şi echipament, deplasări, chirii.

La nivelul anului 2009, încasările realizate au fost de 34.301.625 lei, iar plă-
ţile efectuate de 34.381.522 lei.

Prin bugetul fondurilor externe nerambursabile s-au derulat pr ograme 
cum sunt: obiectivul de investiţii „Amenajare zone verzi în strada Mioriţei şi strada 
Olari”, „Dotari centru servicii medicale pentru comunitatea rromă din Târgu-Jiu” 
şi de Direcţia Publică de Protecţie Socială programul „Centru social de urgenţă 
pentru persoanele fără adăpost Casa Iris”. Acesta din urmă a început la sfârşitul 
anului 2007 şi s-a finalizat în 2009.

COMPARTIMENTUL LICITAŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

Prin licitaţie publică deschisă s-au atribuit şi sunt în curs de atribuire urmă-
toarele contracte de achiziţii:

• Construire locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din casele  
naţionalizate – Zona Narciselor;

• Construire locuinţe sociale – Zona Ciocârlău, Etapa I;
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• Reabilitare termică 10 blocuri – Zona Republicii-Unirii;
• Servicii sociale pentru Centru de ser vicii sociale integrat  – Centru  

îngrijire copii;
• Materiale promoţionale şi suveniruri cu imaginea lui Constantin Brâncuşi;
• Execuţie lucrări modernizare drumuri de rocadă;
Prin negociere cu publicare anunţ de participare s-au atribuit următoa-

rele contracte de achiziţii:   
• Finanţare rambursabi-

lă pentru realizarea investiţii-
lor de modernizare a zonei de 
centru din Târgu-Jiu în valoa-
re de 3.700.000 lei;

Prin cerere de oferte  
s-au atribuit: 11 contracte de 
achiziţii de produse, 27 con-
tracte de achiziţii de servicii,  
15 contracte de achiziţii de  
lucrări. De asemenea s-au  
atribuit prin achiziţiei dir ectă 
54 contracte de servicii, pr o-
duse şi lucrări a căror valoare este sub pragul valoric stabilit de lege. În afară de  
programul complex de realizare al achiziţiilor publice, activitatea compartimentului 
a presupus si r ealizarea licitaţiilor pentru concesionar ea, închirierea şi vânzarea 
de bunuri.

Astfel, s-au organizat licitaţii publice care au avut ca r ezultat încheierea a: 
47 contracte de concesionare, un contract de închiriere şi 3 contracte de vânzare 
de bunuri (teren şi centrală termică).

COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI, AVIZE

În baza HCL nr. 5/2003, privind autorizar ea agenţilor economici, persoane  
fizice şi juridice care desfăşoară activităţi economice au fost eliberate 1051 au-
torizaţii, încasându-se 78.848 RON. Compartimentul Autorizări, A vize a primit  
spre soluţionare sesizări adresate în scris şi telefonic, prin care cetăţenii aduceau 
la cunoştinţă aspecte negative în desfăşurar ea activităţilor economice. Pentru  
fiecare sesizare, angajaţi din cadrul compartimentului au efectuat verificări în  
teren, eliminând aspectele relatate.

Cu caracter periodic sunt activităţile de verificar e şi control întreprinse în 
pieţele din municipiu, la unităţile de alimentaţie publică, de comerţ sau pr estări 
servicii. Pentru operativitate şi eficienţă, în majoritatea cazurilor se apelează şi la 
alte instituţii ale statului, colaborând în acest sens cu Dir ecţia de Sănătate  
Publică, Inspectoratul de Pr otecţie a Mediului, Poliţia Municipiului, Bir oul de 
Metrologie Legală, Dir ecţia Generală de Finanţe Publice, Dir ecţia Sanitară  
Veterinară, Poliţia Comunitară.
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De asemenea au fost efectuate contr oale la unităţile de pr estări servicii în  
vederea depistării agenţilor economici care încalcă cerinţele impuse prin prezentul 
regulament şi care, în desfăşurarea activităţii, ocupă domeniul public şi perturbă 
traficul rutier şi pietonal.

COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI

În conformitate cu dispoziţiile HCL nr. 52/2005, au fost eliberate 390 tichete 
de acces în par cările special amenajate, încasându-se 39.000 lei. În perioada  
01.01.2009 - 31.12.2009 au fost eliberate 240 permise de liberă trecere încasân-
du-se 30.000 lei. Totodată au fost înr egistrate 200 vehicule. Au fost efectuate  
săptămânal sau ori de câte ori a fost nevoie verificări privind modul în car e se 
desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi.

La momentul actual, în Târgu Jiu avem 390 de taximetre autorizate, împărţite 
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 înscrişi pe 
listele de aşteptare corespunzătoare, în ordinea punctajelor obţinute. A vând în 
vedere că nu a fost înregistrată nici o solicitare pentru autorizaţie de transport marfă 
în regim de taxi, începand cu 01.07.2009 au fost pr elungite cele 40 autorizaţii  
transport persoane în regim de taxi din cele 50 de transport marfă, pe o perioadă 
de un an. 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 r egim de taxi. La data 
de 31.12.2009, pe listele de aşteptar e erau înscrise 10 solicitări la operatorii de  
transport cu dosarul complet şi 8 solicitări la taximetriştii independenţi.
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DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ LOCALĂ

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,
     ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

La Primăria Municipiului Târgu Jiu se regăsesc în prezent 1.198 notificări pe 
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv. 
Activitatea pe această linie s-a concr etizat în emiter ea de cătr e Primarul  
Municipiului Târgu Jiu a dispoziţiilor de soluţionare a notificărilor formulate, astfel 
fiiind emise 43 de dispoziţii, după cum urmează:

• 1 dispoziţie de restituire în natură;
• 1 dispoziţie de restituire   

în natură şi de pr opunere de  
acordare de despăgubiri;

• 1 dispoziţie de compen-
sare cu alte bunuri;

• 2 dispoziţii de compensa-
re cu alte bunuri şi de propunere 
de acordare de despăgubiri;

• 36 dispoziţii de propunere 
de acordare de despăgubiri;

• 2 dispoziţii de r espingere 
a notificărilor.

În 2009 pe rolul instanţelor de judecată au fost înregistrate un număr de 537 
litigii, având ca obiect litigii de muncă, litigii privind legile fondului funciar, Legea 
nr. 10/2001, Legea 554/2004, acţiuni în constatar e, plângeri contravenţionale,  
etc. Dintre acestea, au fost soluţionate de cătr e instanţele de judecată 279 do-
sare, restul fiind încă pe rol.

Obiectivul principal al activităţii a fost reprezentarea intereselor municipiului 
Târgu-Jiu, a Consiliului Local şi a Instituţiei Primarului Municipiului T ârgu Jiu în  
faţa instanţelor de judecată în toate procesele comunităţii locale. Un alt obiectiv 
a fost accelerar ea rezolvării şi finalizar ea notificărilor formulate în baza Legii  
10/2001, a cererilor şi sesizărilor cetăţenilor.

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

Compartimentul Administraţie Publică Locală şi Aparatul de Lucru al  
Consiliului Local au urmărit permanent modul cum au fost puse în aplicar e dis-
poziţiile primarului şi hotărârile Consiliului Local, solicitând societăţilor comerci-
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ale, direcţiilor şi serviciilor, birourilor şi compartimentelor să prezinte periodic sau 
cu prilejul rapoartelor de activitate, informări din car e să rezulte măsurile între-
prinse şi rezultatele obţinute în aceste domenii de activitate.

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ

Compartimentul Autoritate Tutelară a primit 2735 petiţii şi adrese, care au 
fost soluţionate astfel:

• Anchete sociale întocmite pentru bolnavii minori şi adulţi în vederea obţi-
nerii unui grad de handicap: 2102;

• Anchete sociale cu opţiunea autorităţii tutelar e privind încredinţarea mi-
norilor în cazurile de divorţ: 262; 

• Dispoziţii de instituire cu-
ratele speciale: 152;

• Anchete sociale înaintate  
D.G.A.S.P.C. Gorj, ce cuprind  
propuneri cu privire la instituirea 
unor măsuri de pr otecţie pentru 
minori: 113;

• Anchete sociale întocmite 
la cererea instanţelor de judeca-
tă pentru condamnaţii majori, în  
vederea suspendării/întreruperii 
pedeapsei penale: 25;

• Anchete sociale diverse: 63;
• Dovezi eliberate pentru persoanele care au notificat primarului intenţia de 

a lucra cu contract de muncă în străinătate: 15;
• Anchete sociale întocmite pentru internarea vârstnicilor în centre de îngri-

jire şi asistenţă 3;
• Dosare de tutelă, în evidenţă, pentru majorii interzişi judecătoreşte: 5;
Dosare de curatelă generală, în evidenţă : 42 dosare, din care 38 pentru  

bolnavii majori şi 4 pentru minori.
Prin specificul activităţii, Compartimentul autoritate tutelară relaţionează cu 

instanţele judecătoreşti, parchetul, poliţia, serviciul judeţean specializat în pr o-
tecţia drepturilor copilului (D.G.A.S.P.D.C), centrele de plasament, şcolile speciale, 
centrele de îngrijire şi asistenţă, O.N.G-urile, etc. acor dând sprijin acestor insti-
tuţii, în special prin efectuarea anchetelor sociale, anchete care se constituie ca 
bază în începutul oricărei investigaţii.

Având în vedere că peste 80% din cetăţenii car e se adresează Comparti-
mentului 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 per-
soanei şi confidenţialitatea informaţiilor obţinute prin exercitarea profesiei, precum 
şi respectarea legalităţii.
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DIRECŢIA DE RESURSE UMANE,
COMUNICARE

Direcţia Resurse Umane, Comunicare are ca principală misiune asigurarea 
managementului carierei în funcţia publică prin elaborarea politicilor şi instrumen-
telor interne de gestiune şi planificar e a resurselor umane, aplicarea principiilor 
egalităţii de şanse, motivării şi transparenţei, precum şi asigurarea accesului liber 
şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public.

Principalele activităţi în 2009 au fost întocmirea documentelor necesare apro-
bării organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Or ganizare şi Func-
ţionare, întocmirea şi aprobarea statului de personal în baza or ganigramei şi a  
statului de funcţii, întocmirea şi aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
la nivelul instituţiei, fundamentarea cheltuielilor de personal în veder ea elaborării 
bugetului de venituri şi cheltuieli, întocmirea documentelor privind numirea în func-
ţii publice, avansare, promovare, întocmirea statelor de plată a salariilor şi a obli-
gaţiilor de plată la bugetul de stat, întocmirea dosarului profesional al funcţionarilor 
publici şi efectuarea lucrărilor privind evidenţa şi mişcar ea personalului, în car e 
scop întocmeşte, păstrează şi ţine la zi car netele de muncă, registrul general de 
evidenţă al salariaţilor şi registrul declaraţiilor de avere şi interese. De asemenea, 
s-a asigurat organizarea concursurilor/examenelor pentru pr omovarea în grad/
treaptă a funcţionarilor publici şi implementar ea aplicaţiei în sistem informatic  
integrat pentru gestiunea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.

În conformitate cu pr evederile Legii nr. 76/2002, în colaborar e cu Agenţia  
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, s-au încheiat 2 convenţii pentru 30  
persoane angajate pe perioadă determinată, cu o subvenţie de 41.206 lei.  
Menţionăm că persoanele angajate au fost selectate din rândul celor car e au 
solicitat sprijinul primarului.

CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂŢENILOR

La Primăria Municipiului Târgu-Jiu,  
activitatea de soluţionare a petiţiilor se  
desfăşoară prin Centrul pentru In-
formarea Cetăţenilor, la termenele pr e-
văzute de OG 27/2002, privind r egle-
mentarea activităţii de soluţionare a pe-
tiţiilor, cu modificările şi completările  
ulterioare şi de Legea nr. 544/2001, pri-
vind liberul acces la informaţiile de inte-
res public.
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În 2009, au fost înr egistrate 51.465 documente. Cele 51.465 documente  
înregistrate la Centrul pentru Informarea Cetăţenilor au fost soluţionate după cum 
urmează: 41.765 favorabil; 407 parţial favorabil; 1.716 nefavorabil; 7.535 documen-
te interne; 42 anulate, clasate sau retransmise către alte instituţii, neintrând în sfera 
de competenţă a primăriei şi consiliului local.

Din cele 51.465 documente înregistrate, 19.353 reprezintă petiţii propriu-zi-
se, care au fost r epartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate.  
Principalele solicitări vizează eliberar ea unor adeverinţe de la Registrul Agricol,  
eliberarea unor certificate de nomenclatură stradală, efectuar ea de anchete so-
ciale în vederea obţinerii unor dr epturi prevăzute de legislaţia în vigoar e, iar pe  
linie de gospodărie comunală efectuarea unor lucrări în cartiere sau repartizarea 
de locuinţe. Pe linie de disciplină în construcţii, se solicită eliberar ea unor certi-
ficate de urbanism sau autorizaţii de construire.

Cele 19.353 petiţii au fost soluţionate astfel: 18.145 favorabil; 212 parţial  
favorabil; 473 nefavorabil; 523 intern.

94%

1%
3%

2%

94% Răspuns favorabil 2% Răspuns nefavorabil
  3% Intern 1% Parţial favorabil

Structura răspunsurilor primite de petiţionari

275 cetăţeni s-au prezentat în audienţe solicitând r ezolvarea unor probleme 
care vizează: Serviciul Gospodărie Comunală 104; Serviciul Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului 21; Direcţia Tehnică 19; Direcţia Publică de Venituri 8; Compartimentul 
Resurse Umane 29; Compartimentul Îndrumare Asociaţii de Proprietari 12; Serviciul 
Juridic, Contencios 34; Direcţia Publică de Protecţie Socială 25; Poliţia Comunitară 
6; Compartimentul Autorizări, Avize 4; DSC 6; Altele 7.

Cetăţenii prezenţi la audienţe au solicitat locuinţe, locuri de muncă, r edu-
cerea impozitului pe teren si clădiri, ajutor social, utilităţi.

În cadrul audienţelor or ganizate pentru rezolvarea solicitărilor adresate pe 
probleme legate de legile fondului funciar s-au prezentat 257 persoane ale căror 
probleme au fost supuse analizei comisiei locale.
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Structura audienţelor pe compartimente vizate

Centrul pentru Informarea Cetăţenilor răspunde şi de gestionar ea sesizărilor 
adresate la „Telefonul Cetăţeanului” – 984, prin pr eluarea mesajelor şi transmiterea 
acestora la serviciile de specialitate. La acest telefon au fost înr egistrate în 2009, 
1.555 propuneri şi sesizări care privesc: Serviciul Gospodărie Comunală 207; Direcţia 
Servicii Comunale 498; Apar egio 223; Direcţia Tehnică 187; Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului 44; Poliţia Comunitară 105; Romlux 222; Altele 69.

Structura telefoanelor „984”, în funcţie de compartimentele vizate

13%
33%
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13% GOSP. COMUNALĂ 33% DSC
14% APAREGIO 12% DIR. TEHNICĂ
3% URBANISM 7% POLIŢIA COMUNITARĂ
4% ALTELE 14% ROMLUX

Cele mai multe înr egistrări sesizează apariţia unor disfuncţionalităţi la ilu-
minatul public – becuri arse (143) în diverse zone ale oraşului care au fost rezol-
vate în cel mult 24 de or e, defecţiuni la sistemul de iluminat stradal (145), soli-
citarea intervenţiei compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân (293),  
sesizări cu privire la executarea unor lucrări de construir e fără autorizaţiile ne-
cesare (44), apariţia unor defecţiuni la reţeaua de apă şi canal (277), lipsa capa-
celor de la gurile de canal (51), disfuncţionalităţi în ridicar ea gunoiului menajer 
şi coşuri de gunoi rupte (124), solicitări pentru cosir ea ierbii sau toaletarea co-



3131

pacilor (136), parcarea autoturismelor ilegal (50), indicatoare de circulaţie rupte 
sau căzute (63), disconfort din cauza muzicii de la terase şi r estaurante (38), 
prezenţa cailor nesupravegheaţi (17), diverse (amenajar e parcări, bănci rupte,  
reparare gropi si asfaltare). Operativitatea cu care sunt rezolvate sesizările adre-
sate la acest telefon este reflectată şi prin telefoanele de mulţumire cu care revin 
ulterior unii cetăţeni. 

În privinţa acce-
sului la informaţiile de 
interes public, prevă-
zut de Legea nr. 544/ 
2001, principalele as-
pecte reieşite din re-
gistrul pe 2009, sunt 
următoarele:

a) numărul total 
de solicitări de infor-
maţii de inter es pu-
blic - 68;

b) numărul de  
solicitări r ezolvate 
favorabil - 60;

c) numărul de solicitări r ezolvate nefavorabil (documentele solicitate nu se  
află în evidenţele primăriei) - 6;

d) numărul de solicitări redirecţionate - 2;
e) numărul de solicitări adr esate în scris - 68 (pe suport de hârtie - 66; pe  

suport electronic - 2);
f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice - 37;
g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice - 31;
h) numărul de reclamaţii administrative - 1;
Un alt gen de petiţii îl reprezintă cele postate pe site-ul www.domnulepri-

mar.ro. În 2009 au fost postate de către cetăţeni 64 sesizări. Cu toate că O.G.  
27/2002 permite clasarea petiţiilor anonime, primarul Florin Câr ciumaru a ho-
tarât să se răspundă şi acestor cetăţeni. Pe lângă mulţumirile adr esate prima-
rului pentru modul cum gospodăreşte oraşul, cetăţenii solicită o mai mar e im-
plicare a conducerii primăriei în gestionarea câinilor fără stăpân, construcţiilor 
de locuinţe, lucrări de investiţii şi gospodărie comunală, fluidizar ea circulaţiei 
în municipiu.

Dat fiind faptul că în ultimii ani aşteptările faţă de calitatea serviciilor şi r e-
laţiilor cu cetăţeanul au devenit tot mai mari şi au dobândit o importanţă crescută, 
primăria prin Centrul pentru Informar ea Cetăţenilor îşi pr opune să-şi orienteze  
mai mult activitatea către cetăţean, ca beneficiar final al serviciilor.
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BIROUL PROGRAME, POLITICI
COMUNITARE

Activitatea Biroului Programe, Politici Comunitare în 2009 s-a concretizat atât 
în obţinerea de fonduri necesar e implementării proiectelor Primăriei Municipiului  
Târgu-Jiu, cât şi în promovarea pe plan internaţional a oraşului şi comunităţii.

În perioada 01.01-31.12.2009, activitatea Bir oului Pr ograme, Politici  
Comunitare s-a concentrat pe cinci domenii principale, după cum urmează:

1. Domeniul finanţărilor extrabugetare:
1.1. Implementare proiecte finanţate
• Implementar ea pr oiectului „Moder nizare 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 „Centru de servicii sociale integrate (centru de 

asistenţă pentru batrâni şi centru îngrijire copii”, finanţat prin programul „Asistenţă 
tehnică pentru sprijinir ea autorităţilor administraţiei publice locale în pr egătirea 
tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin POR 2007-20013” (finan-
ţarea documentaţiilor tehnice), proiect finalizat

• Implementarea proiectului „Modernizare străzi în municipiul T ârgu-Jiu- 
etapa a II a”, finanţat prin programul „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autori-
tăţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii 
publice, finanţate prin POR 2007-20013” (finanţar ea documentaţiilor tehnice),  
proiect finalizat

• Implementarea proiectului „Centru de asistenţă pentru persoanele aflate  
în dificultate – pavilioane locuinţe sociale”, finanţat prin pr ogramul „Asistenţă 
tehnică pentru sprijinir ea autorităţilor administraţiei publice locale în pr egătirea 
tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin POR 2007-2013” (finan-
ţarea documentaţiilor tehnice), proiect finalizat

• Implementarea proiectului „Dotare Centru Servicii Medicale pentru comu-
nitatea romă din Târgu-Jiu” proiect depus spre finanţare prin programul PHARE 
2006, proiect finalizat

• Elaborare proiect „Stadion Preajba” proiect depus spre finanţare prin fon-
duri guvernamentale

1.2. Elaborare cereri de finanţare
• Proiect Centrul De Zi Christian – Asistenţă Pentru Persoanele Tiner e Şi 

Adulte Cu Handicap, care a fost depus spre finanţare prin POR, Axa 3.2, proiect 
declarat conform şi eligibil

• Proiect Centrul de Servicii Sociale Integrat–Centru Îngrijir e Copii, care a 
fost depus spre finanţare prin POR, Axa 3.2, proiect declarat conform şi eligibil
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• Proiect Reabilitare Colegiul Naţional „T udor Vladimirescu”, care a fost  
depus spre finanţare prin POR, Axa 3.4, proiect declarat conform şi eligibil

• Proiect Modernizare străzi în Municipiul T ârgu-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 Modernizare străzi în Municipiul T ârgu-Jiu – Etapa II/2 (în cadrul  
unui plan integrat), care a fost depus spre finanţare prin POR, Axa 1, proiect de-
clarat conform şi eligibil

• Proiect Creare şi modernizare spaţii publice urbane zona adiacentă străzii 
Bicaz, (în cadrul unui plan integrat), car e a fost depus spr e finanţare prin POR,  
Axa 1, proiect declarat conform şi eligibil

• Proiect Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei (in şcoli), (în  
cadrul unui plan integrat), care a fost depus spre finanţare prin POR, Axa 1, pro-
iect declarat conform şi eligibil.

• Proiect „Suntem împreună” (în parteneriat cu SOS Copiii Gorjului), proiect 
depus spre finanţare prin FACILITATEA DE TRANZIŢIE 2007/19343.03.03, proiect 
aprobat spre finanţare

• Proiect BARABARIPEM–un model interregional de incluziune destinat fe-
meilor rrome, (în parteneriat cu Primăria Reşiţa), car e a fost depus la finanţar e 
prin POS DRU, Axa 6

2.Domeniul parteneriatelor:
• Încheierea de parteneriate cu organizaţii rrome, şcoli, organizaţii neguver-

namentale–pentru elaborarea şi implementarea de proiecte.
3.Domeniul sprijinirii activităţilor de tineret:
• Programul de voluntariat
• Organizarea de acţiuni în parteneriat cu organizaţii de tineret
4.Domeniul relaţiilor internaţionale:
• Elaborarea de proiecte în parteneriat cu oraşele înfrăţite.
5. 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.

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

Scopul strategiilor adoptate de 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.
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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.

Auditul public inter n se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate de  
Primăria Municipiului Târgu-Jiu, inclusiv asupra activităţilor instituţiilor şi serviciilor 
publice aflate sub autoritatea acesteia, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor 
publice precum şi la administrarea bunurilor din domeniul public sau privat.

Constatările pentru fiecare obiect auditat în cadrul misiunilor realizate au fost 
discutate cu şefii structurilor auditate, iar în cazul identificării unor deficienţe, au 
fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea acestora şi au fost prezentate 
recomandările de implementat pentru eliminarea deficienţelor constatate.

COMPARTIMENTUL PROTECŢIE CIVILĂ

În activitatea de organizare a structurilor funcţionale pentru situaţii de urgenţă 
s-a urmărit în principal constituirea şi funcţionarea Serviciului voluntar pentru situaţii 
de urgenţă, celulelor de urgenţă şi formaţiilor ce încadrează serviciile private pentru 
situaţii de urgenţă de la operatorii economici subordonaţi Consiliului local, operatorii 
economici şi instituţiile publice din raza administrativ-teritorială a municipiului.

Conform Legii pr otecţiei civile nr .481/2004 şi O.U.nr .21/2004 privind  
Managementul situaţiilor de urgenţă, 23 de operatorii economici şi instituţii pu-
blice cu riscuri generatoar e de situaţii de ur genţă sunt organizaţi cu celule de  
urgenţă şi servicii private pentru situaţii de ur genţă, cu 665 membrii încadraţi în  
formaţiuni pentru intervenţie. Rolul acestor formaţiuni este de a interveni pentru  
evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor în caz de inundaţii, intervenţia ope-
rativă pe timpul producerii fenomenelor de furtună, incendii, accidente, avarii la  
instalaţii, blocarea căilor de comunicaţii, avarierea de poduri şi alte riscuri.

Din rapoartele primite de la operatorii economici şi instituţiile publice orga-
nizate pentru situaţii de ur genţă, precum şi din verificările efectuate de cătr e 
personalul compartimentului de protecţie civilă, rezultă că operativitatea acestor 
subunităţi este corespunzătoare conform misiunilor acestora, însă dotar ea ma-
terială nu este asigurată decât parţial.

În 2009 s-a continuat procesul de modernizare a sistemului de înştiinţar e–
alarmare, prin achiziţionarea unei sirene electronice cu unitatea de comandă afe-
rentă pentru a fi instalată în zonele cu audibilitate redusă.
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SERVICIUL AGRICOL-CADASTRU

În 2009, activitatea s-a desfăşurat în principal pe r etrocedarea terenurilor 
care fac obiectul Legii nr .247/2005, respectiv suprafeţele car e au aparţinut de  
domeniul public al statului şi date în administrar ea Staţiunii de Dezvoltar e şi 
Dezvoltare Horticolă Târgu-Jiu. Terenul în suprafaţă de 800,90 ha a fost pr edat 
de către S.C.D.H. Târgu-Jiu pentru retrocedare către foştii proprietari sau moş-
tenitorilor acestora, în baza unui protocol. 

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

În ceea ce priveşte situaţia retrocedă-
rii terenului forestier, la nivelul Comisiei  
Locale, practic aceasta s-a încheiat, în pre-
zent soluţionându-se doar eventualele ho-
tărâri judecătoreşti, retrocedându-se către foştii proprietari peste 800 ha pădure.

La nivelul municipiului, multe suprafeţe de teren au fost pierdute de propri-
etari prin construir ea de blocuri, unităţi industriale, căi de comunicaţie, unităţi  
agro-zootehnice, terenuri pentru care s-au depus cer eri pentru r etrocedare, iar 
conform legilor funciare, această categorie beneficiază de acordarea de despă-
gubiri băneşti sau de teren în schimb.

Pentru rezolvarea acestor solicitări, am demarat identificar ea fostelor am-
plasamente şi poziţionarea lor pe planurile cadastrale, întocmindu-se 245 dosare 
pentru acordarea de teren pe un alt amplasament situat în Pr eajba, dreptul de 
proprietate fiind validat în Comisia Judeţeană Gorj, întocmindu-se şi titlurile de  
proprietate pentru suprafaţa de 80 ha.

Această suprafaţă este insuficientă pentru aceste solicitări, dr ept pentru 
care am solicitat Agenţiei Domeniilor Statului să ne pună la dispoziţie terenuri din 
portofoliul acesteia. Cetăţenilor car e au solicitat în mod expr es 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 intrând în intravilan, cetă-
ţenii construindu-şi locuinţe.

Alături de lucrătorii de la A.P .I.A. Gorj, am participat la identificar ea topo-
grafică a par celelor proprietate a cetăţenilor car e au solicitat subvenţii pentru  
unitatea de suprafaţă, mai mult Primăria municipiului T ârgu-Jiu a primit statutul  
de mare fermier în exploatarea şi întreţinerea celor 776 ha izlaz, pentru care pri-
mim anual subvenţie.
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DIRECŢII ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI
LOCAL

DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI

Activitatea desfăşurată de către Direcţia Publică de Venituri în 2009 în ceea 
ce priveşte constatarea, stabilirea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor  
locale datorate de către contribuabilii persoane fizice şi juridice cu domiciliul sau 
sediul în Municipiul T ârgu-Jiu, sau car e  
posedă bunuri mobile şi imobile impozabile 
pe teritoriul acestuia, este o activitate nu  
numai extrem de complexă, dar şi foarte  
amplă ca şi volum, aspect evidenţiat şi prin 
faptul că în registratura acestei instituţii au 
fost înregistrate 74.613 de documente.

La începutul anului 2009, o activitate 
extrem de laborioasă, în car e au fost an-
gajate toate compartimentele instituţiei, a  
reprezentat-o tipărirea, plierea, introduce-
rea în plicuri şi transmiterea directă la domiciliul contribuabililor persoane fizice a 
46.000 de înştiinţări de plată, această activitate implicând un mar e consum de  
timp şi deplasări zilnice în ter en. Ca urmare a primirii acestor înştiinţări de plată,  
un mare număr de contribuabili s-au prezentat în vederea achitării debitelor şi cu 
această ocazie s-au clarificat multe roluri fiscale.

În 2009 au fost înr egistrate în evidenţele fiscale 17.170 declaraţii privind  
imobilele (case şi apartamente) dobândite, în prezent la acest tip de impozit (im-
pozitul pe clădiri) fiind înregistrate 42.080 roluri. Tot în această perioadă au fost  
înregistrate 7.500 declaraţii privind mijloacele de transport dobândite, fiind radiate 
totodată 2.254 mijloace de transport, în pr ezent la acest tip de impozit (impozit  
pe mijloace de transport) fiind 25.635 roluri.

Referitor la impozitul pe ter en, au fost înr egistrate 8.869 declaraţii privind  
terenurile dobândite, operându-se 1.829 certificate agricole emise de Registrul  
Agricol al Primăriei.

În ceea ce priveşte dosar ele cu cereri de acordare de scutiri sau r educeri 
de impozite şi taxe înregistrate, acestea se distribuie inspectorilor de sector, care 
se vor deplasa în ter en 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 2009, la impozitul pe clădir e au fost operate 1.725 dosar e privind scutirile 
de plată pentru contribuabilii cu handicap grav sau accentuat, invaliditate de gradul 
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I, precum şi alte tipuri de scutiri şi reduceri prevăzute de legislaţia în vigoare (veterani 
de război, văduve de veterani, foşti deţinuţi politici, deportaţi, er oi din revoluţie, 
urmaşii eroilor din revoluţie), cuantumul total al reducerilor ridicându-se la 155.367 
lei. Tot în această perioadă, privitor la impozitul asupra mijloacelor de transport, au 
fost operate 76 dosar e privind scutirile şi r educerile, pentru suma de 7.583 lei. În 
ceea ce priveşte impozitul pe teren datorat de persoane fizice, au fost operate 779 
dosare privind scutirile şi reducerile prevăzute de lege pentru suma de 59.923 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. În acest sens au fost încheiate 
217 procese-verbale de constatare a contravenţiilor pentru declarar ea cu întâr-
ziere sau nedepunerea declaraţiilor în ceea ce priveşte dobândirea de noi bunuri 
imobile sau mobile, stabilindu-se un cuantum de 6.650 lei.

Probleme deosebite ridică încasarea amenzilor de cir culaţie, întrucât lunar se  
primesc şi se înregistrează un număr mediu de 3.000 procese-verbale de constatare 
a contravenţiei care, înaintea debitării, presupun verificarea în evidenţa computerizată 
a contribuabilului sancţionat, urmată de deplasar ea în teren a inspectorilor pentru 
identificarea acestuia şi numai după această dublă identificar e se confirmă şi se 
debitează procesul-verbal, acest fapt implicând un volum foarte mar e de muncă şi  
de timp. În cursul anului 2009 au fost înregistrate 37.347 procese-verbale de contra-
venţie, 9.945 fiind restituite organelor emitente ca urmare a unor vicii de formă sau  
de fond, din cauza neidentificării contribuabililor sau a identificării domiciliului lor în  
alte localităţi, 20.027 fiind restituite ca urmare a achitării lor în termen de 48 de ore.

Direcţia Publică de Venituri Târgu-Jiu întâmpină greutăţi deosebite în iden-
tificarea contribuabililor sancţionaţi de cătr e organele de poliţie, întrucât foarte  
mulţi dintre aceştia şi-au înstrăinat locuinţele fără a-şi perfecta actele de identi-
tate conform noului domiciliu. Alţi contribuabili locuiesc fără forme legale în alte  
localităţi sau chiar au părăsit ţara.

În vederea încasării impozitelor şi taxelor , fiecare inspector se deplasează  
zilnic în sectorul r epartizat, în vederea clarificării şi încasării debitelor , lăsând la 
adrese somaţii de plată; întrucât posibilităţile de plată ale multor contribuabili  
sunt reduse, de cele mai multe ori li se spune inspectorilor să revină. Din această 
cauză, aproape săptămânal, au fost într eprinse acţiuni de încasar e în zilele de  
sâmbătă şi duminică, îndeosebi în localităţile componente.

Ca şi concluzie, putem spune că procentul mediu de încasare a impozitelor 
şi taxelor locale la persoanele fizice la data de 31.12.2008 este de 80 %.

DIRECŢIA PUBLICĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ

În privinţa ajutoar elor sociale, au fost înr egistrate 117 dosar e noi. După  
efectuarea anchetei, au fost emise 91 dispoziţii de acordare a ajutorului social şi 
26 de respingere. De asemenea, s-au efectuat 524 anchete sociale de verificare 
a unor beneficiari aflaţi în plată.
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În medie, 71 de beneficiari sunt r epartizaţi, lunar, la realizarea unor lucrări  
edilitar-gospodăreşti, stabilite de salariaţii Serviciului Gospodărie Comunală din  
cadrul Primăriei. Pe baza pontajelor serviciului menţionat, s-au întocmit ştatele  
de plată şi s-a efectuat plata drepturilor la ajutorul social.

Tot în 2009 au fost acor date 20 ajutoare de urgenţă pentru sprijinir ea unor 
familii aflate în situaţii de risc social şi 5 ajutoare de deces. Totodată, în sezonul rece, 
beneficiarilor de ajutor social li s-au acordat subvenţii pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne şi combustibili petrolieri, respectiv la 202 persoane o sumă de 55.970 lei.

Referitor la masa la Cantina de ajutor social , stabilirea dreptului la acest 
serviciu social se face în baza reglementărilor Legii nr. 208/1997 privind cantinele 
de ajutor social. Aproximativ 220 persoane au servit masa la cantină anul trecut. 
Din totalul beneficiarilor, 80 % îl reprezintă minorii, 10 % persoanele vârstnice şi 
10 % persoanele car e temporar nu r ealizează venituri(pentru acestea acor dân-
du-se masa pe o perioadă de maxim 90 de zile pe an. Periodic şi ori de câte ori  
este nevoie, situaţia socială şi economică a asistaţilor cantinei de ajutor social  
este verificată prin efectuarea anchetelor sociale la domociliile acestora.

În cursul lui 2009, valoarea alocaţiei de hrană a fost de 6 lei/zi/persoană, în total 
cheltuindu-se suma de 402.036 lei RON. Prin serviciile oferite se asigură două mese.

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

Prin intermediul Cantinei de ajutor social, s-au distribuit produsele acordate gra-
tuit (15 kg făină şi 4 kg zahăr), potrivit Hotărârii Guver nului nr. 600/2009. Astfel, a fost 
distribuită o cantitate de 55.410 kg făină şi 14.776 kg zahăr, către 3.694 persoane.

Tot în cadrul Serviciului Protecţie Socială se întocmesc dosarele de acordare 
a alocaţiei pentru copiii nou-născuţi. Aceasta se acordă mamelor pentru fiecare 
dintre primii 4 copii născuţi vii, iar cuantumul a fost de 230 lei. Aici au fost depuse 
887 de cereri care au fost şi soluţionate.

O altă categorie a activităţilor r ealizate în cadrul Serviciului de Pr otecţie 
Socială o r eprezintă întocmirea dosarelor de alocaţie de stat, alocaţie familială  
complementară şi alocaţie de susţiner e pentru familiile monopar entale. Au fost  
întocmite şi soluţionate 978 dosar e de alocaţii de stat, 341 de alocaţii pentru  
susţinerea familiei monoparentale şi 812 dosar e de alocaţii complementar e. În 
evidenţa Serviciului de Protecţie Socială sunt 2.972 de familii beneficiare de alo-
caţie familială complementară şi 1.783 familii beneficiare de alocaţii de susţinere 
pentru familia monoparentală.

Distribuirea laptelui praf ce se acor dă gratuit copiilor cu vârsta de până la  
1 an este o altă activitate, fiind repartizate 1.696. Menţionăm că distribuirea lap-
telui praf se face pe baza reţetelor medicale eliberate de medicii de familie care 
au în evidenţă şi supraveghere mama şi copilul nou-născut.

În legătură cu pr evederile Ordonanţei de Urgenţă nr . 148/2005  privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, s-au primit 655 dosare de solici-
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tare a acestui dr ept. Stabilirea dreptului la indemnizaţia de cr eştere şi îngrijir e 
copil, respectiv stimulent, se efectuează de cătr ea Agenţia Judeţeană pentru  
Prestaţii Sociale Gorj.

Pentru trusourile pentru nou-născuţi au fost primite 853 cer eri, plata efec-
tuându-se prin mandat poştal la domiciliu. Contravaloar ea trusoului pentru  
nou-născuţi este de 150 lei.

Stabilirea ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţelor familiilor sau per-
soanelor cu venituri r eduse s-a efectuat tot de cătr e DPPS. Ajutorul se acor dă 
pe bază de cer ere, fiind tipărite şi distribuite 20.000 de formular e. Pentru a fi  
acoperită această activitate, având în veder e numărul mare de solicitări, (peste  
12.000 de cereri), a fost prelungit programul de lucru cu publicul (luni–vineri între 
8:00–20:00, iar sâmbătă şi duminică de la 9:00-13:00).

Compartimentul programe-proiecte

Principala activitate a com-
partimentului pentru 2009 a  
fost cea de implementar e a  
proiectului intitulat „Casa Iris”  
– Centrul Social de Ur genta 
pentru Persoane Fără Adăpost, 
precum şi de obţiner e a acre-
ditării acesteia ca fur nizor de 
servicii sociale. Eficienţa pr o-
iectului a fost evidentă, la  
Casa Iris găsindu-şi adăpostul 
67 persoane. Pentru asistaţii  
care nu realizau venituri s-a re-
uşit întocmirea dosarelor în ve-
derea obţinerii ajutorului social şi a mesei la cantină. Totodată, pentru 8 solicitanţi 
s-a acordat sprijin la întocmirea dosarelor pentru obţinerea unei locuinţe sociale, 
iar pentru alţi 4 s-a reuşit obţinerea documentelor de identitate.

O altă activitate a fost cea de urmărire a modului de desfăşurare a activităţii 
în cadrul Casei Sânziana, centru destinat adăpostirii victimelor violenţei în familie. 
Acestor persoane le-a fost acor dată atât găzduir e, cât şi consilier e juridică şi  
psihologică.

Cluburile vârstei a III-a

Cluburile vârstei a III-a au peste 3.000 de membri. Aici au fost desfăşurate  
numeroase activităţi r ecreative (şah, rummy, table, lecturarea presei, vizionarea 
programelor TV) şi culturale (excursii lunare la mânăstiri). Pensionarii au beneficiat 
şi de transport gratuit la Baza de Tratament Săcelu. Lunar, se organizează sărbă-
torirea zilei de naştere a membrilor, iar Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 
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a fost sărbătorită, s-au acordat şi premii constând în bilete de tratament în staţi-
unile solicitate de participanţi, precum şi abonamente la Teatrul „Elvira Godeanu”.

Un alt eveniment aşteptat de cătr e vârstnici este „Nunta de aur”, în cadrul  
căruia se sărbătoresc 50 de ani de la căsătorie.

Odată cu venirea sărbătorilor de iarnă au avut loc diverse manifestări spe-
cifice: programul special de Sfântul Nicolae, spectacolul „Crăciun pentru fiecare”, 
„Miracolul Crăciunului”.

Pe tot parcursul anului 2009, pentru manifestările dedicate persoanelor vâr-
stei a treia, s-a alocat suma de 120.000 lei RON.

Centrul Medical Speranţa

În cadrul Centrului Medical Speranţa s-au efectuat aproximativ 8.900 con-
sultaţii şi tratamente medicale, din car e peste 5.000 s-au adr esat populaţiei de 
etnie romă, copii şi adulţi. De asemenea, s-au or ganizat şi efectuat numer oase 
campanii de informare cu privir e la importanţa vaccinării copiilor . Ca urmare a 
campaniilor de informare s-a putut proceda la vaccinarea a 196 de copii.

Tot în această perioadă, în cadrul cabinetului au fost înr egistraţi 3 copii cu 
afecţiuni psihomotorii pentru care se asigură vizitarea periodică la domiciliu, pre-
cum şi 4 adulţi cu dializă şi handicap motoriu, car e sunt incluşi în pr ogramul 
special al Ministerului Sănătăţii.

DIRECŢIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU

Serviciul Patrimoniu

În cursul anului 2009 Serviciul Patrimoniu în baza pr evederilor care au stat la 
baza atribuţiunilor acestuia a iniţiat, ca or gan de specialitate, 95 de hotărâri de  
consiliu, toate promovate, a efectuat evaluări cadastrale la 5 centrale termice, 4  
terenuri şi 5 la alte construcţii. Hotărârile de consiliu pr omovate au vizat transferul 
dreptului de folosinţă atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice ce au soli-
citat respectivul drept. S-a procedat la evidenţierea, inventarierea şi evaluarea do-
meniului public şi privat, actualizându-se 230 de poziţii ale domeniului public şi 125 
de poziţii aferente domeniului privat, s-au efectuat valorificări de bunuri ale dome-
niului privat, urmând ca în perioada următoare să se valorifice şi alte bunuri.

Direcţia de Patrimoniu a contribuit, de asemenea, la întocmir ea documen-
taţiilor aferente derulării pr ogramelor de investiţii iniţiate de Bir oul Programe 
Politici Comunitare din cadrul Primăriei Târgu-Jiu, privind reabilitarea unor străzi 
sau realizarea unor obiective cu caracter social sau de utilitate publică.

Compartimentul Coordonare Învăţământ

Prin compartimentul Coor donare Învăţământ s-au desfăşurat în principal  
următoarele activităţi:
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• Evidenţierea efectivelor de elevi/copii în veder ea dimensionării r eale a 
prevederilor de cheltuieli din bugetul instituţiilor r espective, urmărirea evoluţiei 
acestora şi limitarea consumurilor.

În acest sens, având în vedere structura s-a urmărit în permanenţă:
• Desfăşurarea Programului „Laptele şi Cor nul” de care beneficiază 9.758 

de elevi şi copii;
• Existenţa şi obţiner ea în termenele legale a autorizaţiilor sanitar e de 

funcţionare;
• Asigurarea condiţiilor optime în furnizarea utilităţilor;
• Urmărirea executării programelor de investiţii/r eparaţii, la toate unităţile  

şcolare şi preşcolare;
• O strânsă colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi conducerea 

unităţilor şcolare – instituind şi pr omovând un r egulament comun prin car e se 
dispun, conform hotărârilor de Consiliu Local, condiţiile utilizării bazei materiale, 
sălilor de sport, terenurilor de sport, sălilor de clasă, etc. S-au actualizat contrac-
tele de administrare cu toţi managerii unităţilor şcolare;

• Asigurarea condiţiilor bunei desfăşurări a activităţilor celor 8 cabinete me-
dicale (cu 36 persoane) în sensul asigurării finanţării costurilor salariale şi mate-
riale atât în 2009, cât şi în 2010.

Structura unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar se prezintă după 
cum urmează: 7 colegii, 5 grupuri şcolar e, 3 licee, 12 şcoli generale şi primar e, 
9 grădiniţe cu pr ogram prelungit, 20 grădiniţe cu pr ogram normal. Cele 56 de  
unităţi şcolare sunt cuprinse în 18 centre bugetare.

S-a reuşit să se asigure, la nivelul cerinţelor fiecărui centru bugetar finanţa-
rea cheltuielilor de personal, încadrar ea în pr evederile cheltuielilor materiale şi  
asigurarea tuturor utilităţilor şi dotărilor necesare bunei funcţionări a învăţămân-
tului preuniversitar.

Activitatea Complexului Sportiv

Din administraţia Consiliului Local al  
Municipiului Târgu-Jiu face parte şi Com-
plexul Sportiv în componenţa căruia intră 3  
terenuri de sport şi o sală polivalentă. În prin-
cipal, s-a urmărit şi realizat:

• Asigurarea bunei desfăşurări a etape-
lor din cadrul campionatului intern de fotbal, 
handbal şi baschet, în car e comunitatea lo-
cală are reprezentare în liga I profesionistă;

• Asigurarea finanţării cheltuielilor de  
personal şi materiale;

• Încadrarea în prevederile exerciţiului bugetar;
• Organizarea unor competiţii de interes naţional (finala Cupei României la  

fotbal), turnee de handbal şi baschet.
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DIRECŢIA DE SERVICII COMUNALE

Direcţia de Servicii Comunale întocmeşte pr oiectul bugetului pr opriu de 
venituri şi cheltuieli, urmărind justa dimensionar e a cheltuielilor, creşterea efici-
enţei economice în utilizar ea fondurilor, acoperindu-şi cheltuielile pr evăzute în 
buget din venituri extrabugetare, iar soldurile anuale rezultate din execuţia buge-
tului propriu, ramânând la dispoziţia acesteia, urmând sa fie folosite în anul ur -
mator, cu aceeaşi destinaţie.

În 2009, bugetul de venituri şi cheltuieli al D.S.C. ca parte integrantă a buge-
tului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Târgu-Jiu a fost de 34.000 mii lei.

Valoarea principalelor lucrări executate
(2009, comparativ cu anii  2008, 2007 şi 2006)

– mii lei fără TVA –

Referindu-ne la producţia realizată la nivelul anului 2009 principalului bene-
ficiar, Primăria Municipiului Târgu-Jiu, aceasta se înfăţişează în continuare, potrivit 
situaţiei centralizatoare a fiecărei activităţi.

Secţia prestări construcţii

Prestaţia executată de catre personalul din cadrul secţiei, în perioada anului 
2009, conform specificului secţiei, a facut referire la urmatoarele:

- lucrări de investitii privind modernizarea străzii Meteor, valoarea lucrărilor 
fiind de 39.120 lei;

- reparaţii carosabil diverse străzi (Comuna din Paris, V ulcan, 23 August,  
Tismana, A. Ipătescu, Mărgăritarului, Ursaţi, Polata, Plopilor, 1 Mai Vest, Panduri, 
Calea Bucureşti, Traian, Barajelor, N.Titulescu, Confederaţiei, Zambilelor , E.
Teodoroiu, Debarcader, Tipografiei, intersecţiei Luncilor , Calea Severinului, 30  
Decembrie, I.L.Caragiale, Nar ciselor, Pr eajba, Iezur eni, Şişeşti, Măceşului,  
Victoriei, Teilor, Islaz, Olteniţei, Mărăşeşti, Ion Budai Deleanu, Mioriţei, Griviţa,  
Zona Gării, General Tell, Crişan, cartiei 8 Mai Vile, A.I.Cuza, Agriculturii, Lotrului, 
Aviatorilor, Dobrogeanu Gherea, F.Milescu, D-tru Petr escu, L.Rebreanu, Olari, 
Măgura, Carpaţi, Pelinului, V .Alecsandri, 14 Octombrie, Sir etului, Dumbrava, 
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Meteor, T.Vladimirescu, Abator, între Jieţe, Progresului, Minerilor, Argeş, Ciocârlău, 
Unirii, etc) în suprafaţă de 88.182 mp şi valoare de 3.564.606 lei;

- pietruire diverse străzi (Muncii, Islaz, Pr eajba, Oituz, rampă ecologică,  
drum mocăniţă, Digului, Tismana, Primăverii, Panduraşul, Iezur eni, Drăgoieni, 
insuliţă, T. Arghezi, Slobozia, ARTEGO, Narciselor, Săvineşti, Aleea Debarcader, 
Mărului, Tuşnad, acostament Iezureni, Paltinului, Pleniceanu, Bicaz, Sf. Dumitru, 
23 August, Craiovei, Făgăraş, U.M. Iezur eni, Barajelor, etc), folosindu-se 3515  
mc agregate, valoarea lucrarilor fiind de 252.196 lei;

- pavaje în zona 9 Mai, N.Titulescu, Geneva, Brâncuşi, Republicii, 23 August, 
V. Alecsandri, Siretului, etc, în suprafaţă de 6.089 mp şi valoare 411.883 lei;

- reparaţii trotuare în Zambilelor , Plopilor, Termocentralei, Măceşului, G.  
Coşbuc, Iezureni, C. Severinului, V .Alecsandri, D.Gherea, Lalelelor, 11 Iunie,  
Ciocârlău, 30 Decembrie, Griviţa, Calea Bucureşti, A.I.Cuza, Solidarităţii, Macului, 
N. Titulescu, V ictoria II, 1 Decembrie,  
Republicii, Ulmului, Minerilor, Agriculturii, 
Traian, I.C. Popilian, 14 Octombrie, etc,  
în suprafaţă de 9.141 mp şi valoar e 
338.916 lei;

- amenajări parcări în zonele Digului, 
Termocentralei, 23 August, Abator I şi II,  
Plopilor, Eroilor, Prelungire Brâncuşi, C.  
Bucureşti, A.I. Cuza, Griviţa, C. Coposu,  
Hotel Gorj, Mioriţei, 9 Mai, T eilor, 23  
August, Păcii, Republicii, Bicaz, Macului,  
Traian, Minerilor, Olari, Castanilor , parcare ecologică Abator I, Dacia, T eilor, 
Mioriţei, Republicii, în suprafata de 44.963 mp şi valoare de 1.861.294 lei;

- reparaţii alei în zonele Debarcader bl.15, A.I. Cuza, Parc Central, Drăgoieni, 
Aleea Făgăraş, Luncilor , Iezureni, 1 Mai V est, Lotrului, Calea Bucur eşti, I.L.  
Caragiale, Dacia, Macului, Geneva, Panduri, T . Vladimirescu, Lido, Griviţa,  
Plopilor, Castanilor, Petreşti, Şc. Gen. Bârseşti, Debarcader, Cireşului, Slobozia, 
ROSTRAMO, Narciselor, Teilor, în suprafaţă de 14.154 mp şi valoare 644.918 lei;

- diverse lucrări în valoare de 1.174.994 lei ce au cuprins:
- deszăpezire – 697.889 lei.
Totodată, Secţia Prestări Construcţii a fost pregatită în permanenţă pentru 

acţionarea cu promptitudine în cazul deszăpezirii, asigurând utilaje, material an-
tiderapant, personal de intervenţie.

Secţie producţie secundară

În cadrul secţiei, au fost executate următoarele lucrări:
- r eparaţii spaţii joacă şi împr ejmuiri în următoar ele zone: Agriculturii,  

Plopilor, Lido, 9 Mai, Abator I şi II, Mioriţei, Pr ogresului, 22 Decembrie, Olari,  
Victoriei, Zambilelor, Teilor, Argeş, Minerilor, Dacia, Iezureni, Lotrului, Garofiţei, 
Săvineşti, 1 Decembrie, Griviţa, T raian, Gradinţa 11 Iunie, 1 Mai V est, Bârseşti, 
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Diana, Castanilor, Tipografiei, E.Teodoroiu, I.L.Caragiale, N. Titulescu, Victoria III 
şi IV etc, valoarea lucrarilor fiind de 454.391 lei;

- diverse lucrări a caror valoare a fost de 1.228.296 lei şi ce au cuprins:
• reparaţii împrejmuire bază sportivă stadion municipal, şcolile generale nr. 

6, 7, 9, 11;                                                           
• reparaţii gard cimitir Romaneşti;
• instalaţie electrică copertină Piaţa Centrală;
• extindere gard cimitir municipal;
• demolare garaje;
• confecţionat ştacheţi bănci şi martori pomi;
• montat şi demontat scenă;
• confecţionat urne şi poliţe secţii de votare;
• piloţi dirijare circulaţie;
• rame gard, instalaţie electrică, structuri din be-

ton, închidere cu zidărie, cuşti lemn, spaţii intervenţii  
medicale pentru adăpostul canin din zona C.E.T.;

• confecţionat figurine metalice pentru sărbă-
torile de iarnă;

• reparaţii bănci, coşuri gunoi;
• confecţionat panouri sensuri giratorii.

Secţie salubritate

• măturat manual străzi (1.000 mp)
• curăţat şi încărcat podmol (mp)
• intretinere şi curăţenie străzi (1.000 mp)
• măturat mecanic (1.000 mp)
• stropit mecanic (1.000 mp)
• cosit mecanic (100 mp)
• spălat strazi (1.000 mp)
• transport podmol cu tractorul (mc)

Secţie sere, parcuri şi zone verzi

      În cadrul secţiei, au fost executate  
lucrări de repicare şi plantare material flo-
ricol, asigurându-se baza materială a lu-
crărilor de plantări în spaţiile verzi ale mu-
nicipiului. Lucrările au făcut referire la asi-
gurarea curăţeniei în spaţiile verzi, precum 
şi la întreţinerea acestora.

Lucrările executate în cadrul secţiei  
au cuprins: măturat manual alei şi parcuri 
(1.000 mp); amenajare spaţii verzi; întreţi-
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nere grup social din Parcul Central; amenajare parc Coloana Infinitului; întreţinere 
şi curăţenie (1.000 mp); curăţat şi transportat podmol (mc)

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 ma-
terializat prin lucrări de reparaţii bănci, coşuri de gunoi, gar d, cosirea vegetaţiei 
ierboase, vopsitorii, văruiri.

Serviciul administrare pieţe

Obiectul de activitate al acestui sector  
constă în organizarea comerţului în zone  
publice în condiţii de pr otecţie optimă a  
consumatorilor şi de concurenţă loială între 
agenţii economici, cu asigurarea condiţiilor 
optime de dotare.Utilizatorii pieţelor şi târ-
gurilor sunt comercianţi cu amănuntul, pro-
ducători agricoli individuali, agenţi econo-
mici şi alţi potenţiali utilizatori.

Pieţele sunt dotate cu surse de apă  
potabilă curentă, grupuri sanitare, pubele şi containere de gunoi, electricitate, iar 
în târgul de animale există fosă septică, apă potabilă curentă, adăpători.

Serviciul gestionare câini fără stăpân

Prin activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân se urmăreşte încadrarea 
în prevederile OUG nr.155/2001 în ceea ce priveşte capturarea câinilor, adăpos-
tirea, hrănirea şi eventuala eutanasiere, 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 unităţii noastr e, spaţiu ce întruneşte condiţiile impuse de  
reglementările legislaţiei în vigoare.
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O atenţie deosebită s-a acordat achiziţionării unor echipamente noi pentru 
buna desfăşurare a activităţii în cadrul unităţii şi pentru scăder ea cheltuielilor 
aferente acestora (consum gaze, combustibil, ener gie electrică). Totodată, lista 
obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală din surse proprii a alocat suma de 
494.000 lei şi a cuprins:

• Obiective în continuare: amenajarea spaţiului aferent CT Siret, lucrări de 
instalare echipament de încălzire centrală sediu;

• Dotări independente:  motocoase 5 bc, motofoarfeci 1 bc, echipament  
pentru laboratorul staţiei de pr eparare a mixturilor asfaltice, cântar electr onic, 
tractor tuns gazon, aparat de spălare pentru zona centrală, invertoare, etc.

DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE
EVIDENŢA A PERSOANELOR

În cursul anului 2009, 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 Bir oului Stare 
Civilă, o organizare mai eficientă a activităţii funcţionarilor , creşterea responsa-
bilităţii acestora în executarea atribuţiilor profesionale.

În acest sens, au fost eliberate cetăţenilor 14.832 acte de identitate, din care 
14.111 cărţi de identitate şi 721 cărţi de identiate pr ovizorii, precum şi 12.944  
cărţi de alegător. De asemenea au fost aplicate 1.017 vize de reşedinţă şi au fost 
verificate în Registrul Naţional pentru Evidenţă Persoanelor 16.682 persoane.  
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, s-au efectuat 173 acţiuni şi controale la uni-
tăţile sanitare şi de pr otecţie socială, cu ajutorul camer ei mobile fiind puse în  
legalitate 249 persoane.

Pe linie de Star e Civilă, au fost înr egistrate de 1.590 acte de naşter e, 789 
de căsătorie şi 673 de deces. S-au eliberat 3.259 certificate de naşter e, 997 de 
căsătorie, 824 de deces, 1.441 livr ete de familie la tinerii căsătoriţi şi la cer ere 
altor persoane şi a 96 adeverinţe de celibat.

Un important volum de muncă a fost alocat înscrierii menţiunilor la 110 docu-
mente reprezentând: hotărâri de tăgadă a paternităţii, recunoaştere, stabilire pater-
nitate, încuviinţare purtare de nume, schimbare de nume sau prenume, înscrierii în 
registrele de acte de căsătorie, a 317 divorţuri şi înscrierii în livr etul de familie a  
membrilor, a modificărilor intervenite în statutul civil al acestora la 155 solicitări.

În vederea diminuării numărului de persoane fără acte de identitate şi al celor 
care au actele expirate au fost înaintate adr ese unităţilor şcolare de pe raza de  
competenţă a serviciului în vederea sprijinirii punerii în legalitate a elevilor care au 
împlinit vârsta de 14 ani, pr ecum şi altor instituţii car e desfăşoară activităţi cu  
publicul să manifeste mai multă atenţie privind valabilitatea actelor de identitate.

A fost finalizat Pr otocolul comun D.P.C.L.E.P. Târgu-Jiu, Uniunea Rromilor 
Creştini din România, filiala Gorj şi Biroul Rromi din cadrul Primăriei Municipiului 
Târgu-Jiu ce are ca scop îmbunãtãţirea situaţiei cetãţenilor români de etnie rromã 
aflaţi pe raza municipiului Târgu-Jiu şi comunelor arondate, fiind realizat unul din 
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principalele obiective strategice ale acesteia, respectiv iniţierea în colaborare cu 
organizaţiile de rromi a unor programe locale pentru procurarea documentelor de 
identitate şi de stare civilă.

DIRECŢIA DE POLIŢIE COMUNITARĂ

Poliţia Comunitară şi-a canalizat eforturile pe tr ei direcţii principale: asigu-
rarea ordinii şi liniştii publice, asigurar ea fluidizării traficului auto şi pietonal cu  
ocazia unor lucrări de moder nizare sau refacere a părţii car osabile, unor mani-
festări cultural-sportive, religioase sau în zona pieţelor şi a altor locuri aglomerate, 
în perioada sărbătorilor, precum şi de asigurar e a pazei, bunurilor şi valorilor  
conform contractelor încheiate în acest sens.

În decursul anului au fost constatate şi aplicate 5.509 sancţiuni contravenţio-
nale, dintre care 5.412 amenzi în valoare de 954.088 lei şi 97 avertismente scrise.

       
Şi de această dată s-a acor dat o mare atenţie unităţilor de învăţământ în  

scopul prevenirii faptelor antisociale. Au fost create patrule care au avut ca prin-
cipal obiectiv de activitate patrularea efectivă în zona instituţiilor de învăţământ, 
menţinându-se o legătură permanentă cu conducerea unităţilor şcolare în vederea 
prevenirii, depistării şi soluţionării eventualelor probleme apărute. În scopul dimi-
nuării fenomenului de vagabondaj juvenil reprezentanţi ai Poliţiei Comunitare au 
oferit elevilor, prin participare la orele de dirigenţie, informaţii cu privire la legislaţia 
în vigoare, efectele faptelor antisociale şi modul de pr evenire şi combatere ale 
acestora. Periodic, au fost întreprinse acţiuni privind verificarea barurilor din ve-
cinătatea şcolilor, neregulile constatate fiind aduse la cunoştinţa cadrelor didac-
tice. În urma acţiunilor întreprinse la nivelul unităţilor de învăţământ au fost con-
statate şi sancţionate o serie de fapte cu privire la pătrunderea în incinta unităţilor 
de învăţământ prin încălcarea regulilor de acces, adresarea de expresii şi cuvinte 
jignitoare, nerespectarea regulilor de menţiner e a curăţeniei, fiind aplicate 34  
sancţiuni contravenţionale în valoare de 9.250 lei.

Efectivele Poliţiei Comunitare Târgu-Jiu care execută control pe mijloacele 
de transport în comun au efectuat 49.930 controale aplicând 766 sancţiuni con-
travenţionale în valoare de 75.075 lei, totodată aceştia eliberând şi 864 bilete cu 
suprataxă în valoare de 17.280 lei.



4848

Fluidizare trafic rutier

Un mare volum de muncă s-a depus de către efectivele Poliţiei Comunitare 
Târgu-Jiu în vederea respectării normelor legale privind traficul rutier fiind într e-
prinse o serie de acţiuni în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului auto  
şi pietonal cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare, întreţinere sau repa-
raţie a părţii carosabile.

În vederea fluidizării traficului s-a cola-
borat cu S.C. TRANSLOC S.A. în scopul  
prevenirii parcării autorurismelor în locuri ne-
amenajate, astfel că pe par cursul anului au 
fost ridicate de cătr e Compartimentul  
Ridicări Auto 893 autoturisme şi mutate 672.

O atenţie sporită s-a acor dat socie-
tăţilor comerciale care efectuează trans-
port persoane în regim taxi, fiind întreprin-
se o serie de acţiuni în colaborar e cu re-
prezentanţi din cadrul Poliţiei Transport Feroviar şi Primăriei.

La sediul Poliţiei Comunitare Târgu Jiu, au fost primite în scris sau tefefonic 
1.158 sesizări, atât de la cetăţeni, cât şi de la instituţii publice sau alte persoane 
fizice sau juridice.

Dintre cele mai frecvente probleme sunt:
• lăsarea în libertate a animalelor fără supraveghere pe culturile cetăţenilor 

sau în apropierea arterelor de circulaţie;
• autoturisme parcate neregulamentar (staţii taxi, în locurile de par care re-

zervate persoanelor cu handicap, pe tr otuare, în parcările de reşedinţă ale altor 
persoane etc.);

• tulburarea ordinii şi liniştii publice, mai  
ales în sezonul de vară;

• depozitarea de r esturi menajere 
sau deşeuri pr ovenite din construcţii în  
alte locuri decât cele special amenajate;

• sesizări privind dispariţia minorilor  
de la domiciliu sau din centr ele de  
plasament;

Poliţia Comunitară Târgu-Jiu, în co-
laborare cu Inspectoratul Judeţean de  

Jandarmi „Tudor Vladimirescu” Gorj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj 
şi Poliţia Municipiului T ârgu-Jiu a asigurat măsurile de or dine publică la toate  
meciurile de fotbal, handbal şi baschet.

De asemenea, au fost asigurate măsurile de ordine şi linişte publică cu oca-
zia sărbătorilor pascale, sărbătorilor de iar nă, religioase şi a altor tipuri de  
manifestări.
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SOCIETĂŢI COMERCIALE

S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Operatorul Regional S.C. APAREGIO GORJ S.A. îşi desfăşoară activitatea  
pe centre de exploatare şi distribuţie în municipiile Târgu-Jiu şi Motru şi oraşele 
Târgu-Cărbuneşti, Ţicleni şi Bumbeşti Jiu.

Societatea gestionează fonduri europene necesare realizării unor investiţii 
majore în sistemele de alimentar e cu apă, cele de canalizar e, cât şi în staţiile  
de epurare ce trebuiesc realizate la nivelul fiecărei localităţi, cu capital majoritar 
de stat.

Referitor la activitatea desfăşurată în cadrul Centrului de Exploatar e şi  
Distribuţie Târgu-Jiu, de la începutul anului 2009, putem arăta că în baza progra-
melor şi obiectivelor stabilite şi aprobate de Consiliul Local sau a sarcinilor încre-
dinţate de Primăria Municipiului Târgu-Jiu, prin conducerea acesteia, ne-am dirijat 
capacităţile şi forţa de muncă, în dir ecţia exploatării şi într eţinerii sistemelor de  
alimentare cu apă şi canalizare, dezafectări şi cuplări de reţele, execuţia de bran-
şamente pe noile reţele realizate.       

În funcţie de valoarea fondurilor 
ce au rezultat din încasarea cotei de  
dezvoltare şi a pr ogramului întocmit 
în acest sens am procedat la achiziţi-
onarea eşalonată a contoar elor, pe 
care le-am pus în funcţiune atât la lo-
cuinţe individuale (cca. 800 buc, pe  
străzile Ecaterina Teodoroiu, Calea 
Bucureşti, Ana Ipătescu, Oituz, Livezi, 
cartierele Ursaţi, Slobozia, Pr eajba, 
Iezureni, Drăgoieni), cât şi la blocurile de locuinţe (cca. 210 buc).

La ora actuală situaţia contorizării se prezintă astfel:
- la asociaţiile de pr oprietari din totalul de 1.097 branşamente, 1091 sunt  

contorizate, rezultând un grad de contorizare de 99,5%
- la locuinţe individuale din totalul de 7.790 branşamente, 4845 sunt conto-

rizate, rezultând un grad de contorizare de 62%
- la agenţii economici din totalul de 980 branşamente, 509 sunt contorizate, 

rezultând un grad de contorizare de 52%
- la instituţiile publice din totalul de 117 branşamente, 81 sunt contorizate,  

rezultând un grad de contorizare de 69%.
O atenţie deosebită am acor dat lucrărilor de r evizii-reparaţii stabilite la  

începutul anului, executând lucrări de igienizar e la captările Runcu, Sohodol,  
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Şuşiţa, întregirea conductei de aducţiune cu Dn 300mm de la Runcu pe o por-
ţiune de 30m.

Pentru o bună funcţionare a staţiei de apă din Dealul Târgului s-au executat 
lucrări de spălare, dezinfecţie şi văruire la cele patru bazine de înmagazinare apă, 
la decantoare şi la cuvele din staţia de filtre.

Staţia de filtrare lucrează la capacitatea normală, asigurând în acelaşi timp 
supravegherea electronică a debitelor de intrare şi ieşire din staţie.

La sursele de apă de adâncime de la Pr eajba şi Polata s-au r ealizat îmbu-
nătăţiri ale sistemului de funcţionar e ce au constat în înlocuir ea pompelor exis-
tente cu altele mai performante (la Preajba) şi coborârea lor cu 30m faţă de cota 
din proiect, datorită unor modificări survenite în pânza freatică.

Au fost amplasate noi cişmele stradale, la cer erea primăriei urmând ca în  
funcţie de recomandările Serviciului de Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei 
Municipiului Târgu-Jiu să se facă amplasarea şi a altor cişmele dacă este cazul.

Permanent am avut în atenţie şi ne-am pr eocupat pentru funcţionarea co-
respunzătoare a fântânilor arteziene, prin execuţia unor lucrări de vopsitorii, cu-
răţare sau reparare a instalaţiilor şi a cişmelelor existente prin înlocuir ea robine-
ţilor, execuţia vopsitoriilor, curăţarea gaigărelor şi chiar înlocuirea lor acolo unde 
a fost cazul. S-au completat şi înlocuit capacele pe căminele de apă si canalizare, 
acolo unde au fost deteriorate sau sustrase.

Din cauza gradului de uzură avansat al reţelelor, ne-am confruntat cu rezol-
varea unor avarii mari atât pe r eţelele de aducţiune şi transport apă, cât şi pe  
conductele de distribuţie, lucrări ce au necesitat confecţionar ea unor piese de  
îmbinare cu costuri destul de mari şi car e au necesitat mai mult timp pentru r e-
mediere şi forţă de muncă mai multă.

În perioada de remediere a avariilor, până la funcţionarea la parametrii normali 
a reţelelor pentru a putea face faţă cerinţei populaţiei, debitul a fost suplimentat 
prin punerea în funcţiune a sursei de adâncime Iezureni prin cele 11 foraje.

       
Asociaţiile de proprietari au fost avertizate şi somate în a-şi achita prestaţiile, 

iar acolo unde s-a constatat o delăsar e, şi chiar rea voinţă, am procedat la sis-
tarea apei pe perioade scurte, determinându-i astfel pe locatari să-şi plătească  
restanţele, sau chiar înlocuir ea administratorilor. Solicităm şi în continuar e mai 
multă implicare din partea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei  
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Târgu-Jiu în organizarea adunărilor generale şi alegerea unor comitete serioase, 
cu persoane competente şi cor ecte în desfăşurar ea activităţii de contractar e, 
recepţie şi plată, a prestaţiilor.

Pe timp friguros, în iarna 2009-2010 am fost preocupaţi de asigurarea bazei 
materiale şi rezolvarea unor măsuri care să permită desfăşurarea normală a ac-
tivităţilor în aceste condiţii. Am completat cu geamuri golurile existente la staţiile 
de captare şi tratare apă, am demarat acţiunea de asigurare cu lemne a spaţiilor 
din incinta acestora, am procedat la revizuirea instalaţiilor de încălzire şi asigurare 
a stocurilor, a pieselor de schimb, acumulatori şi antigel necesar par cului auto 
din dotare.

S-a procedat la izolarea cişmelelor stradale sau chiar la desfiinţar ea unora 
care din lipsă de scurgere exista pericolul de îngheţ, cât şi la într eruperea func-
ţionării fântânilor arteziene şi conservarea echipamentelor.

Conform proiectului de finanţare a lucrărilor şi investiţiilor din fondurile UE, 
cu aportul consultantului tehnic, pentru Gorj s-a pr evăzut reabilitarea şi moder-
nizarea sistemelor de alimentar e cu apă, canalizar e şi staţii de epurar e pentru 
localităţile incluse în acest pr ogram, a căr or derulare se pr oduce pe perioada  
2009-2021, Municipiului Târgu-Jiu revenindu-i 36 milioane eur o din car e 11,6 
milioane euro pentru apă şi 24,5 milioane euro pentru canalizare.

S.C. TRANSLOC S.A.

În 2009 S.C. TRANSLOC S.A. a efectuat zilnic 163 de curse pe următoarele 
trasee:

• 9 Mai – Artego - 9 Mai
• 9 Mai – Bârseşti – 9 Mai
• 9 Mai – Drăgoieni – 9 Mai
• 9 Mai – Preajba – 9 Mai
• 9 Mai – Iezureni – 9 Mai
• 9 Mai – Romaneşti – 9 Mai
• 9 Mai – Ursaţi – 9 Mai
În cadrul veniturilor din ex-

ploatare, cifra de afaceri netă r e-
prezintă 99,96%, iar în cadrul ci-
frei de afaceri, producţia vândută 
reprezintă 37,44%, iar subvenţia reprezintă 62,56%.
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CULTURĂ

Anul 2009 a fost un an plin de evenimente culturale, deor ece Primăria 
Municipiului Târgu-Jiu oferă un calendar bogat în activităţi de acest gen, la care 
participă profesionişti sau amatori din ţară şi din străinătate.

Valentine’s Day  şi Dragobetele sunt manifestări dedicate tinerilor îndră-
gostiţi, sărbătorite printr-o serie de pr ograme ce au ca temă „iubir ea”. Aceste 
manifestări s-au încheiat prin spectacole cu artişti renumiţi.

Nunta de Aur este un eveniment anual, organizat cu ocazia Dragobetelui, de 
către Direcţia Publică de Pr otecţie Socială din cadrul Primăriei Municipiului  
Târgu-Jiu. Evenimentul s-a adresat exclusiv acelor cupluri care au sărbătorit 50 de 
ani de căsătorie în 2009, acestea având posibilitatea de a-şi reînnoi jurămintele.

Sărbătoarea 1 Mai este o manifestare organizată cu prilejul Zilei Internaţionale 
a Muncii, sărbătorită sub forma unei petreceri câmpeneşti în Drăgoieni, unde sunt 
susţinute spectacole de muzică şi joc de către ansamblurile folclorice locale.

Sărbătoarea Narciselor este o manifestare organizată cu prilejul înfloririi nar-
ciselor, desfăşurată în cartierul Preajba, anual, în prima duminică din luna mai.

Zilele Municipiului reprezintă un complex de manifestări culturale, artistice 
şi sportive, ce au loc în fiecare an în preajma zilei de 21 mai, când se sărbătoresc 
Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi Elena, patronii spirituali ai oraşului. 2009 a marcat 
cea de-a IX-a ediţie a acestui eveniment, cu mesajul „Târgu-Jiu, oraşul meu!”, or-
ganizată de Consiliul Local şi Primăria Târgu-Jiu în colaborare cu diverse instituţii. 
Zilele Municipiului Târgu-Jiu s-au desfăşurat în intervalul 18 - 24 mai, ocazie cu  
care târgujienii au fost invitaţi să petreacă o săptămână de distracţie şi voie bună.

         
Săptămâna a început prin deschider ea oficială a Târgului Meşterilor 

Populari din Oltenia, târg organizat de cătr e Centrul Judeţean pentru Con-
servarea şi Pr omovarea Culturii T radiţionale Gorj în colaborar e cu Primăria  
Municipiului Târgu-Jiu. Cum patronii spirituali ai oraşului sunt Sfinţii Mari Împăraţi 
Constantin şi Elena, am demarat manifestările printr -o procesiune religioasă, 
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organizată pentru a doua oară în oraşul 
nostru şi care s-a bucurat de un real suc-
ces prin participarea unui număr mare de 
cetăţeni. Icoana sfinţită în cadrul proce-
siunii 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 sfinţi, la care au participat şi 
oficialităţile locale. Şi în acest an au fost 
oferite mici atenţii cetăţenilor car e au 
participat la slujbă şi care purtau numele de Constantin şi Elena.

Şi anul acesta am avut invitaţi patru caricaturişti, renumiţi pe plan naţional, 
dar şi inter naţional, care au r ealizat caricaturi gratuite cetăţenilor . Acţiunea s-a  
desfăşurat în foişorul din Grădina Publică şi a fost foarte bine primită de cetăţeni, 
inclusiv de persoanele publice car e şi-au făcut timp şi au pozat pentru câteva  
minute celebrilor caricaturişti.

Ziua de joi a fost plină de evenimente. Am avut pentru prima dată o paradă 
a motocicliştilor, la care au participat foarte multe persoane pasionate de motoa-
re. Seara de joi a fost încheiată printr -un spectacol extraor dinar „La Români”,  
susţinut de Teatrul „Masca” şi printr -un recital cu dansuri sportive, susţinut de  
Şcoala de Dans „Ritmo Caliente”, din Bucureşti.

         
În cadrul manifestărilor, pe lângă distracţie şi voie bună, am avut şi lansări  

de cărţi la Biblioteca Judeţeană „Christian T ell”, precum şi o expoziţie de artă  
găzduită de Galeriile Municipale de Artă.

Începând de vineri şi până duminică dimineaţa am găzduit pentru prima oară 
o paradă şi o expoziţie a automobilelor de epocă. Pe străzi au putut fi admirate  
pentru prima dată maşini foarte vechi. Punctul culminant al serii de vineri a fost  
constituit de spectacolele folclorice susţinute de Ansamblul „Maria Lătăr eţu” al 
Şcolii Populare de Artă din T ârgu-Jiu şi invitaţii săi şi de Ansamblul Artistic  
Profesionist „Doina Gorjului” şi invitaţii săi. Şi anul acesta „Doina Gorjului” a venit 
cu un invitat special, şi anume Ansamblul Profesionist „Ciocârlia”, al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor.
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Ultimele două zile au fost dedicate dansului, muzicii şi spectacolelor de  
muzică uşoară. Sâmbătă a fost or ganizată pe scena din Piaţa Pr efecturii „Ziua 
Majoratului”, o zi în care au fost serbaţi adolescenţii care în cursul anului au îm-
plinit vârsta de 18 ani şi în mod special cei care în ziua de 23 mai 2009 au împlinit 
vârsta majoratului. Seara a început cu un program artistic realizat de liceenii târ-
gujieni, care au evoluat pe scena din Piaţa Pr efecturii într-un flux aproape neîn-
trerupt. Cu toţii s-au bucurat de momente vesele, pline de voie bună şi umor . 
Totul s-a încheiat printr-un spectacol susţinut de trupa „Refflex”.

         
Săptămâna nu se putea încheia fără un concert final. Astfel, târgujienii şi nu 

numai, au avut posibilitatea să vadă pe Anda Adam, Animal X, Smiley, precum şi 
trupa Morandi, care a făcut un show de zile mari.

În august 2009 Târgu-Jiul a îmbrăcat din nou straie de sărbătoare. Festivalul 
Berii a dat startul la distracţie luni, 10 august 2009 şi şi-a închis porţile peste o  
săptămână, sărbătoare la care au participat mii de locuitori ai urbei noastr e, şi 
nu numai. Şapte zile de petrecere, de luni până duminică, târgujienii au avut po-
sibilitatea să lase deopartă grijile cotidiene şi să intr e în atmosfera de  
sărbătoare.

Anul acesta festivalul a fost sponsorizat de două firme r enumite, de la bu-
getul local nefiind alocaţi bani pentru acest eveniment. Cetăţenii Municipiului  
Târgu-Jiu au avut parte de un regal, atmosfera festivalului fiind întreţinută în ulti-
mele zile, de trupele de muzică: Fără Zahăr şi Zdob şi Zdub vineri seara, care au 
concertat pe Insuliţa din parcul central, iar sâmbătă au urcat pe scenă, tot pe pe 
Insuliţa de pe Jiu, Andreea Bănică şi Voltaj. Festivalul Berii s-a încheiat duminică 
cu un spectacol folcloric susţinut de artiştii de la Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”.

Odată cu desfăşurarea acestuia, s-a or ganizat de cătr e Centrul Judeţean  
pentru Conservarea şi Pr omovarea Culturii Tradiţionale Gorj, în colaborar e cu 
Primăria Municipiului Târgu-Jiu, Târgul Meşterilor Populari din România , târ-
gujienii putând să admir e, timp de patru zile, obiecte tradiţionale r omâneşti şi 
străine, expuse de 70 meşteri populari din toate colţurile ţării, precum şi din stră-
inătate. Şapte dintre meşterii populari au fost din Gorj, fiind descoperiţi în cadrul 
taberelor de cercetare etnografică „Constantin Brăiloiu” din T ârgu-Jiu. Cei mai  
pricepuţi meşteri au fost premiaţi cu diplome şi premii în bani.
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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 afirmar e tinerelor talente ale genului. Festivalul este or -
ganizat de Şcoala Populară de Artă, cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei 
Municipiului Târgu-Jiu. La ediţia din 2009, nume sonor e din folkul r omânesc 
au încheiat fiecare seară a festivalului, preşedintele juriului fiind Vasile Şeicaru.

CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

Cu prilejul aniversării a 133 de ani  
de la naşterea sculptorului „Constantin 
Brâncuşi”, în 19 februarie 2009, s-a or-
ganizat manifestarea „Brâncuşiana co-
piilor”, ediţia a VII-a, în a cărei program 
a intrat o expoziţe de pictură a elevilor 
şi un concurs şcolar.

La Muzeul Judeţean „Alexandru  
Ştefulescu” s-a deschis Expoziţia  
Naţională de Arte Vizuale „Brâncuşiana 
copiilor”, aflată la a II-a ediţie la nivel  
naţional şi la a VII-a ediţie la nivel jude-
ţean. A fost o expoziţie de anvergură ce 
a reunit lucrări din 19 judeţe, în care au 
fost implicate 54 de unităţi şcolar e din 
ţară (din care 28 din Gorj) şi 72 de cadre 
didactice cu peste 480 de lucrări ale  
preşcolarilor şi şcolarilor, de la cea mai fragedă vârstă şi până la cea liceală.

În cadrul acestei manifestări s-a desfăşurat şi cea de-a IV-a ediţie a concur-
sului „Nicolae Diaconu” pe teme brâncuşiene, având ca scop stimularea cercetării 
operei brâncuşiene de către noile generaţii.

În perioada 14-17 martie 2009, cu prilejul comemorării a 52 de ani de la trecerea 
în eternitate a sculptorului Constantin Brâncuşi, a avut loc la Paris manifestar ea „In 
memoriam Constantin Brâncuşi”, în colaborare cu Mitropolia Ortodoxă Română din 
Europa Occidentală şi Meridională. La acest eveniment a participat un grup de r o-
mâni, în special gorjeni, care a urmat (cu autocarul) itinerarul lui Brâncuşi din 1904:  
Budapesta – Viena – München – Luneville – Paris.

Momentele importante ale manifestării „In memoriam Constantin Brâncuşi” 
au fost: slujba de pomenir e a artistului la Cimitirul Montpar nasse, parastasul 
oficiat de părintele Constantin T ârziu la Biserica Ortodoxă Română din str . 
Jean-de-Beauvais, lansarea cărţii „Simbolistică sacră în opera lui Constantin  
Brâncuşi” de Sorin Lory Buliga, expoziţia de sculptură în lemn „Semne” de  
Gheorghe Plăveţi, Expoziţia de icoane „Ortodoxie şi folclor r omânesc” de Ina şi 
Florin Gheor ghiu, vizitar ea „Atelierului Brâncuşi” şi a Centrului „Geor ges 
Pompidou”.
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Ultimul moment al manifestării a fost lan-
sarea „Simbolistică sacră în opera lui  
Constantin Brâncuşi” şi prezentarea revistelor 
„Brâncuşi”, „Caietele Columna” şi „Polemika”  
la Salonul Cărţii de la Paris, Standul României.

În colaborar e cu Biblioteca „Christian  
Tell” şi Muzeul Judeţean de Istorie „Alexandru 
Ştefulescu” din Târgu-Jiu, s-a organizat mani-
festarea comemorativă „În memoriam Iosif  
Keber”, la două decenii de la tr ecerea la cele  
veşnice a pictorului gorjean.

Cea mai importantă manifestare omagială 
anuală a fost „Brâncuşiana 2009”, în perioada  
29-30 aprilie 2009, r ealizată cu sprijinul unor  
instituţii importante de cultură: Muzeul  
Judeţean de Istorie „Alexandru Ştefulescu”,  
Muzeul de Artă din Târgu-Jiu, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Palatul Copiilor 
din Târgu-Jiu, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Şcoala Populară de Artă,  
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.

Obiectivele urmărite în realizarea acestei activităţi au fost cercetarea, valo-
rificarea şi popularizarea operei brâncuşiene; influenţa artei popular e româneşti 
în opera lui Constantin Brâncuşi; organizarea unui colocviu cu invitaţi de renume 
din domeniul brâncuşiologiei şi etnologiei româneşti.

La Sala Maură a Prefecturii Gorj s-a desfăşurat colocviul cu tema „Brâncuşi 
şi arta populară românească”, la care au fost invitaţi numeroşi exegeţi ai operei 
brâncuşiene, etnologi şi scriitori care au prezentat comunicări deosebit de inte-
resante, multe din ele aducând elemente de noutate.

Colocviul a fost urmat de lansări şi prezentări de cărţi şi reviste cu tematică 
brâncuşiană şi de prezentarea filmului cu titlul „Brâncuşi – un ecou în eternitate” 
(cu privire la virtuţile ener getice şi curative ale ansamblului brâncuşian de la  
Târgu-Jiu).

Un alt moment important al acestei manifestări a fost organizarea expoziţiei 
de sculptură în lemn „Semne” a lui Gheor ghe Plăveţi, în sala de expoziţii a  
Muzeului de Artă.

În perioada 9-16 Mai 2009, la Pulkau (Austria) s-a desfăşurat T abăra de 
Creaţie „Constantin Brâncuşi”, cu participarea unor artişti gorjeni. Ea a inclus şi  
o excursie de documentare la muzeele de artă din Viena.

Tabăra de pictură „Iosif Keber” ediţia 2009 s-a desfăşurat în Tekija (Serbia), 
în perioada 10-16 august.

Manifestarea culturală „Poarta, Sărutul şi Infinitul”, care s-a desfăşurat în 5 
noiembrie 2009, a fost un eveniment cultural de excepţie. În programul manifes-
tării au existat două puncte importante: lansarea cărţii de poezie „Arca metanoia” 
– închinată lui Brâncuşi, de scriitorul Ion Popescu-Brădiceni şi expoziţia de pic-
tură a artistului gorjean Vasile Fuiorea.
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