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      Stimaţi târgujieni,

Încercăm prin acest raport să vă facem cunoscute activităţile 
noastre din anul 2012, activităţi care au avut la bază cerinţele 
dumneavoastră, sugestiile şi deciziile pe care le-aţi luat alături 
de noi. Am lucrat mult pe toate domeniile la Târgu-Jiu, ne-am 
implicat în tot ce ţinea de municipalitate, conform legii, iar acum 
vă prezentăm imaginea de ansamblu.

Am fost în permanenţă la dispoziţia dumneavoastră şi sun-
tem hotărâţi să fim la fel şi pe viitor!

Ne-am asumat o mare responsabilitate, pentru că să admi-
nistrezi un oraş de aproape 100.000 de locuitori nu este deloc 
simplu, însă mă bucur că aţi fost alături de noi şi ne-aţi sprijinit 
cu sugestii extraordinare.

 Sper să fiţi mulţumiţi acum de rezultate şi să ne bucurăm 
de frumosul nostru municipiu împreună!

Primar, 

Dr. Ing. Florin Cârciumaru
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DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

Referitor la activitatea Compartimentului juridic-contencios, în 2012 autorităţile publice 
locale au fost reprezentate în faţa instanţelor judecătoreşti în 1740 de litigii, prilej cu care 
consilierii juridici au apărat interesele Municipiului Târgu Jiu, au formulat acţiuni judecătoreşti, 
precizări la acţiuni, întâmpinări, note de şedinţă, concluzii scrise, căi de atac ordinare şi 
extraordinare, au depus acte şi au participat la expertizele judiciare ori s-au deplasat în teren 
în vederea pregătirii apărărilor. 

Tot în cadrul Compartimentului-juridic-contencios s-a desfăşurat activitatea în baza 
Legii nr. 10/2001. La Primăria Târgu Jiu se regăsesc 1199 notificări, iar în 2012 s-au emis de 
către Primarul Municipiului Târgu Jiu 18 dispoziţii de soluţionare a notificărilor formulate în 
baza Legii nr. 10/2001.

De la începutul activităţii au fost soluţionate favorabil 683 de notificări, 57 au fost respinse, 
121 au fost redirecţionate la alte unităţi deţinătoare sau la comisia locală de aplicare a legilor 
fondului funciar, rămânând de soluţionat 338 de notificări. Principalul motiv pentru care mai sunt 
de soluţionat notificări este reprezentat de lipsa de la dosare a tuturor actelor doveditoare. În 
acest sens, comisia a luat hotărârea să formuleze permanent adrese către notificatorii ale căror 
cereri nu au fost soluţionate în vederea completării documentaţiilor. De asemenea, pe viitor se 
va solicita prezentarea actelor într-un termen de 30 de zile de la solicitare, urmând ca în cazul 
în care dosarele nu vor fi completate, comisia să se pronunţe pe documentele deja existente.

Activitatea Compartimentului Cadastru are ca scop principal conservarea şi protejarea 
actelor de proprietate pentru bunurile imobile aparţinând Municipiului Târgu Jiu în regim de do-
meniu public sau privat, a planurilor topografice, a documentaţiilor tehnice, precum şi a cărţilor 
funciare deschise pentru respectivele imobile. În 2012, au fost depuse la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Gorj 250 de cereri pentru avizarea documentaţiilor de cadastru privind 
înscrierea, dezmembrarea sau alipirea imobilelor proprietatea Municipiului Târgu-Jiu şi înscrierea 
în cartea funciară a dreptului de proprietate publică sau privată, eliberarea de extrase de infor-
mare de carte funciară pentru imobilele proprietatea municipiului, avizarea modificărilor de limite 
şi suprafeţe pentru imobilele pentru care s-au constatat neconcordanţe între documentaţii şi 
actele de proprietate, cereri privind notarea unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, etc.

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

S-au finalizat întocmirea documentaţiilor cadastrale şi intabularea dreptului de proprietate 
al Municipiului Târgu-Jiu pentru terenuri care ulterior au făcut obiectul unor tranzacţii (schimburi, 
vânzări, concesionări, închirieri, etc.) 

A fost finalizată activitatea de semnare a proceselor-verbale de vecinătate cu unităţile 
administrativ-teritoriale învecinate: Bumbeşti-Jiu, Băleşti, Drăguţeşti, Turcineşti, Leleşti, 
Bălăneşti, Scoarţa, noile hotare fiind materializate în baza de date a OCPI Gorj, diferendele 
cu UAT Stăneşti şi Dăneşti urmând a fi soluţionate în instanţă. 
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S-a continuat activitatea de cadastrare a imobilelor-terenuri pentru care au fost atrase 
fonduri europene privind investiţii în infrastructură (Cartier Tismana, str. Luncilor, str. 
Termocentralei, zona CET). 

SERvICIUL AgRICOL

În 2012, activitatea s-a desfăşurat în principal pe retrocedarea terenurilor care fac obiectul 
Legii nr.247/2005, respectiv suprafeţele care au aparţinut domeniului public al statului şi au fost 
date în administrarea Staţiunii de Dezvoltare Horticolă Târgu-Jiu. Terenul în suprafaţă de 800,90 
ha.a fost predat de către S.C.D.H. pentru retrocedare către foştii proprietari sau moştenitorii aces-
tora, în baza protocolului încheiat la 30.01.2009 şi înregistrat la Primăria Municipiului Târgu-Jiu.

Suprafeţele de teren care au fost retrocedate foştilor proprietari se află amplasate în 
următoarele puncte: Ferma nr.2 Bârseşti –67,8476 ha, Ferma nr.2 Dealul Târgului –133.2851 
ha, Ferma Poloaga –142,0091 ha, Fermele Preajba, Drăgoieni, Panduraşul – 456,4114 ha.

Întreaga suprafaţă de teren a fost identificată cu toţi proprietarii în teren, parcelată şi 
validată în comisia judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar, totodată eliberându-se 
titlurile de proprietate pentru aceste suprafeţe.

Documentaţiile pentru eliberarea titlurilor de proprietate au fost în număr de 2300, fiind 
întocmite pe fiecare autor cu moştenitorii legali, după care au fost transmise Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj pentru scrierea documentelor de proprietate.

Persoanelor care nu au justificat prin documente terenul solicitat, li s-a invalidat dreptul 
de proprietate, hotărârea Comisiei Judeţene fiindu-le transmisă pentru a avea posibilitatea 
de a ataca în instanţă.

În ceea ce priveşte situaţia retrocedării terenului forestier, la nivelul Comisiei locale, 
practic aceasta s-a încheiat, în prezent soluţionându-se doar eventualele hotărâri judecăto-
reşti, în total retrocedându-se către foştii proprietari peste 800 ha pădure, aceasta fiind 
amplasată în localităţile componente ale municipiului.

La nivelul municipiului, multe suprafeţe de teren au fost pierdute de proprietari prin 
construirea de blocuri, unităţi industriale, căi de comunicaţie, unităţi agro-zootehnice, terenuri 
pentru care s-au depus cereri pentru retrocedare, iar conform legilor funciare, această ca-
tegorie beneficiază de acordarea de despăgubiri băneşti sau de teren în schimb.

Pentru rezolvarea acestor solicitări, am demarat identificarea fostelor amplasamente 
şi poziţionarea lor pe planurilor cadastrale, întocmindu-se 245 dosare pentru acordarea de 
teren pe un amplasament situat în Preajba, dreptul de proprietate fiind validat în Comisia 
Judeţeană Gorj, întocmindu-se şi titlurile de proprietate pentru suprafaţa de 110 ha.

Această suprafaţă este insuficientă pentru aceste solicitări, drept pentru care am so-
licitat Agenţiei Domeniilor Statului să pună la dispoziţie terenuri din portofoliul acesteia, iar 
în acest sens am primit pentru retrocedare suprafaţa de 14,00 ha în Vădeni.

Cetăţenilor care au solicitat în mod expres acordarea de despăgubiri li s-au întocmit 
dosare pentru despăgubiri, în număr total de 45, dosare care au fost aprobate în Comisia 
Judeţeană Gorj, cu propunerea de despăgubiri.

Bilunar, Comisia locală se întruneşte în şedinţa cu publicul, iar în 2012 s-au prezentat 
la comisie 96 cetăţeni care au avut probleme deosebite de fond funciar, parţial găsindu-se 
o soluţionare legală, majoritatea fiind solicitări de teren fără a avea o acoperire cu acte, care 
să ateste fosta proprietate.
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Pentru aceste cazuri, Comisia locală a înaintat propuneri pentru invalidarea dreptului 
de proprietate către Comisia Judeţeană, în acest mod petenţii având posibilitatea să se 
adreseze instanţei de judecată.

În momentul actual participăm la definitivarea planurilor parcelare în format digital, 
solicitare făcută de O.C.P.I. Gorj, iar acţiunea de eliberarea a titlurilor de proprietate nu se 
va relua decât după definitivarea planurilor în format digital. Pentru a se încheia această 
acţiune Primăria municipiului Tg.Jiu a demarat licitaţia pentru întocmirea acestora în format 
digital în parteneriat cu o firmă de specialitate, care va aloca un număr cadastral fiecărei 
parcele de teren retrocedată foştilor proprietari. În cadrul serviciului funcţionează şi compar-
timentul „Registru Agricol” care a întocmit şi eliberat următoarele documente: certificate 
stare materială –5620, bilete de adeverirea proprietăţii animalelor – 21, certificate de produ-
cător –116, anexa 1-2 –68.

Pe lângă activitatea de bază, am participat la trasarea drumurilor de acces în zonele 
care iniţial au făcut parte din extravilanul localităţii, ulterior intrând în categoria intravilan, 
cetăţenii construindu-şi locuinţe proprietate particulară, existenţa drumurilor de acces fiind 
de mare importanţă.

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ 

Desfăşurarea activităţii de autoritate tutelară:
• Anchete sociale întocmite pentru bolnavii minori şi adulţi în vederea obţinerii unui 

grad de handicap - 1.571 cazuri
• Anchete sociale privind opţiunea autorităţii tutelare privind încredinţarea minorilor în 

caz de divorţ: - 257 cazuri
• Anchete sociale către D.G.A.S.P.C. ce cuprind propuneri cu privire la instituirea unor 

măsuri de protecţie pentru minori:– 163 cazuri
• Anchete sociale pentru internări bătrâni în centre de îngrijire şi asistenţă: - 7 cazuri
• Anchete sociale solicitate de poliţie, instanţă, parchet, în cauze penale: - 32 cazuri
• Număr de persoane cu copii în întreţinere care au notificat intenţia de a lucra cu 

contract de muncă în străinătate: -10 cazuri
• Tutele instituite pentru majorii interzişi judecătoreşte: - 4 cazuri
• Curatele generale: - 39 de cazuri
• Curatele speciale - anchete sociale sau dispoziţii solicitate de instanţă şi notariatele 

publice – 119 cazuri
• Diverse – 27 de cazuri
Prin specificul activităţii, Compartimentul autoritate tutelară relaţionează cu instanţele 

judecătoreşti, parchetul, poliţia, serviciul judeţean specializat în protecţia drepturilor copilului 
(D.G.A.S.P.D.C), centrele de plasament, şcolile speciale, centrele de îngrijire şi asistenţă, 
O.N.G-urile, etc.acordând sprijin acestor instituţii, în special prin efectuarea anchetelor so-
ciale – anchete care se constituie ca bază în începutul oricărei investigaţii.

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

În 2012, urmare a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice, pe baza analizei docu-
mentaţiilor primite, pe linie de urbanism s-au redactat: 624 autorizaţii de construire; 1.262 
certificate de urbanism; 1.337 certificate de nomenclatură stradală; 101 autorizaţii de bran-
şament; 335 procese verbale de recepţie

În cadrul serviciului au fost soluţionate 3977 de petiţii( autorizaţii de construire, certi-
ficate de urbanism, certificate de nomenclatură stradală, certificate constatatoare, procese 
verbale de recepţie, planuri urbanistice zonale şi altele).

Pe linia respectării disciplinei în construcţii s-a colaborat cu Poliţia Locală, efectuându-
se controale în teren şi s-au constatat unele abateri de la legislaţia în vigoare, concretizate 
în întocmirea proceselor verbale de contravenţie de către Poliţia Locală. S-a colaborat în 
permanenţă cu Comisia Zonală a Monumentelor Istorice pentru întocmirea, avizarea, apro-
barea şi eliberarea documentaţiilor de urbanism.

Lunar şi trimestrial au fost întocmite şi înaintate la Direcţia de Statistică rapoarte cu 
privire la situaţia autorizaţiilor de construire eliberate pe categorii de construcţii.

BIROUL LICITAŢII ŞI AChIzIŢII PUBLICE 

În 2012 au fost încheiate următoarele contracte:
A. Prin procedura cerere de ofertă au fost încheiate 7 contracte de lucrări:
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- Reabilitare termică Zona Centrală Strada Victoriei;
- Alimentare cu energie electrică locuinţe sociale Zona Ciocârlău;
- Reţele tehnico-edilitare şi modernizare stradă Aleea Bicaz II;
- Evacuare ape uzate menajere în regim de provizorat locuinţe sociale Strada Narciselor;
- Extindere 2 benzi circulaţie stradă Zona Kauffland;
- Reparaţii grupuri sanitare Grup Tehnologic Ion Mincu;
- Reparaţii acoperiş şi faţade la Şcoala Generală Constantin Brâncuşi.
B. Prin procedura cerere de ofertă au fost încheiate 4 contracte de produse:
- Sisteme supraveghere unităţi de învăţământ;
- Dotări pentru Centrul de bătrâni;
- Dotări Centrul Christian;
- Instalaţii electrice ornamentale pentru sărbătorile de iarnă.
C. Prin procedura cerere de ofertă au fost încheiate 2 contracte de servicii:
- Publicitate proiect Modernizare străzi Etapa II/I în Municipiul Târgu Jiu;
- Planuri parcelare în sistem digital
Prin negociere fără publicare anunţ de participare s-au atribuit următoarele contracte 

de achiziţii:
- amenajare heliport pe Insuliţa Râului Jiu;
- dirigenţie şantier, management şi audit financiar aferente proiectelor Modernizare 

Drum Rocadă în Municipiul Târgu Jiu.
Achiziţii directe: lucrări (67 contracte); produse (14 contracte); servicii (43).
Concesiuni, închirieri, vânzări:
Concesiuni de bunuri (terenuri situate în Zona Prelungirea Panduri, Zona Narciselor, 

Zona Preajba): au fost încheiate 41 de contracte; Vânzare bunuri (echipamente dezafectate 
din centralele termice de cartier): 1 contract de vânzare. 

COMPARTIMENTUL AUTORIzĂRI, AvIzE 

Principalele activităţi au vizat:
- verificarea documentaţiilor depuse de agenţii economici, persoane fizice sau juridice 

în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare emise de Primăria Municipiului Târgu–Jiu şi 
a încadrării pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică;

- ţinerea evidenţei autorizaţiilor emise, a formelor de organizare şi a taxelor încasate 
pentru eliberarea acestora;

- verificarea modului de desfăşurare a activităţii agenţilor economici, în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a hotărârilor consiliului local, colaborând în acest sens 
şi cu alte instituţii ale statului;

- asigurarea soluţionării în termen a cererilor şi sesizărilor repartizate;
- întocmirea referatelor şi a propunerilor pentru proiectele de hotărâri care vizează 

activitatea compartimentului;
- informarea şi îndrumarea agenţilor economici cu privire la cerinţele legislaţiei.
În 2012, au fost eliberate 1294 autorizaţii, încasând suma de 118.143 RON ca urmare 

a achitării taxei de autorizare. De asemenea, opt cereri prin care reprezentanţii societăţilor 
comerciale au solicitat autorizarea de noi puncte de lucru au fost respinse motivat de faptul 
că nu îndeplineau condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.
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Compartimentul Autorizări, Avize a eliberat 57 de declaraţii de notorietate şi 217 adrese 
spre Poliţia Locală Târgu-Jiu şi a primit spre soluţionare sesizări adresate în scris şi telefonic, 
prin care cetăţeni ai municipiului aduceau la cunoştinţă aspecte negative în desfăşurarea 
activităţilor economice. Pentru fiecare sesizare în parte, angajaţi din cadrul compartimentului 
au efectuat verificări în teren, eliminând aspectele relatate.

Cu caracter periodic sunt activităţile de verificare şi control întreprinse în pieţele din 
municipiu, la unităţile de alimentaţie publică, de comerţ sau prestări servicii. Pentru opera-
tivitate şi eficienţă, în majoritatea cazurilor se apelează şi la alte instituţii ale statului, cola-
borând în acest sens cu Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul de Protecţie a Mediului, 
Poliţia Municipiului Târgu-Jiu, Biroul de Metrologie Legală, Direcţia Generală de Finanţe 
Publice, Direcţia Sanitară Veterinară, Poliţia Locală Târgu-Jiu. 

În urma verificărilor, au fost dispuse măsuri de îmbunătăţire a activităţii diverşilor agenţi 
economici pentru a înlătura aspectele ce pot duce la încălcarea prevederilor legale (înlocuirea 
incintelor audio din unităţi de alimentaţie publică cu unele de o putere redusă, limitarea şi 
respectarea programelor de funcţionare etc).

Conform H.C.L. nr. 25/2009 privind Regulamentul de autorizare a vulcanizărilor, spălăto-
riilor auto şi service-urilor auto, care a intrat în vigoare în 30 de zile de la data publicării, au fost 
depuse 28 cereri în vederea autorizării. În urma verificărilor efectuate în teren privind asigurarea 
a minim 4 spaţii pentru prestare de servicii şi minim 4 spaţii de parcare interioară, au fost eli-
berate 17 autorizaţii de funcţionare pentru activitatea de spălătorie auto, 10 autorizaţii de func-
ţionare pentru activitatea de vulcanizare auto şi o solicitate a primit răspuns nefavorabil.

De asemenea au fost efectuate controale la unităţile de prestări servicii în vederea 
depistării agenţilor economici care încalcă cerinţele impuse şi care ocupă domeniul public 
şi perturbă traficul rutier şi pietonal. În urma controalelor efectuate, patru agenţi economici 
au fost sancţionaţi cu amendă contravenţională pentru neafişarea la loc vizibil a autorizaţiei 
de funcţionare şi  mai mulţi agenţi economici au fost somaţi în vederea autorizării. 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL CĂLĂTORI

Compartimentul Transport Public Local a desfăşurat următoarele activităţi:
- verificarea documentaţiei depuse de agenţii economici, persoane fizice şi juridice, în 

vederea vizării sau obţinerii autorizaţiilor de transport public de persoane/bunuri în regim de 
taxi şi a autorizaţiilor taxi emise de Primăria Municipiului Târgu Jiu conform Legii nr. 38/2003 
şi Legii nr.265/2007;

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

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

- a ţinut evidenţa autorizaţiilor taxi, a certificatelor de înregistrare şi numerelor de în-
registrare emise, precum şi a taxelor încasate pentru eliberarea acestora;

- a verificat modul de calcul al subvenţiei acordate pentru S.C. TRANSLOC S.A. soci-
etate care desfăşoară transport public de călători pe raza municipiului

- a asigurat soluţionarea în termen a cererilor şi sesizărilor repartizate;
- a informat şi îndrumat agenţii economici cu privire la cerinţele legislaţiei.
Totodată au fost înregistrate 51 vehicule încasându-se 2.790 lei. 
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Au fost efectuate, săptămânal sau ori de câte ori a fost nevoie, verificări privind modul 
în care se desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi şi a altor categorii de transport 
persoane, urmărindu-se satisfacerea unor cerinţe precum: 

- efectuarea serviciilor de transport cu taxiuri autorizate, 
- efectuarea serviciilor de transport de către persoane juridice şi fizice care deţin au-

torizaţii vizate în termen,
- deţinerea de către conducătorii auto a certificatelor de atestare a pregătirii profesionale, 
- menţinerea ordinii, curăţeniei şi a liniştii publice în staţiile taxi,
- respectarea caietelor de sarcini şi a licenţelor de traseu de către societătile de trans-

port public de călători pe raza municipiului, conform Legii 92/2007 etc.
La momentul actual, avem 360 de taximetre autorizate, împărţite în 2 categorii: 166 

taximetriştii independenţi şi 194 operatori de transport în regim de taxi. Toate cele 360 de 
autorizaţii sunt atribuite, noii solicitanţi fiind înscrişi pe listele de aşteptare corespunzătoare, 
în ordinea punctajelor obţinute. Punctajul unui solicitant se calculeaza conform criteriilor 
stabilite prin H.C.L. nr. 111/31.03.2008 care se referă la gradul de poluare al autovehiculului, 
gradul de confort asigurat, vechimea autovehiculului, numărul de angajaţi în cazul operato-
rilor de transport, forma de proprietate asupra autovehiculului.

La 31.12.2012, pe listele de aşteptare nu erau înregistrate solicitări nici din partea 
societăţilor comerciale, nici din partea taximetriştilor independenţi 

Din vizarea autorizaţiilor taxi şi a tichetelor de acces staţii pe 2012 s-a încasat suma 
de 50400 lei.

BIROUL PROgRAME, POLITICI COMUNITARE

Atribuţiile principale ale biroului sunt elaborarea şi implementarea de programe şi pro-
iecte, stabilirea legăturilor cu forurile naţionale şi internaţionale în vederea promovării şi 
derulării programelor necesare îmbunătăţirii activităţii administraţiei locale şi ridicării calităţii 
vieţii comunităţii locale.

Activitatea Biroului Programe, Politici Comunitare în 2012 s-a concretizat atât în obţi-
nerea de fonduri necesare implementării proiectelor Primăriei Târgu-Jiu, cât şi în promovarea 
pe plan internaţional a oraşului şi comunităţii.

În perioada 01.01 - 31.12.2012, activitatea s-a concentrat pe următoarele domenii 
principale:

DOMENIUL FINANŢĂRILOR ExTRABUgETARE:

Implementare proiecte finanţate
- Implementarea proiectului “Modernizare Drumuri de Rocadă pentru Municipiul Târgu-

Jiu” finanţat prin POR, Axa 2;
- Implementarea proiectului “Centru de servicii sociale integrate - Centru de asistenţă 

pentru batrâni”, finanţat prin POR, Axa 3 – proiect finalizat
- Implementarea proiectului Modernizare străzi în Municipiul Târgu-Jiu –Etapa II/2 (În 

cadrul unui plan integrat), finanţat prin POR, Axa 1
- Implementarea proiectului Creare şi modernizare spaţii publice urbane zona adiacentă 

străzii Bicaz, (în cadrul unui plan integrat), finanţat prin POR, Axa 1
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- Implementarea proiectului Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei (în 
şcoli), finanţat prin POR, Axa 1– proiect finalizat

- Implementarea proiectului Centrul de zi Christian–Asistenţă pentru persoanele tinere 
și adulte cu handicap, finanţat prin POR, Axa 3.2 – proiect finalizat

- Implementarea proiectului Centrul de Servicii Sociale Integrat–Centru Îngrijire Copii, 
finanţat prin POR, Axa 3.2

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

- Implementarea proiectului BARRABARRIPEN – un model interregional de incluziune 
destinat femeilor rrome, (în parteneriat cu Primăria Reşiţa), finanţat prin POS DRU, Axa 6– 
proiect finalizat

- Implementarea proiectului „Procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei 
publice locale din România” (în parteneriat cu MAI –UPP)

Elaborare cereri de finanţare
- proiect CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ 

„Constantin Brâncuși”, depus spre finanțare prin POR, Axa prioritară 5, Domeniul major de 
intervenţie 5.3. 

DOMENIUL PARTENERIATELOR:

Încheierea de parteneriate cu şcoli, organizaţii neguvernamentale, ministere, etc. – 
pentru elaborarea şi implementarea de proiecte („Voluntariat pentru viitor”, „Reuniuni ale 
tinerilor cu responsabilități de politici de tineret”, etc).

3.DOMENIUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE:

Menținerea de relații de colaborare cu oraşele înfrăţite și demararea procedurilor de 
înfrățire cu Forbach (Franța).

4. ELABORAREA DE PROgRAME ŞI STRATEgII DE DEzvOLTARE

- Continuarea programului “Convenţia Primarilor”, care reprezintă un angajament vo-
luntar al autorităţilor locale în vederea dezvoltării unor planuri locale de acţiune pentru efici-
enţă energetică și energie durabilă, în cadrul căreia a fost eleborat Planul Local de Acţiune 
pentru energia durabilă.

- Participarea în grupurile de lucru pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 
2014-2020

- Elaborarea portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-2020
Scopul acestor programe adoptate de Municipiul Târgu-Jiu vizează:
- crearea unui model de dezvoltare economică, în deplin acord cu rezolvarea proble-

melor sociale şi de mediu;
- elaborarea unor strategii care să aplice, la nivel local, strategiile de dezvoltare 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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DIRECŢIA ECONOMICĂ

SERvICIUL BUgET – CONTABILITATE - FINANCIAR

Bugetul centralizat pe 2012 cuprinde următoarele bugete:
- bugetul local
- bugetul unităţilor şi acţiunilor care funcţionează integral sau parţial din venituri proprii
- bugetul centralizat al creditelor interne şi externe.
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 repartizează de stat prin Ministerul 
Finanţelor Publice sau prin intermediul altor ministere. Prevederea definitivă a acestuia este 
de 243.885,91 mii lei.

În 2012, veniturile bugetului local au totalizat 171.704,37 mii lei, cu 11,79% mai mult 
decât în anul precedent. 

Veniturile locale ale bugetului local constau în principal din încasările din impozit pe 
profit, impozit pe venit, impozit pe proprietate, taxe pe utilizarea bunurilor, venituri din pro-
prietate, venituri din prestări servicii, amenzi, penalităţi şi confiscări, venituri din taxe admi-
nistrative şi eliberări permise, venituri din valorificarea unor bunuri şi alte venituri. Subvenţiile 
de la bugetul de stat sau de la alte administraţii pentru o serie de programe derulate de in-
stituţia noastră reprezintă o altă sursă de venit. De asemenea, sumele primite de la Uniunea 
Europeană sunt sursă de venit ce este utilizată pentru derularea unor proiecte cu finanţare 
nerambursabilă.

Cotele defalcate din impozitul pe venit reprezintă sumele ce se virează la bugetul local 
din impozitul pe venit încasat de Ministerul Finanţelor Publice în Târgu-Jiu în proporţiile 
prevăzute de lege. Încasările din cotele defalcate din impozitul pe venit reprezintă principala 
sursă a bugetului local, totalizând 41.792,31 mii lei în 2012, adică 24,34% din total. Sumele 
alocate de Consiliul Judeţean şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru echilibrarea 
bugetelor locale au fost de 1.178,48 mii lei, cu 18,82% mai mici decât în 2011.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin Ministerul Finanţelor 
Publice au însumat 71.919,41 mii lei, constând în:

- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 64.105,21 lei.
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 7.814,20 mii lei din care:
- suma de 2.401,56 mii lei a fost alocată în conformitate cu prevederile O.G.nr.13/2012
- suma de 4.657,64 mii lei a fost alocată în conformitate cu prevederile O.G. nr.61/2012. 
Subvenţiile de la bugetul de stat au fost de 12.396,13 mii lei. Ele au fost destinate 

următoarelor categorii de cheltuieli:
- finanţarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit (475,93 mii lei)
- finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 

(1.500,00 mii lei)
- subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare (1.448,77 mii lei)
- subvenţii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN (8.801,97 mii lei)
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- subvenţii pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei (119,86 mii lei)
- subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii (49,60 mii lei).
Sumele primite de la U.E au fost de 8.385,86 mii lei şi au reprezentat rambursări pe 

baza cererilor depuse pentru derularea următoarelor proiecte:
- „Modernizare Drumuri de Rocadă ”, derulat de Primăria Municipiului Târgu-Jiu
- „Modernizare străzi etapa II/II”
- „Modernizare străzi etapa II/I”
- „Centrul de Servicii Sociale integrat-centru de asistenţă pentru bătrâni”, derulat de 

Primăria Municipiului Târgu-Jiu
- „Centrul de zi Christian – Centru pentru persoane tinere şi adulte cu handicap”, de-

rulat de Primăria Municipiului Târgu-Jiu
- „Centrul de servicii sociale integrat – Centru îngrijire copii”, derulat de Primăria 

Municipiului Târgu-Jiu
- „Barrabarripen – model interregional de incluziune destinat femeilor rrome”, derulat 

de Primăria Municipiului Târgu-Jiu
- „Creare şi modernizare spaţii publice urbane zonă adiacentă str. Bicaz”, 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
- proiecte derulate de Liceul de Muzică, Şcoala Alexandru Ştefulescu şi Colegiul 

Comercial Virgil Madgearu.
Valoric, prezentăm datele enumerate mai sus în tabelul următor:

– lei –

venituri Cod
Prevederi 
bugetare 

anuale

Prevederi 
bugetare 

trimestriale
Încasări/plăţi

TOTAL vENITURI 00.01 218.029.000 243.885.910 171.704.369,55
Impozit pe profit 01.02 850.000 780.000 779.252,00
Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 850.000 780.000 779.252,00
Impozit pe venit 03.02 1.020.000 1.020.000 730.407,00
Impozit pe venit transfer proprietate 
imobiliară

03.02.18 1.020.000,00 1.020.000 730.407,00

Cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit 

04.02 51.138.000 51.192.000 42.970.785,53

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 50.000.000 50.000.000 41.792.309,41
Sume alocate de consiliul judeţean pentru 
echilibrarea bugetelor locale

04.02.04 1.138.000 1.192.000 1.178.476,12

Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 20.800.000 21.170.000 17.035.067,49
Impozit pe clădiri 07.02.01 15.000.000 15.620.000 12.740.326,80
Impozit pe terenuri 07.02.02 4.000.000 4.100.000 2.769.630,14
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pen-
tru activitatea notarială şi alte taxe de timbru

07.02.03 1.800.000 1.450.000 1.525.110,51

Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 0 0 0,04

Sume defalcate din TVA 11.02 62.275.000 73.529.200 71.919.409,06
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
municipiilor

11.02.02 61.548.000 65.715.000 64.105.211,06
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venituri Cod
Prevederi 
bugetare 

anuale

Prevederi 
bugetare 

trimestriale
Încasări/plăţi

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale

11.02.06 727.000 7.814.200 7.814.198,00

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi 
servicii 

12.02 500.000 500.000 249.417,57

Taxe hoteliere 12.02.07 500.000 500.000 249.417,57
Taxe pe servicii specifice 15.02 20.000 20.000 18.442,05
Impozit pe spectacole 15.02.01 20.000 20.000 18.442,05
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliză-
rii bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 

16.02 8.700.000 8.400.000 5.899.429,43

Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 7.500.000 7.200.000 4.874.924,15
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi 
autorizaţii de funcţionare

16.02.03 1.000.000 1.000.000 884.008,73

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea uti-
lizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.02.50 200.000 200.000 140.496,55

Alte impozite şi taxe fiscale 18.02 17.000 17.000 8.869,60
Alte impozite şi taxe 18.02.50 17.000 17.000 8.869,60
Venituri din proprietate 30.02 5.810.000 5.680.000 5.056.308,02
Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 4.960.000 5.250.000 4.651.198,48
Alte venituri din proprietate 30.02.50 850.000 430.000 405.109,54
Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi 

33.02 1.370.000 1.078.000 928.815,06

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 1.070.000 918.000 909.684,29
Contribuţia persoanelor beneficiare ale can-
tinelor de ajutor social

33.02.12     1.266,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de ju-
decată, imputaţii şi despăgubiri

33.02.28 300.000 160.000 17.864,77

Venituri din taxe administrative, eliberări 
permise 

34.02 1.200.000 930.000 1.017.885,33

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1.200.000 930.000 1.017.885,33
Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 8.310.000 10.135.000 2.406.070,55
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate 
potrivit dispoziţiilor legale

35.02.01 8.305.000 10.130.000 2.402.545,12

Penalităţi pentru nedepunerea/depunerea cu 
întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe

35.02.02 5.000 5.000 3.520,00

Alte amenzi, penalizări 35.02.50     5,43
Diverse venituri 36.02 1.050.000 1.081.200 755.306,35
Venituri prescripţii extinctive 36.02.01 0 31.200 30.225,35
Vărsăminte 36.02.05     -10.000,00
Taxe speciale 36.02.06 650.000 650.000 404.087,60
Alte venituri 36.02.50 400.000 400.000 330.993,40
Transferuri voluntare 37,02 0 54.510 54.510,80
Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 0 54.510 54.510,80
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare în 
secţiunea de dezvoltare

37.02.03 -21.856.000 -20.112.000 -10.150.664,54

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 21.856.000 20.112.000 10.150.664,54
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 112.000 1.080.000 1.017.422,32
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venituri Cod
Prevederi 
bugetare 

anuale

Prevederi 
bugetare 

trimestriale
Încasări/plăţi

Venituri din valorificarea unor bunuri ale in-
stituţiilor publice

39.02.01 50.000 50.000 41.226,27

Venituri din vânzarea locuinţelor construite 
din fondul statului

39.02.03 0 5.000 6.281,77

Venituri din vânzarea unor bunuri aparţi-
nând domeniului privat

39.02.07 0 463.000 468.332,49

Depozite speciale pentru construcţii de 
locuinţe

39.02.10 62.000 562.000 501.581,79

Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 19.793.000 26.998.000 12.396.134,02
Subvenţii pentru reabilitarea termică a clă-
dirilor de locuit

42.02.12 5.342.000 5.342.000 475.929,30

Finanţarea unor cheltuieli de capital ale uni-
tăţilor de învăţământ preuniversitar

42.02.14 0 1.500.000 1.500.000,00

Subvenţii primite din FND 42.02.15 0 1.451.000 1.448.770,00
Subvenţii buget de stat FEN 42.02.20 13.898.000 18.090.000 8.801.973,22
Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0 63.000 0,00
Subvenţii pentru acordarea ajutorului de 
încălzire a locuinţei

42.02.34 500.000 500.000 119.866,50

Subvenţii de la bugetul de stat pentru fi-
nanţarea sănătăţii

42.02.41 50.000 52.000 49.595,00

Program finanţat din fondul social european 42.02.45 3.000 0 0,00
Subvenţii de la alte administraţii 43.02 0 75.000 74.976,07
Alte subvenţii primite de la administraţia 
centrală pentru finanţarea unor activităţi

43.02.20 0 75.000 74.976,07

Fondul european de dezvoltare regională 45,02 35.064.000 40.146.000 8.385.861,30
Fondul european de dezvoltare regională 45.02.01 34.563.000 39.640.000 8.251.208,96
Fondul social european 45.02.02 501.000 506.000 134.652,34
Venituri proprii 48.02 100.897.000 103.083.200 78.873.478,30

Menţionăm că, pe lângă veniturile încasate în 2012, pentru efectuarea tuturor plăţilor 
a fost utilizată şi suma de 7.964.180,77 lei din excedentul anilor anteriori, sumă folosită în 
cea mai mare parte pentru derularea proiectelor cu finanţare nerambursabilă.

Cheltuielile bugetului local au fost realizate în procent de 71,24% faţă de creditele 
prevăzute în ultimul buget rectificat, execuţia bugetară încheindu-se cu un excedent de 
195,80 mii lei. 

La capitolul 51 „Autorităţi executive” s-au plătit 11.579,43 mii lei, în procent de 89,08% 
faţă de prevederile bugetare definitive. S-au efectuat cheltuieli în valoare de 5.632,24 mii lei 
pentru achitarea salariilor şi a datoriilor către stat pentru angajaţi şi angajator. Suma de 
5.775,63 mii lei s-a achitat 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 în valoare de 150,15 mii lei, 
reprezentând rate aferente autoturismului luat în leasing în 2009, licenţe, sistem informatic, 
elaborare Plan Urbanistic General.

La capitolul 54 „Alte servicii publice generale” s-au plătit 4.415,03 mii lei, în procent 
de 83,21% faţă de prevederile bugetare definitive. S-au asigurat plăţi în valoare de 3.388,88 
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mii lei aferente salariilor pentru personalul Direcţiei Publice de Venituri şi Direcţiei Publice 
Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor, precum şi pentru desfăşurarea alegerilor lo-
cale care au avut loc în 2012. De asemenea, s-au efectuat cheltuieli materiale şi servicii în 
valoare totală de 787,68 mii lei, precum şi cheltuieli de capital în valoare de 187,42 mii lei, 
acestea din urmă reprezentând: extindere şi modernizare spaţiu Direcţia Publică de Venituri 
şi amenajare sediu pentru Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor, 
sistem informatic Direcţia Publică de Venituri.

La capitolul 55 „Dobânzi” s-a achitat în total suma de 1.516,08 mii lei, 57,52 mii lei 
fiind comisioane aferente creditelor aprobate, iar diferenţa de 1.458,56 mii lei reprezentând 
contravaloarea dobânzilor aferente celor trei împrumuturi contractate de Primăria Municipiului 
Târgu-Jiu cu Banca Comercială Română, Dexia Kommunalkredit şi CEC Bank pentru reali-
zarea unor obiective de investiţii, precum şi dobânda la leasing pentru achiziţionarea unui 
autoturism.

La capitolul 61 „Ordine publică şi siguranţă naţională” s-a achitat suma totală de 89,56 
mii lei, din care 77,07 mii lei pentru cheltuieli materiale (prestări servicii şi materiale pentru 
compartimentul de Protecţie Civilă) şi 12,49 mii lei pentru achiziţionarea unei centrale tele-
fonice de alarmare.

La capitolul 65 „Învăţământ” s-a achitat suma de 69.093,34 mii lei, în procent de 
93,97% faţă de prevederea din buget. S–a asigurat plata cheltuielilor de personal pentru 
toate unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, acestea fiind în valoare totală de 
52.877,71 mii lei, suma de 52.874,80 mii lei fiind asigurată din cote defalcate din TVA din 
bugetul de stat, restul asigurându-se din bugetul local. S–au efectuat plăţi pentru cheltuieli 
gospodăreşti, reparaţii curente la unităţile de învăţământ, precum şi obiecte de inventar în 
valoare de 13.668,59 mii lei. De asemenea, s-au achitat din bugetul local parţial bursele 
restante ale elevilor, alocându-se 240,45 mii lei. S-au achitat, de asemenea, 346,06 mii lei 
pentru derularea unor proiecte cu finanţare nerambursabila postaderare patru unităţi şcolare 
din municipiu. În 2012, investiţiile au fost de 1.998,65 mii lei, câteva din obiectivele din lista 
de investiţii pentru care s-au efectuat plăţi fiind: construire Grădiniţa cu Program normal nr 
13, completarea sistemului clasic de producere apă caldă menajeră la Colegiul Naţional 
Ecaterina Teodoroiu, Colegiul Naţional Spiru Haret, Grup Şcolar Materiale de Construcţii, 
Grup Şcolar Forestier, Grădiniţa Constantin Brâncuşi, Complex artistic Liceul de Muzică şi 
Arte Plastice, Campus şcolar Grup Şcolar cartier Bârseşti.

La capitolul 66 ”Sănătate” a fost cheltuită suma de 972,73 mii lei. S-a asigurat plata 
salariilor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii personalului preluat de autoritatea 
locală conform OUG nr 162/2008, ce desfăşoară activitate de asistenţă medicală comunitară 
şi activitate medicală în unităţile de învăţământ. 

La capitolul 67 ”Cultură, recreere şi religie” s-au cheltuit 8.890,92 mii lei, din care 
247,45 mii lei pentru plata salariilor la Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”, 
1753,00 mii lei au fost acordate ca subvenţie Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, iar cu 
4.925,57 mii lei au fost efectuate o serie de cheltuieli curente cu amenajări la stadion şi 
funcţionalitatea acestuia, întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, procurarea de material den-
drologic, plantări de flori, arbori şi arbuşti.

La fundamentarea bugetului, la partea de cheltuieli s-au avut în vedere şi acţiuni cum 
ar fi: editarea unor cărţi despre municipiul Târgu-Jiu, organizarea „Sărbătorii Narciselor”, a 
Zilelor Municipiului, Festivalului Naţional de Folclor „Maria Lătăreţu” şi altele. Cheltuielile 
ocazionate de aceste manifestări au avut la bază hotărâri ale Consiliului Local.
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S-au efectuat cheltuieli pentru investiţii de 1.569,14 mii lei pentru obiective precum 
Centrul naţional de informare şi promovare turistică Constantin Brâncuşi, amenajare spaţiu 
în centrala termică a Hotelului Gorj pentru Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, amenajare Parc 
Insuliţa Jiu, corp administrativ Parc Coloana fără Sfârşit, lucrări la baza sportivă Cartier Teilor, 
modernizare pistă atletism stadion. 

De asemenea, s-au plătit 424,44 mii lei reprezentând rambursări de credite.
Cheltuielile de la capitolul 68 „Asigurări şi asistenţă socială” au fost de 9.353,84 mii 

lei, în procent de 77,87% faţă de prevederea bugetară. Din această sumă, a fost asigurată 
plata cheltuielilor de personal pentru salariaţii Direcţiei de Protecţie Socială, a salariaţilor de 
la creşe, precum şi a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap. De asemenea, s-au 
achitat ajutoare sociale şi ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru persoanele şi familiile 
cu venituri mici, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, sume primite ca subvenţii de la bugetul 
de stat. În acelaşi timp, pentru buna funcţionare a Direcţiei Publice de Protecţie Socială şi 
pentru unele acţiuni aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local, cum ar fi premierea cuplurilor 
care au împlinit în cursul anului 50 de ani de căsnicie, contribuţia pentru fundaţii de ocrotire 
a copiilor, s-au efectuat cheltuieli materiale şi servicii de 1.343,56 mii lei.

De asemenea, s-au plătit 517,99 mii lei din fonduri proprii şi U.E. pentru obiective de 
investiţii realizate cu fonduri nerambursabile, precum şi 871,77 mii lei reprezentând rambur-
sări de credite.

La capitolul 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” pentru gospodărirea oraşului 
s-au cheltuit fonduri în sumă totală de 25.727,70 mii lei, reprezentând 64,75% din prevederea 
bugetară la acest capitol, respectiv 14,34% din cheltuielile totale ale bugetului local. Din 
totalul cheltuielilor pentru gospodăria comunală, a fost cheltuită pentru investiţii suma de 
7.963,25 mii lei pentru obiective cum ar fi: Modernizarea urbană, peisagistică şi arhitecturală 
a zonei centrale, modernizări şi extinderi alimentări cu apă, procurarea de mobilier stradal, 
consolidare teren afectat de alunecări în localitatea Polata, utilităţi tehnico-edilitare locuinţe 
A.N.L, alimentare cu energie electrică şi extindere reţea gaze în diferite cartiere sau străzi, 
construire locuinţe sociale Ciocârlău, amenajări parcări de reşedinţă, extindere front captare 
şi distribuţie apă zone periurbane Preajba şi Polata, alimentare cu energie electrică Insuliţa 
Jiu, cumpărare teren str. Ioan Slavici.

Cheltuielile administrativ–gospodăreşti (în valoare de 11.752,90 mii lei) au fost efectu-
ate în principal pentru plata curentului electric pentru iluminat public, lucrări de întreţinere şi 
modernizare a iluminatului public, întreţinerea şi repararea fântânilor arteziene şi a cişmelelor, 
amenajarea oraşului cu prilejul sărbătorilor de iarnă, amenajări locuri de joacă pentru copii, 
reparaţii bănci în parcuri, reparaţii coşuri stradale etc.

De la acest capitol s-a asigurat şi buna funcţionare a Direcţiei Publice de Patrimoniu, 
prin plata drepturilor de personal şi a cheltuielilor administrativ-gospodăreşti aferente.

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

La capitolul 74 „Protecţia mediului” s-au efectuat plăţi de 9.744,40 mii lei, în procent 
de 61,59% din prevederile bugetare. S-a asigurat plata facturilor reprezentând contravaloarea 
lucrărilor de salubritate pe de o parte, precum şi a lucrărilor de reabilitare şi extindere cana-
lizare menajeră şi pluvială în diferite zone ale municipiului, pe de altă parte. 

De asemenea, s-au plătit 193,17 mii lei din fonduri proprii şi U.E. pentru obiective de 
investiţii realizate cu fonduri nerambursabile, precum şi 1.110,18 mii lei reprezentând ram-
bursări de credite.
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La capitolul 84 „Transporturi”, s-au cheltuit în total 38.089,70 mii lei, din care pentru 
reparaţii curente la străzi, trotuare şi întreţinerea sistemului rutier suma de 8.071,96 mii lei şi 
pentru subvenţii pentru transportul urban 4.178,87 mii lei. Pentru investiţii s-au plătit 1.186,32 
mii lei, fiind derulate obiective ca: modernizare drum ocolitor Târg Litovoi, amenajări îmbră-
căminţi asfaltice str. Ştefan Bobancu, Aleea Păltiniş, amenajare drum Cartier Romaneşti, 
achiziţionare în leasing de autobuze şi autoturisme la S.C. Transloc S.A. şi amenajare heliport 
Insuliţa Râului Jiu.

De asemenea, s-au plătit 14.982,50 mii lei din fonduri proprii şi U.E. pentru obiective 
de investiţii realizate cu fonduri nerambursabile, precum şi 9.670,05 mii lei reprezentând 
rambursări de credite.

– lei –
Cheltuielile bugetelor locale   226.061.000 251.917.910 179.472.751,12
AUTORI.PUBLICE SI ACT.EXT. 5102 11.984.000 12.997.970 11.579.429,69
Cheltuieli de personal 510210 4.671.000 5.777.000 5.632.239,00
Bunuri şi servicii 510220 7.054.000 6.770.420 5.775.632,28
Asistenţă socială 510257 75.000 143.010 104.171,00
Active nefinanciare 510271 219.000 390.300 150.150,78
Plăţi din anii precedenţi 510285 -35.000 -82.760 -82.763,37
Plăţi din anii precedenţi SF 51028501 -35.000 -82.760 -82.763,37
ALTE SERV.PUBLICE GENERALE 5402 8.214.500 5.305.500 4.415.029,83
Cheltuieli de personal 540210 3.400.000 3.474.000 3.388.884,00
Bunuri şi servicii 540220 1.338.000 1.299.000 787.687,53
Fonduri de rezervă 540250 3.113.000 82.000,00 0,00
Transferuri între unităţi 540251 5.000 500 0,00
Asistenţa socială 540257 75.000 100.000 55.440,00
Active nefinanciare 540271 293.500 351.000 187.419,30
Plăţi din anii precedenţi 540285 -10.000 -1.000 -4.401,00
Plăţi din anii precedenţi SF 54028501 -10.000 -1.000 -4.401,00
TRANZ.PR.DAT.PUB.SI IMP. 5502 2.822.000 1.812.000 1.516.084,37
Bunuri şi servicii 550220 72.000 70.000 57.517,44
Dobânzi 550230 2.750.000 1.742.000 1.458.566,93
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 
NAŢIONALĂ

6102 156.000 156.000 89.565,05

Bunuri şi servicii 610220 132.000 132.000 77.076,85
Active nefinanciare 610271 24.000 24.000 12.488,20
ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 69.274.000 73.524.200 69.093.344,97
Cheltuieli de personal 650210 51.681.000 52.950.000 52.877.706,00
Bunuri şi servicii 650220 14.526.000 16.548.680 13.668.590,29
Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice

650251 0 6.260 0,00

Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare

650256 694.000 699.000 346.063,58

Alte cheltuieli 650259 250.000 268.600 240.446,50
Active nefinanciare 650271 2.123.000 3.089.000 1.998.648,82
Plăţi din anii precedenţi 650285 0 -37.340 -38.110,22
Plăţi din anii precedenţi SF 65028501 0 -37.340 -37.473,03
Plăţi din anii precedenţi SD 65028502     -637,19
SĂNĂTATE 6602 1.143.000 990.000 972.733,81
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Cheltuieli de personal 660210 1.100.000 950.000 946.624,00
Bunuri şi servicii 660220 43.000 40.000 26.109,81
CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 6702 9.053.000 11.055.950 8.890.924,37
Cheltuieli de personal 670210 280.000 255.000 247.449,00
Bunuri şi servicii 670220 4.979.000 6.212.850 4.925.566,02
Transferuri între unităţi 670251 1.900.000 1.903.600 1.756.561,23
Active nefinanciare 670271 1.470.000 1.290.800,0 569.143,69
Fond naţional de dezvoltare 670275 0 1.000.000 1.000.000,00
Rambursări de credit 670281 424.000 425.000 424.441,83
Plăţi din anii precedenţi 670285 0 -31.300 -32.237,40
Plăţi efectuate în anii precedenţi SF 67028501 0 -25.000 -25.872,18
Plăţi efectuate în anii precedenţi SD 67028502 0 -6.300 -6.365,22
ASIG.ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802 9.578.500 12.011.150 9.353.836,47
Cheltuieli de personal 680210 3.251.000 4.358.900 4.305.241,94
Bunuri şi servicii 680220 1.929.000 1.992.000 1.343.563,31
Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare

680256 2.727.000 564.000 517.990,39

Asistenţă socială 680257 1.670.000 2.872.100 2.351.013,62
Active nefinanciare 680271 16.500 76.500 39.980,52
Rambursări de credit 680281 15.000 2.223.000 871.775,98
Plăţi din anii precedenţi 680285 -30.000 -75.350 -75.729,29
Plăţi efectuate în anii precedenţi SF 68028501 0 -24.350 -24.353,00
Plăţi efectuate în anii precedenţi SD 68028502 -30.000 -51.000 -51.376,29
LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE 
PUBLICĂ

7002 39.078.000 39.734.270 25.727.702,45

Cheltuieli de personal 700210 1.800.000 2.180.000 2.130.395,00
Bunuri şi servicii 700220 16.847.000 17.345.280 13.382.760,56
Alte transferuri 700255 8.115.000 8.125.000 2.201.488,34
Asistenţă socială 700257 100.000 110.000 101.477,00
Active nefinanciare 700271 12.216.000 12.025.650 7.963.252,32
Plăţi din anii precedenţi 700285 0 -51.660 -51.670,77
Plăţi din anii precedenţi SF 70028501   -4.450 -4.455,00
Plăţi din anii precedenţi SD 70028502 0 -47.210 -47.215,77
PROTECŢIA MEDIULUI 7402 12.202.000 15.820.360 9.744.397,21
Bunuri şi servicii 740220 6.628.000 10.583.560 8.333.698,93
Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare

740256 2.618.000 194.000 193.174,78

Active nefinanciare 740271 1.452.000 1.156.800 149.722,45
Rambursări de credit 740281 1.504.000 3.928.000 1.110.185,29
Plăţi din anii precedenţi 740285 0 -42.000 -42.384,24
Plăţi din anii precedenţi SF 74028501 0 -42.000 -42.384,24
TRANSPORTURI 8402 62.553.000 78.510.510 38.089.702,90
Bunuri şi servicii 840220 4.307.000 10.076.910 8.071.962,15
Subvenţii 840240 4.000.000 4.250.000 4.178.868,00
Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare

840256 50.678.000 16.664.000 14.982.501,81

Active nefinanciare 840271 940.000 1.354.100 323.676,90
Active financiare 840272 756.000 473.500 413.877,09
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Fondul Naţional de Dezvoltare 840275 0 451.000 448.770,00
Rambursări de credit 840281 1.872.000 45.241.000 9.670.046,95
Alte acţiuni economice 8702 3.000 0 0
Cheltuieli de personal 870210 3.000 0 0

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii cuprinde mai multe unităţi şi acţiuni. Astfel, sunt cuprinse veniturile şi chel-
tuielile Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, ale Direcţiei Publice Comunitare Locale de 
Evidenţă a Populaţiei, cantinele şcolare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, Poliţia 
Locală, Direcţia Publică de Venituri.

Încasările totale au fost în valoare de 9.952,33 mii lei (la care se adaugă un sold iniţial 
de 413,96 mii lei), iar plăţile de 9.969,23 mii lei. Veniturile provin din eliberări permise, prestări 
de servicii, contribuţia elevilor pentru cantine, venituri din vânzarea activelor, venituri din 
concesionare şi închiriere, subvenţii de la bugetul local şi alte venituri. Cheltuielile se efec-
tuează pentru plata cheltuielilor de personal, a contribuţiilor, cartelelor de masă, cheltuielilor 
gospodăreşti, a materialelor cu caracter funcţional, procurarea de obiecte de inventar şi 
echipament, deplasări, chirii, defrişarea zonelor de păşunat. 

Bugetul centralizat al creditelor interne si externe cuprinde plăţile ce au fost efectuate 
din creditul contractat cu CEC Bank, pentru derularea obiectivelor de investiţii cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile postaderare. Astfel, s-au plătit în total 25.833,85 mii lei, 
împărţite după cum urmează: 2.035,02 mii lei pentru obiectivele de investiţii de la capitolul 
68 „Asigurări şi asistenţă socială” (Centru de Servicii Sociale integrat-centru de asistenţă 
pentru bătrâni, Centru de zi Christian – Centru pentru persoane tinere şi adulte cu handicap, 
Centru de servicii sociale integrat – Centru îngrijire copii), 1.375,22 mii lei pentru derularea 
proiectului S.C. Aparegio Gorj S.A., 2.119,94 mii lei pentru obiectivul de investiţii de la ca-
pitolul 74 „Protecţia mediului” (Creare şi modernizare spaţii publice urbane zonă adiacentă 
str. Bicaz), precum şi 20.303,67 mii lei pentru obiectivele de investiţii de la capitolul 84 
„Transporturi” (Modernizare Drumuri de Rocadă, Modernizare străzi etapa II/II şi Modernizare 
străzi etapa II/I).
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DIRECŢIA RESURSE UMANE, COMUNICARE

Prin Direcţia Resurse Umane, Comunicare s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- proiectarea şi perfecţionarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al 

primarului în funcţie de obiectivele şi sarcinile asumate; 
- planificarea resurselor umane printr-un management eficient şi corect care să aibă 

drept scop menţinerea unei administraţii unitare, stabile şi flexibile; 
- menţinerea în sistem a resurselor umane de calitate, eficientizarea procesului de 

recrutare prin crearea unei baze valoroase de selecţie a candidaţilor pentru accesul la func-
ţiile din sistem;

- îmbunătăţirea şi creşterea transparenţei activităţii de selecţie şi recrutare având la bază 
analize aprofundate ale necesităţilor de personal calificat, prin implementarea unui sistem de 
selecţie corect, transparent, unitar, obiectiv şi eficient şi unui sistem de evaluare a cunoştinţelor 
şi aptitudinilor profesionale, promovarea personalului numai pe criterii de profesionalism;

- asigurarea intensificării pregătirii profesionale a personalului prin derularea de pro-
grame de perfecţionare profesională în vederea ridicării gradului de competenţă profesională 
şi dezvoltarea carierei profesionale, conform raportului anual privind formarea profesională 
a funcţionarilor publici.

În acest sens, în bugetul Primăriei Tg.Jiu a fost prevăzută pentru finanţarea programe-
lor de formare profesională suma de 9340 lei, din care s-au cheltuit 8292 lei pentru formarea 
profesională a 12 consilieri locali şi 4 funcţionari publici de execuţie.

Formarea profesională s-a realizat potrivit art. 5, lit.a , din H.G 1066/2008, respectiv 
programe de formare organizate şi desfăşurate de către furnizorii de formare profesională, 
finalizate cu certificat de participare şi diplomă de absolvire, de către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici în colaborare cu Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Pro ALTO şi 
Asociaţia Profesională a Formării, Standardizării şi Evaluării Competenţelor ACEF. 

De asemenea, 11 funcţionari publici au participat la programe de formare profesională 
organizate şi desfăşurate în cadrul implementării de proiecte cu finanţare externă (art 5, lit.c 
din HG 1066/2008), proiecte cofinanţate din Fondul Social European, realizate prin Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici, Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice 
şi Colegiul Naţional pentru Administraţie.

CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂŢENILOR

La Primăria Târgu-Jiu, activitatea de soluţionare a petiţiilor se desfăşoară prin Centrul 
pentru Informarea Cetăţenilor, iar în 2012 au fost înregistrate 53.066 documente, care au fost 
soluţionate după cum urmează: 38.237 favorabil, 273 parţial favorabil, 1.288 nefavorabil şi 
13.268 documente interne.

Din cele 53.066 documente înregistrate, 10.264, reprezintă petiţii propriu-zise, care 
au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate.
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Cele 10.264 petiţii au fost soluţionate astfel: 10.173 favorabil, 9 parţial favorabil, 62 
nefavorabil şi 20 intern.

Structura răspunsurilor primite de petiţionari

98%

1%
1%

98% Răspuns favorabil 1% Răspuns nefavorabil 1% Intern

Cu toate eforturile depuse de personalul primăriei pentru soluţionarea problemelor cetăţe-
nilor, 298 cetăţeni s-au prezentat în audienţe solicitând rezolvarea unor probleme care vizează:

• Serviciul Gospodărie Comunală 63; 
• Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 22; 
• Compartimentul Resurse Umane 65; 
• Compartimentul îndrumare asociaţii de proprietari 22; 
• Direcţia Publică de Protecţie Socială 40; 
• Direcţia Tehnică 35; 
• Direcţia Administraţie Publică Locală 10; 
• Direcţia Publică de Venituri 7;
• Altele 34 (concesionări, Poliţia Locală, probleme personale).

Structura audienţelor pe compartimente vizate
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Cetăţenii prezenţi la audienţe au solicitat locuinţe, locuri de muncă, amenajarea par-
cărilor şi a spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe, ajutor social, utilităţi. 

În cadrul audienţelor organizate pentru rezolvarea solicitărilor adresate pe probleme 
legate de legea fondului funciar s-au prezentat 147 persoane ale căror probleme au fost 
supuse analizei comisiei locale.

Centrul pentru Informarea Cetăţenilor răspunde şi de gestionarea sesizărilor adresate 
la „Telefonul Cetăţeanului” – 984, prin preluarea mesajelor şi transmiterea acestora la serviciile 
de specialitate. La acest telefon au fost înregistrate 2800 propuneri şi sesizări care privesc:

• Serviciul Gospodărie Comunală 162;
• SC Edilitara 1.026; 
• Aparegio 414; 
• Direcţia Tehnică 209; 
• Compartimentul Îndrumare Asociaţii de Proprietari 34; 
• Poliţia Locală 212;
• Romlux 710;
• Altele 33.

Structura telefoanelor „984”, în funcţie de compartimentele vizate
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1% ÎNDR. AS. PROP.   8% POL. LOCALĂ
25% ROMLUX 1% ALTELE

Cele mai multe înregistrări sesizează apariţia unor disfuncţionalităţi la iluminatul public 
– becuri arse (509) în diverse zone ale oraşului care au fost rezolvate în cel mult 24 de ore, 
defecţiuni la sistemul de iluminat stradal şi montarea unor lămpi în anumite zone ale oraşului 
(307), solicitarea intervenţiei compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân (336), 
sesizări cu privire la executarea unor lucrări de construire fără autorizaţiile necesare (25), 
lipsa capacelor de la gurile de canal (32), montare banci (11), leagăne, coşuri de gunoi şi 
bănci rupte (30), indicatoare de circulaţie lipsă sau căzute (37), solicitări pentru cosirea ierbii 
sau toaletarea copacilor şi a gardului viu (95), disconfort din cauza muzicii de la terase şi 
restaurante (32), defecţiuni la reţeaua de apă, lucrări la canalizare, lipsă apă pentru neplată 
(93), intervenţia utilajelor de deszăpezire, ridicarea zăpezii de pe trotuare (267), diverse. 

Operativitatea cu care sunt rezolvate sesizările adresate la acest telefon este reflectată 
şi prin telefoanele de mulţumire cu care revin ulterior unii cetăţeni.
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În privinţa accesului la informaţiile de interes public prevăzut de Legea nr. 544/2001, 
principalele aspecte reieşite din registrul pe 2012 sunt următoarele:

a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public - 44;
b) numărul de solicitări rezolvate favorabil - 42;
c) numărul de solicitări rezolvate nefavorabil (documentele solicitate nu se află în evi-

denţele primăriei - 1, informaţii exceptate - 0) - 1;
d) numărul de solicitări redirecţionate - 1;
e) numărul de solicitări adresate – 44:
f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice - 27;
g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice - 17;
h) numărul de reclamaţii administrative – 3 - respinse; 
i) numărul de plângeri în instanţă – 1 – rezolvată în favoarea instituţiei. 
Dat fiind faptul că în ultimii ani aşteptările faţă de calitatea serviciilor şi relaţiilor cu 

cetăţeanul au devenit tot mai mari şi au dobândit o importanţă crescută, primăria prin Centrul 
pentru Informarea Cetăţenilor îşi propune să-şi orienteze mai mult activitatea către cetăţean, 
ca beneficiar final al serviciilor.

SERvICIUL vOLUNTAR PENTRU SITUAŢII 
             DE URgENŢĂ

Structurile de protecţie civilă de la nivelul municipiului şi operatorilor economici au fost 
constituite şi îşi desfăşoară activitatea având ca scop principal asigurarea protecţiei cât mai 
eficiente a populaţiei şi salariaţilor în caz de dezastre, criză sau război, avându-se în vedere 
numărul locuitorilor şi salariaţilor, caracteristicile cartierelor şi a imobilelor de locuit, a sediilor 
operatorilor economici şi instituţiilor publice, activităţile economice, sociale şi culturale ce se 
desfăşoară.

PE LINIA PREgĂTIRII PENTRU SITUAŢII DE URgENŢĂ

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate acestuia au 
acţionat în principal pentru ridicarea nivelului de pregătire în vederea creşterii gradului de 
operativitate şi a capacităţii de acţiune, pentru a fi în măsură să participe eficient la preve-
nirea, limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor sau altor situaţii similare. Astfel, au fost 
desfăşurate următoarele activităţi principale:

- pregătirea formaţiunilor de protecţie civilă municipale prin executarea a 5 şedinţe de 
pregătire conform ordinului de pregătire şi a planificării anuale;

- pregătirea inspectorilor de protecţie civilă prin desfăşurarea a 6 instructaje de pro-
tecţie civilă;

- pregătirea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi a personalului ce  încadrează 
grupurile de suport tehnic pe domenii de specialităţi prin două convocări de pregătire anuală 
şi una de pregătire în vederea desfăşurării exerciţiului de alarmare publică în caz de cutremur;

- organizarea şi desfăşurarea la un nivel calitativ superior a activităţilor dedicate aniver-
sării Zilei Protecţiei Civile în România şi Zilei Pompierilor din România;

- participarea la editarea revistei „Protecţia Civilă’’; 
- desfăşurarea a 10 exerciţii de înştiinţare;
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- participarea la antrenamente în reţeaua radio „ZEFIR’’şi lucru cu aparatura „F 
1001-B’’organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi Bucureşti.

- participarea la controlul executat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj 
la operatorii economici privind starea tehnică a adăposturilor şi modul cum sunt întreţinute;

- participarea şi punerea la dispoziţie a documentelor specifice echipei I.S.U.Gorj cu ocazia 
controlului efectuat la nivelul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu şi la unităţile subordonate, privind 
apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă;

- desfăşurarea activităţilor de control şi îndrumare la operatorii economici şi gospodăriile 
cetăţeneşti conform planificării anuale pe linie de protecţie civilă şi P.S.I.;

- efectuarea a două instructaje cu membrii Componentei de Prevenire având ca scop 
îndrumarea şi controlul la gospodăriile populaţiei şi la asociaţiile de proprietari;

- participarea tuturor salariaţilor la exerciţiul de evacuare în situaţia producerii unui 
incendiu la nivelul primăriei; - participarea la convocările de pregătire şi instructaje organizate 
de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj;

- executarea instructajelor în domeniul situaţiilor de urgenţă cu personalul salariat din 
cadrul Primăriei Târgu-Jiu;

- organizarea şi asigurarea bazei logistice pentru desfăşurarea în bune condiţii a con-
cursului cu echipajele reprezentând şcolile generale şi liceele din municipiu „Cu viaţa mea, 
apăr viaţa’’şi „Prietenii pompierilor’’;

- activităţi de informare publică în domeniul prevenirii unor situaţii de urgenţă. 

ORgANIzARE, ÎNzESTRARE ŞI ÎNTREŢINERE A BAzEI LOgISTICE

În activitatea de organizare şi înzestrare a formaţiilor pentru situaţiile de urgenţă s-a 
urmărit în principal constituirea şi consolidarea structurilor

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul municipiului, a celulelor de 
urgenţă şi formaţiilor ce încadrează serviciile private pentru situaţii de urgenţă de la operatorii 
economici, modernizarea sistemului de înştiinţare -alarmare, dotarea formaţiilor de intervenţie 
cu mijloace pentru protecţie şi intervenţie, menţinerea în stare operativă a punctelor de co-
mandă şi a sistemului de înştiinţare- avertizare-alarmare, menţinerea în stare operativă a 
punctelor de comandă şi a sistemului de radiocomunicaţii, asigurarea fondurilor financiare 
necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi altele.

Conform legii protecţiei civile, operatorii economici au fost organizaţi ca şi celule de 
urgenţă şi formaţiuni de specialitate constituite în grupe şi echipe pe specialităţi pentru care 
au primit un sprijin real din partea cadrelor de la I.S.U.Gorj şi S.V.S.U.Târgu-Jiu.

Cât priveşte întreţinerea şi asigurarea bazei logistice, activitatea a fost canalizată pe 
următoarele obiective: 

- lucrări de întreţinere, verificare şi reparare a tehnicii din dotarea punctului de comandă 
şi sediu centru operativ;

- lucrări de întreţinere şi reparaţii la 29 sirene electrice şi 2 electronice de alarmare;
- menţinerea în stare operativă a punctelor de comandă de protecţie civilă; 
- control la fondul de adăpostire;
- organizarea în condiţii bune a desfăşurării pregătirii formaţiunilor Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă pentru participarea la exerciţiul de alarmare publică în cazul producerii unui 
cutremur , condus de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Col. Dumitru Petrescu’’ şi asi-
gurarea resurselor tehnice şi umane necesare; 
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- 5 hidranţi supraterani ce au fost amplasaţi în punctele deficitare ale municipiului;
-repunerea în funcţiune a sirenei electrice de la fosta Fabrică de Sticlă;
-reabilitarea sediului centrului operativ.

PROTECŢIA POPULAŢIEI PRIN ADĂPOSTIRE

În acest domeniu, adăpostirea joacă rolul principal pentru asigurarea protecţiei popu-
laţiei şi bunurilor materiale în situaţii de război şi alte situaţii speciale. La nivelul municipiului, 
acest lucru se asigură prin: 

- 34 adăposturi de protecţie civilă special construite;
- 54 adăposturi simple în subsolurile construcţiilor existente;
- 44 subsoluri simple aparţinând persoanelor fizice şi juridice;
- 23 adăposturi construite la imobilele persoanelor fizice în baza avizelor acordate de 

I.S.U.Gorj;
- 1 pasaj subteran;
Conducerea acţiunilor în situaţii de pace şi război se asigură prin cele 7 puncte de 

comandă de protecţie civilă care sunt în stare operativă, se întreţin şi se verifică periodic, 
fiind dotate cu echipamente şi mijloace specifice scopului destinat, gradul de operativitate 
al acestora fiind apreciat la un nivel de 75%.

PREvENIREA ŞI STINgEREA INCENDIILOR

Pe baza planului de activităţi pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor aprobat de 
Primarul Municipiului Târgu-Jiu, au fost desfăşurate următoarele activităţi:

- actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă;

- actualizarea componenţei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
- actualizarea Componentei de prevenire, instruirea, repartizarea pe teritoriul munici-

piului şi a localităţilor componente şi efectuarea a 550 activităţi de îndrumare şi control la 
gospodăriile cetăţeneşti şi asociaţiile de proprietari;

- editarea şi punerea în aplicare a unui regulament de organizare şi funcţionare a târ-
gurilor, bâlciurilor, talciocurilor, serbărilor câmpeneşti sau a altor asemenea manifestări în 
zonele de agrement ale municipiului

- întocmirea actelor decizionale în domeniul P.S.I.şi difuzarea acestora compartimen-
telor din cadrul primăriei, cât şi direcţiilor subordonate;

- efectuarea instructajului în domeniul situaţiilor de urgenţă cu personalul salariat;
- instruirea cadrelor tehnice P.S.I. din cadrul unităţilor subordonate;
- efectuarea a 43 de activităţi de control şi îndrumare la unităţile şi instituţiile subor-

donate Consiliului Local, ocazie cu care au fost stabilite măsuri unde a fost cazul pentru 
eliminarea deficienţelor constate;

- au fost efectuate activităţi de îndrumare şi control la 10 parohii, ocazie cu care am 
distribuit diferite pliante specifice de prevenire a incendiilor pe timpul desfăşurării manifes-
tărilor religioase;

- participarea la activităţi de control efectuate de echipe din cadrul I.S.U. Gorj;
- organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a concursului cu cercurile de elevi 

„Prietenii Pompierilor’’din cadrul şcolilor generale;



30

- participarea la editarea revistei „Pompierii;
- deplasarea pentru analizarea şi soluţionarea a 10 sesizări adresate I.S.U.Gorj de 

diferiţi cetăţeni; 
- desfăşurarea activităţilor de informare publică şi de educaţie antiincendiu care au 

constat în:
- tipărirea şi difuzarea prin membrii Componentei de Prevenire, Poliţia Locală şi C.I.C. 

a peste 300 pliante cu reguli de comportare şi măsuri ce trebuie respectate de către cetăţeni 
pe linie de P.S.I.;

- popularizarea în presa locală a măsurilor de P.S.I. specifice fiecărui sezon cu caracter 
educativ pentru cetăţenii municipiului;

- efectuarea unui exerciţiu de evacuare a personalului în situaţia producerii unui incen-
diu şi intervenţia cu mijloacele de stins incendiul, acţiune la care a fost prezentă şi presa 
locală;

- efectuarea în colaborare cu I.S.U. Gorj a 10 exerciţii de evacuare în situaţia producerii 
unui incendiu la şcolile din municipiu.

O altă activitate a fost verificarea şi încărcarea stingătoarelor de la nivelul primăriei şi 
direcţiilor subordonate, dar şi o mare parte de la instituţiile de învăţământ. De asemenea, 
împreună cu reprezentanţii S.C. APAREGIO S.A. am efectuat identificarea, marcarea şi 
verificarea stării hidranţilor stradali, reuşind şi achiziţionarea a 5 hidranţi supraterani care 
au fost amplasaţi în zonele deficitare.

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC 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.

Pentru 2012, au fost propuse şi realizate de angajaţii compartimentului audit intern 
următoarele misiuni: 

• Organizarea şi conducerea contabilităţii la Primăria Târgu-Jiu şi Direcţia Publică de 
Venituri Târgu-Jiu;

• Modul de fundamentare şi utilizare a subvenţiei încasate de SC TRANSLOC SA 
Târgu-Jiu pe 2011 pentru transportul în comun de călători;

• Administrarea, gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare-activitatea desfăşurată 
de Biroul Programe, Politici Comunitare din cadrul Primăriei Târgu-Jiu;

• Activitatea de autorizare desfăşurată de Compartimenul Autorizări, Avize şi 
Compartimentul Transport Public de Călători din Primăria Târgu-Jiu;

• Evaluarea procesului şi a stadiului de implementare a sistemelor de control mana-
gerial în administraţia publică locală – Primăria municipiului Târgu-Jiu;

• Utilizarea creditelor bugetare privind cheltuielile de personal, misiuni desfăşurate la 
următoarele centre bugetare: Colegiul Naţional Spiru Haret, Colegiul Naţional Tudor 
Vladimirescu, Liceul cu Program Sportiv, Grup Şcolar Bârseşti, Colegiul Comercial Virgil 
Madgearu;

• Activitatea de constituire a veniturilor la Direcţia Publică de Venituri Târgu-Jiu;
• Activitatea desfăşurată de angajaţii Direcţiei Publice de Administraţie Publică Locală 

(Serviciul Juridic Contencios şi Compartiment Autoritate Tutelară).
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Constatările auditorilor au fost discutate cu şefii structurilor auditate, iar în cazul iden-
tificării unor deficienţe au fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea acestora şi 
au fost prezentate recomandările de implementat pentru eliminarea deficienţelor 
constatate.

SERvICIUL INvESTIŢII

Valoarea alocată obiectivelor de investiţii pentru 2012 a fost de 39.541,65 mii lei, fiind 
constituită atât din fonduri de la bugetul local, cât şi fonduri provenite din alte surse atrase.

Lucrările realizate în cadrul principalelor obiective sunt:

CONSTRUIRE LOCUINŢE SOCIALE

• Construire locuinţe sociale-etapa I, zona Ciocârlău, Bloc B1 şi Bloc B2- obiectiv 
realizat în cadrul programului constituit conform Legii locuinţei nr114/1996.

În cadrul obiectivului s-au realizat 2 blocuri cu regim de înălţime S+P+3 cu 64 unităţi 
locative, tip garsonieră. S-au finalizat lucrările de execuţie la cele două blocuri şi o parte din 
utilităţi-canalizarea menajeră şi alimentarea cu apă,urmând să se execute extinderile de reţele 
pentru alimentarea cu gaze şi energie electrică pentru a putea fi date în folosinţă. Valoarea 
totală pe acest obiectiv este de 1.000.000 lei.

CONSTRUIRE LOCUINŢE PENTRU TINERI PRIN A.N.L. 

Au început în 2010 lucrările de construire a 8 blocuri cu 160 unităţi locative în zona 
Narciselor, execuţia finalizându-se în 2012. În acest an s-a continuat execuţia lucrărilor pentru 
extinderile necesare realizării utilităţilor de apă, gaze, canal şi energie electrică, după cum 
urmează:

• Alimentare cu energie electrică pentru consumatorii din zona Narciselor 
- în cadrul obiectivului au fost executate lucrările de extindere a reţelei de energie 

electrică necesare pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din noul cartier 
în care s-au construit blocurile pentru tineri şi cele 48 de locuinţe sociale.

• Extindere reţea canalizare menajeră locuinţe zona Narciselor
- s-au continuat lucrările de execuţie a extinderii canalizării menajere pentru racordarea 

la reţeaua oraşului atât a celor 8 blocuri construite prin ANL, cât şi a locuinţelor sociale din 
noul cartier Narciselor.

• Extindere reţea gaze cartier Narciselor
- s-au finalizat lucrările extinderii reţelei de gaze în cartierul Narciselor în cofinanţare 

cu DISTRIGAZ SUD.
Valoarea totală alocată anul acesta este de 1.323.500 lei.

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE 

Lucrările de reabilitare termică a blocurilor incluse în cadrul programului constituit 
conform O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locu-
inţe, s-au derulat în 2012 după cum urmează:
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• Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe - prima etapă cuprinde următoarele 
blocuri:

- Reabilitare termică Bl.3, str. M.C. Oancea - realizat 100%. 
- Reabilitare termică Bl.4, str. M.C. Oancea - realizat în proporţie de 95%.
- Reabilitare termică Bl.5, str. M.C.Oancea - realizat 100%. 
- Reabilitare termică Bl.6, str. M.C. Oancea - realizat în proporţie de 90%
- Reabilitare termică Bl.7+2, str. M.C. Oancea - realizat 100%.
- Reabilitare termică Bl. 8, str. M.C. Oancea - realizat în proporţie de 90%. 
- Reabilitare termică Bl.12, str.Griviţa - realizat 100%.
- Reabilitare termică Bl.13 Gen. Tell -realizat în proporţie de 90%.
- Reabilitare termică Bl.41, str.Griviţa - realizat 100%. 
- Reabilitare termică Bl.9 Gen.Tell - realizat în proporţie de 90%. 
- Reabilitare termică Bl.19 Gen. Tell - realizat în proporţie de 95%. 
- Reabilitare termică Bl.1, str. Unirii - realizat în proporţie de 85%. 
- Reabilitare termică Bl.17, str.Unirii - realizat în proporţie de 90%. 
- Reabilitare termică Bl.19, str. Unirii - realizat 100%. 
- Reabilitare termică Bl.23, str. Unirii - realizat în proporţie de 85%. 
- Reabilitare termică Bl.2, str. Republicii - realizat în proporţie de 70%. 
- Reabilitare termică Bl.3, str. Republicii - realizat de 100%. 
- Reabilitare termică Bl.10, str. Republicii - realizat în proporţie de 90%. 
- Reabilitare termică Bl.11, str. Republicii - realizat în proporţie de 80%. 
- Reabilitare termică Bl.19, str. Republicii - realizat 100%. 
- Reabilitare termică Bl.10, str.16 Februarie - realizat în proporţie de 95%. 
• Reabilitarea termică a blocurilor din zona centrală - prima etapă, a cărei exe-

cuţie a demarat anul trecut şi a fost finalizată în acest an, cuprinde următoarele 
blocuri:

- Reabilitare termică Bl. 8, str. Victoriei – realizat 100%.
- Reabilitare termică Bl. 2, str. Victoriei – realizat 100%.
- Reabilitare termică Bl. 21, str. Victoriei – realizat 100.
- Reabilitare termică Bl. 23, str. Victoriei – realizat 100%.
- Reabilitare termică Bl. 25, str. Victoriei – realizat 100%.
- Reabilitare termică Bl. 27, str. Victoriei – realizat 100%.
- Reabilitare termică Bl. 29, str. Victoriei – realizat 100%.
- Reabilitare termică Bl. 42, str. Victoriei – realizat 100%.
De asemenea, au demarat lucrările de execuţie pentru etapa a doua de reabilitare: 
- Reabilitare termică Bl. 1, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 3, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 5, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 7, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 9, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 11, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 13, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 15, str. Victoriei.
- Reabilitare termică Bl. 17, str. Calea Eroilor,
Valoarea alocată în 2012 execuţiei lucrărilor şi a documentaţiei de proiectare pentru 

reabilitarea termică a blocurilor este de 9.688.400 lei.
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ALIMENTARE CU APĂ

În cadrul obiectivului „Extindere şi modernizare alimentare cu apă în municipiul Târgu-
Jiu”a fost extinsă reţeaua de distribuţie în zona Narciselor-locuinţe ANL, locuinţe sociale şi 
locuinţe pentru tineri, strada Făgăraş, valoarea alocată fiind de 568.500 lei. De asemenea, s-au 
finalizat lucrările de „Consolidare şi reabilitare conductă distribuţie apă tronson Dealul Târgului” 
pentru care s-au alocat 713.000 mii lei. Un alt obiectiv foarte important pentru alimentarea cu 
apă pentru care s-au alocat 126.500 lei este „Extindere front captare şi distribuţie apă în zonele 
periurbane Preajba şi Polata”. 

ExTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE gAzE NATURALE

Au fost finalizate extinderile de reţele de gaze de pe următoarele străzi: Marin Sorescu, 
Aleea Drăgoeni 2, Primăverii, cartier Bicaz-strada Fraţii Buzeşti, Tudor Arghezi, Bicaz 2. De 
asemenea, s-au demarat procedurile de elaborare a proiectelor prin cofinanţare cu DISTRIGAZ 
SUD şi pentru următoarele extinderi:

- Extindere reţea gaze Aleea Tudor Vladimirescu;
- Extindere reţea gaze cartier Tismana-strada Costache Negruzzi;
- Extindere reţea gaze strada Solidarităţii;
- Extindere reţea gaze strada Ana Ipătescu;
- Extindere reţea gaze Aleea Slobozia;
- Extindere reţea gaze Aleea Sf. Dumitru;
Valoarea finanţată de bugetul local pentru lucrările de extindere reţele de gaze în 2012 

este de 536 500 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 finalizat 
următoarele extinderi de reţele: pe Aleea Mehedinţi, Insulita Râului Jiu, strada Panduri, Aleea 
Panduri 1, str. Ionel Teodoreanu, Aleea Motrului, Panduraş Nord, zona Bicaz şi s-au executat 
lucrări de iluminat public pe strada Victoriei şi strada Tudor Arghezi. Valoarea alocată de 
bugetul local este de 2.026.300 lei.

INFRASTRUCTURĂ MEDIU

În cadrul acestui capitol s-au executat lucrări de extindere şi reabilitare a canalizării 
menajere şi lucrări de modernizare a unor zone şi amenajarea de locuri de joacă şi 
agrement.

1.CANALIZARE

• S-au finalizat lucrările de extindere a canalizării menajere în cartierul de tineri 
din Preajba – strada Elvira Godeanu, strada Arethia Tătărescu şi strada Aviatorilor – în 
cadrul obiectivului „Canalizare menajeră cartier Tineret Preajba” pe o lungime de 4.860 
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m. Extinderea a fost realizată şi pentru casele din Preajba învecinate cu cartierul de 
tineri.

• Au demarat lucrările de reabilitare a canalizării menajere la obiectivul „Reabilitare 
canalizare menajeră cartier Minerilor-Mioriţei”, pe strada Mioriţei, executându-se înlocuirea 
reţelei stradale în întregime şi parţial racordurile la blocurile de locuinţe şi au continuat lu-
crările la obiectivul „Reabilitare canalizare menajeră cartier Plopilor”. Valoarea este de 
1.350.800 lei. 

De asemenea, s-au făcut demersuri şi au fost aprobate fonduri guvernamentale pentru 
obiectivul „Canalizare menajeră zona periurbană Romaneşti şi Iezureni”.

2. MODERNIZAREA URBANĂ, PEISAGISTICĂ, PIETONALĂ ŞI 
             ARHITECTURALĂ A ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI TâRGU-JIU

Pentru acest obiectiv finalizat în 2011 s-au alocat 3.856.300 lei.

3. AMENAJĂRI LOCURI DE JOACĂ ŞI AGREMENT

În cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localităţi, derulat prin Administraţia Fondului de Mediu, s-au finalizat următoa-
rele obiective

• „Amenajare spaţiu verde Insuliţa râului Jiu” - obiectiv în cadrul căruia s-au executat 
lucrări de amenajare a unei zone de agrement pe o suprafaţă de cca. 2 ha din insuliţă, cu 
alei, fântâni arteziene, spaţii verzi, material dendrologic, reţele de iluminat, locuri de joacă 
pentru copii etc. 

• „Baza sportivă şi de agrement insuliţa râului Jiu” - obiectiv în cadrul căruia s-a ame-
najat o bază sportivă pe insuliţa râului Jiu. 

• „Modernizare pistă de atletism stadionul municipiului Târgu-Jiu” - obiectiv ce presu-
pune realizarea unei piste de atletism modern pentru sportul de performanţă pe stadionul 
municipal.

Valoarea alocată este de 1.739.000 lei.

SERvICII PUBLICE 

• Pentru rezolvarea problemelor de spaţiu ale unor servicii publice, în cadrul obiecti-
vului „Amenajare sediu S.P.L.E.P. şi alte servicii publice“ s-a continuat execuţia lucrărilor, 
suma alocată fiind de 318.000 lei.

TRANSPORTURI

În cadrul acestui capitol au demarat lucrările de execuţie la:
• „Modernizare străzi cartier Şişeşti”- obiectiv realizat în proporţie de 90% şi în cadrul 

căruia s-a executat infrastructura stradală, trotuare şi îmbrăcămintea asfaltică pentru urmă-
toarele străzi din cartierul Şişeşti: Grigore Cartianu, Nicu D. Miloşescu, Jean Bărbulescu, 
Dumitru Frumuşanu, Academician Petre Brâncuşi, Nicolae Pătrăşcoiu, Dumitru Pleniceanu.

• Extindere două benzi circulaţie carosabil zona Kaufland km590÷km 1+260-la acest 
obiectiv lucrările au început în 2012 urmând a fi finalizate în primul trimestru al anului următor. 
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Obiectivul are drept scop extinderea sistemului rutier în zona magazinului Kaufland pe două 
benzi de circulaţie pentru fluidizarea traficului.

• Amenajare heliport insuliţa râului Jiu-în prima etapă a acestui obiectiv s-a executat 
o platformă cu o structură rutieră aeroportuară, urmând să se tracă la etapa a doua care 
presupune realizarea unor instalaţii electrice şi de balizaj, a unei cabine de comandă dotată 
cu echimapentele corespuzătoare şi a unui gard de protecţie şi securitate. Valoarea alocată 
este de 590.000 lei.

ÎNvĂŢĂMâNT

În cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu 
sisteme care utilizează energie solară, finanţat de la bugetul de stat, s-au făcut demersuri 
pentru finanţarea următoarelor obiective:

• montarea de panouri solare la următoarele unităţi de învăţământ: Grup Şcolar Ion 
Mincu, Grădiniţa Nr. 1, Grădiniţa Nr. 5.

• instalarea sistemelor de încălzire ce utilizează surse regenerabile la unităţile de învă-
ţământ: Şcoala Generală Ecaterina Teodoroiu, Grup Şcolar Agricol Bârseşti, Şcoala Generală 
Voievod Litovoi.

În cadrul aceluiaşi capitol s-au executat lucrări la următoarele obiective:
- Construire Grădiniţa PN nr. 13- s-au continuat lucrările de finisaje, montare echipa-

mente şi s-au achiziţionat dotările necesare pentru punerea în funcţiune a acestui obiectiv.
- Înlocuire reţele tehnico- edilitare de incintă, reţea termică, apă caldă menajeră şi apă 

rece la Colegiul Tehnic Nr.2- s-au executat lucrările de înlocuire ale reţelelor termice, de apă 
caldă menajeră şi apă rece. 

- Montare centrală termică şi instalaţii termice la Grădiniţa Bârseşti- s-a montat o 
centrală termică de 35kw şi s-a executat instalaţia termică.

- Montare centrală termică la atelierele Grupului Şcolar Gheorghe Magheru.
- Montarea unui sistem cu aeroterme la sala de sport a Colegiului Tehnic Henri Coandă 

pentru încălzirea acesteia.
- Modernizare centrală termică Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu- pentru eficien-

tizarea acestei centrale au fost achiziţionate şi montate echipamente noi.
- Reparaţii acoperiş şi faţadă Şcoala Generală Constantin Brâncuşi- s-au executat 

lucrări de reabilitare a clădirii acestei instituţii de învăţământ.
Valoarea alocată acestui capitol în care sunt incluse dotările, studiile şi proiectele 

pentru unităţile de învăţământ se ridică la aproximativ 3.526.000 lei.
De asemenea, la unităţile de învăţământ s-au executat lucrări de reparaţii, modernizări 

şi igienizări după cum urmează:
- Şcoala Generală Voievod Litovoi - zugrăveli exterioare 
- Şcoala Generală Alexandru Ştefulescu - reparaţii şi vopsitorii faţadă sală sport 
- Şcoala Generală Constantin Săvoiu - reparaţii învelitoare şi zugrăveli interioare
- Şcoala Generală Pompiliu Marcea - reparaţii şi finisaje sală sport, înlocuire uşi holuri 

cu uşi din PVC
- Şcoala Generală Constantin Brâncuşi - reparaţii şi igienizări interioare, montare lam-

briuri, înlocuire uşi 
- Grup Şcolar Materiale de construcţii - reparaţii instalaţie electrică cămin, reparaţii şi 

igienizări interioare cămin, înlocuire uşi cămin 
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- Grup Şcolar Ion Mincu- înlocuire tâmplărie faţadă, reparaţii şi finisaje cămin 
- Colegiul Comercial Virgil Madgearu - reparaţii acoperiş, amenajare teren fotbal, sistem 

automatizat de ridicare a presiunii apei 
- Liceul de Muzică şi arte plastice - împrejmuire (zona dinspre stradă)
- Grup Şcolar Traian Vuia - reparaţii exterioare grup social, pardoseli şi scări, reparaţii 

instalaţii încălzire cămin, igienizări internat, sistem automatizat de ridicare a presiunii apei 
- Liceul Teologic - reparaţii instalaţie electrică, reparaţii acoperiş şi fonisaje sală, dis-

tribuire lapte şi corn 
- Colegiul Naţional Spiru Haret - reparaţii şi vopsitorii la învelitoarea căminului, reparaţii 

şi vopsitorii interioare cămin 
- Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu - reparaţii şi vopsitorii la învelitoare, înlocuire 

tâmplărie cămin, modernizare centrală termică
- Liceul cu Program Sporiv - reparaţii sală sport(sala mică), reparaţii şi igienizari săli 

de clasă, reparaţii faţadă, montare lambriuri pe holuri şi în sălile de clasă, reparaţii şi vopsitorii 
împrejmuire liceu 

- Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu - amenajare grupuri sanitare internat, reparaţii, 
zugrăveli, lambriuri şi pardoseli 

- Grup Şcolar Bârseşti- reparaţii împrejmuire interioară, reabilitare faţadă, amenajare 
grupuri sanitare şi secretariat, înlocuire uşi interioare 

- Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru - înlocuire instalaţie de încălzire ateliere
- Colegiul Tehnic Henri Coandă - vopsitorii faţadă internat, reparaţii sala sport 
- Grădiniţa Nr.1 - înlocuire instalaţie electrică interioară, reparaţii paturi şi scăunele
- Grădiniţa Vis de Copil - reparaţii scări interioare
- Grădiniţa Nr.6 - înlocuire tâmplărie şi reparaţii interioare 
- Grădiniţa Nr.8 - reparaţii şi igienizări interioare 
- Grădiniţa Nr.9 - Mihai Eminescu- reparaţii şi igienizări interioare
- Grădiniţa Constantin Brâncuşi- reparaţii şi recompartimentări 
- Grădiniţa Nr.10 - renovare cabinet medical, reparaţii instalaţie electrică, refacere 

împrejmuire 
- Grădiniţa Nr. 26 - reparaţii şi finisaje interioare
- Grădiniţa Nr. 27 - reparaţii instalaţii electrice 
- Grădiniţa Nr. 31 - reparaţii şi vopsitorii holuri
- Grădiniţa Bârseşti - montare centrală termică şi instalaţii încălzire
De asemenea, au fost executate şi dezinsecţiile şi deratizările la unităţile de învăţământ, 

revizii şi reparaţii sobe şi coşuri la unităţile de învăţământ şi service la centralele termice ale 
unităţilor de învăţământ. Valoarea totală alocată capitolului reaparaţii la unităţile de învăţă-
mânt este de 2.374.141 56.

COMPARTIMENTUL ÎNDRUMARE ASOCIAŢII DE 
             PROPRIETARI 

Compartimentul Îndrumare Asociaţii de Proprietari asigură consiliere, sprijin şi îndru-
mare asociaţiilor de proprietari şi locatari pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin asupra 
proprietăţii comune, depune diligenţele necesare pentru asigurarea, respectarea de către 
asociaţiile de locatari a obligaţiei de transformare în asociaţii de proprietari.
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Principalele atribuţii ale compartimentului sunt: sprijinirea proprietarilor în vederea 
organizării şi funcţionării asociaţiilor de proprietari; exercitarea controlului asupra activi-
tăţii financiar-contabile; întocmirea documentaţiei pentru transformarea asociaţiilor de 
locatari în asociaţii de proprietari, înfiinţarea asociaţiilor de proprietari şi obţinerea per-
sonalităţii juridice; primirea şi verificarea cererilor pentru atribuirea locurilor de parcare 
de reşedinţă; organizarea, deplasarea şi repartizarea locurilor de parcare în parcările de 
reşedinţă; urmărirea atribuirii locurilor de parcare; primirea, înregistrarea şi centralizarea 
solicitărilor cu privire la includerea blocurilor de locuinţe în programul de reabilitare 
termică. 

În 2012 au fost primite 79 de sesizări privind următoarele aspecte: defecţiuni la insta-
laţiile de apă/canal, repararea hidroizolaţiilor/şarpantelor blocurilor, activitatea preşedinţilor 
şi administratorilor, constatându-se o reducere a numărului faţă de 2011. În această perioadă 
au fost întocmite 16 procese verbale de constatare privind diferite aspecte privind activitatea 
asociaţiilor de proprietari de pe raza municipiului. 

În cursul anului 2012 au fost primite 790 de cereri pentru atribuirea unui loc de parcare 
de reşedinţă care au fost verificate, înregistrate şi centralizate. Totodată au fost repartizate 
1054 locuri în cele 54 parcări de reşedinţă nou înfiinţate, iar în parcările repartizate în anii 
anteriori au fost repartizate alte 239 locuri. De asemenea, a fost acordat sprijin Serviciului 
Gospodărie Comunală în vederea marcării, trasării, semnalizării verticale şi orizontale şi 
numerotării locurilor de parcare.

În 2012 au fost primite, verificate, înregistrate şi centralizate 9 cereri de înscriere în 
programul local de reabilitare termică conform O.U.G. nr. 18/2009. Urmare a modificărilor 
legislative privind creşterea performanţei energetice la sfârşitul anului 2012 au fost notifi-
cate asociaţiile cu privire la demersurile ce sunt necesare pentru reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe cu fonduri europene. Tot pe aceeaşi linie, în colaborare cu Serviciul 
Investiţii, au fost făcute demersurile pentru începerea lucrărilor de reabilitare termică la 
alte 10 blocuri. 

Lunar au fost publicate în „Curierul Primăriei” articole cu privire la folosirea spaţiilor co-
mune în cadrul asociaţiilor de proprietari, repartizarea cheltuielilor, colectare selectivă a deşe-
urilor, creşterea performanţei energetice, facilităţi fiscale de care pot beneficia cetăţenii, nece-
sitatea şi importanţa certificatului energetic etc.

SERvICIUL gOSPODĂRIE COMUNALĂ 

SALUBRITATE

Activitatea de salubrizare străzi a constat în măturatul zilnic manual a 63 străzi şi tro-
tuare aferente (41.367,32 mmp) şi măturat mecanic (30.273 mii mp), precum şi în curăţirea 
şi încărcarea podmolului de la rigole (2988 mc), reprezentând o valoare totală de 2.794.083,33 
lei. S-a gestionat activitatea de haldare a deşeurilor rezultate din construcţii (pământ din 
excavări, molozuri, etc.) din strada Termocentralei, precum şi verificarea activităţii utilajelor 
folosite (ore aşteptare şi ore funcţionare).

Au fost desfiinţate depozitele de gunoi şi moloz din următoarele zone: strada 
Narciselor, Mărgăritarului, Bicaz, cartier Panduraşul, localităţile Preajba, Iezureni, pod 
Turcineşti, malurile râului Şuşiţa spre Ursaţi, strada Barajelor (zona Meteor), strada 
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Termocentralei, Aleea Calea Severinului, prelungire Motrului. Au avut loc acţiuni de salu-
brizare în zonele din vecinătatea cartierului Obreja (rambleu CF – strada Cpt. Buzatu), 
pădure Drăgoieni, strada Şişeşti (în spatele grădinii penitenciarului), strada Vectra I şi II, 
aceste acţiuni continuând. 

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

Activitățile de salubritate cu gestiune delegată (depozitarea deseurilor în depozitul eco-
logic şi colectarea şi transportul deşeurilor) au fost monitorizate permanent în sensul încadrării 
în parametrii de performanţă asumaţi de către operatori. 

Astfel, s-a constatat faptul că operatorul de salubritate respectă graficele aprobate pen-
tru ridicarea deşeurilor de la populaţie, întreţine în mod corespunzător platformele de deşeuri, 
curăţă şi spală regulat containerele de 1,1 mc folosite.

Se remarcă faptul că, prin eforturile comune ale administraţiei locale şi ale operatorului 
de salubritate, programul privind colectarea selectivă a deşeurilor a început să dea rezultate, 
cantitatea colectată crescând semnificativ faţă de anul anterior. 

De asemenea, operatorul de salubritate a amplasat 267 recipienţi pentru colectarea 
selectivă a fracţiilor de hârtie, plastic, sticlă şi metal, în conformitate cu prevederile contrac-
tului de delegare a gestiunii serviciului public de precolectare, colectare şi transport 
deşeuri.

În ceea ce priveşte activitatea de depozitare în depozitul ecologic, cantitatea totală de 
deşeuri provenind din Târgu-Jiu a fost de 30068 tone, depozitarea făcându-se în prima 
celulă.

ILUMINAT PUBLIC 

Programul de modernizare-reabilitare şi extindere iluminat public a continuat, fiind exe-
cutate lucrări specifice precum: înlocuit corpuri de iluminat şi accesorile aferente, iluminat 
ornamental-festiv şi extinderea acestuia. De asemenea, au fost executate lucrări de extinderi, 
devieri şi modificări la iluminatul public, lucrări necesare asigurării confortului şi siguranţei 
cetăţenilor, din care amintim:

- extindere iluminat public străzile: I.L.Caragiale, Panduraşu, loc. componentă Polata, 
22 Decembrie 1989, Ecaterina Teodoroiu bl.56, Ursaţi, Barajelor (sens giratoriu), 
Termocentralei (sens giratoriu), 

- remediere defecte reţea iluminat public: Piaţa Centrală, Slt. Gheorghe Bărboi, 
Romaneşti, Siretului, Garofiţei, Al. Drăgoieni, Luncilor, Bârseşti, Panduraşu, I.l. Caragiale, N. 
Grigorescu, Smârdan, Unirii, Parc Central, Parc Coloana, Branduşei, Victoria pietonal; 

- mutare stâlpi ai reţelei de iluminat public în urma reamenajării parcărilor de reşedinţă: 
Garofiţei, Ecaterina Teodoroiu, Griviţei, Branduşei, 

- amenajare instalaţie provizorie Drăgoieni, Poiana Narciselor, alte manifestari 
culturale; 

- iluminat ornamental. 
Totodată, au continuat lucrările de întreţinere permanentă a iluminatului public şi a 

remedierii defectelor semnalate de cetăţeni, atât prin solicitările scrise, cât şi prin telefonul 
984.

Costurile totale ale întreţinerii iluminatului public, inclusiv contravaloarea energiei elec-
trice consumate sunt:
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Nr.crt. Explicatie cost valoare lei.

1 Energie electrica CEZ 2.146.626,12

2 Extindere retea de iluminat 84.567,23

3 Interventie remediere defecte electrice 460.793,40

4 Mutare stalpi iluminat, parcari de resedinta 84.844,26

5 Manifestarii culturale 80.213,31

6 Materiale utilizate la remedierea defectelor electrice 44.156,68

8 Rate Romlux 2.676.691,97

TOTAL 5.997.553,17

ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII STRĂzI

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

Au fost executat diverse lucrări de întreţinere la aleile pietonale (bordurări, refaceri pavimente, 
plombări, frezări, etc.) în toate cartierele de locuinţe. În localităţile componente au fost executate 
lucrări de reprofilare a drumurilor, balastări şi pietruiri.

O prioritate a conducerii Primăriei Municipiului Târgu-Jiu a fost amenajarea parcărilor 
de reşedinţă în cartierele de locuinţe, realizându-se parcări cu mixtură asfaltică sau pavele 
ecologice, executate în: cartierul Mioriţei, Olari, Castanilor, Minerilor, Plopilor, A.I. Cuza, 
Debarcader, Republicii, Brâncuşi, Lujerului, Zambilelor, Teilor, Titulescu, Hidrocentralei, 
Confederaţiei, Lotrului, 1 Mai Vest, CAM, etc. S-a intervenit operativ pentru refacerea porţi-
unilor stradale afectate în urma intervenţiilor şi lucrărilor la gaze, telefonie, cablare electrică 
şi alimentare cu apă. În acest ultim caz s-a instituit un sistem de urmărire a lucrărilor împre-
ună cu lucrătorii serviciului de circulaţie al Poliţiei Municipiului. 

Situaţia pe categorii de lucrări este următoarea:

Nr. crt. DENUMIRE LUCRARE vAL cu TvA

1 Reparaţii străzi 5140126,63

2 Reparaţii aleei 1297439,75

3 Reparaţii parcări 418094,38

4 Reparaţii trotuare 850405,79

5 Balastări / Pietruiri 478305,36

6 Diverse 394576,79

7 TOTAL 8579315,70

Totodată, pentru a preîntâmpina efectele nedorite ale inundaţiilor au fost realizate lu-
crări de decolmatare a şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale şi lucrări de 
dalare a acestora în zonele de pantă unde au apărut fenomene de eroziune. 
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Situaţia pe categorii de lucrări este următoarea:

Nr. 
crt.

DENUMIRE LUCRARE
vALOARE

cu TvA

1
“Cartier UM Drăgoieni – balastare drum şi şanţuri preluare ape pluviale, mu-
nicipiul Târgu Jiu”

77.239,60

2
“Defrişare, curăţare şi reprofilare canal evacuare ISU – Gorj, Calea Bucureşti 
(Pompieri)”

31.125,24

3
“Preluare ape pluviale de pe domeniul public – Str. Pajiştei – lîngă nr. 54, 
municipiul Târgu Jiu”.

70.404,06

4 “Evacuare ape pluviale Calea Severinului nr.217 A, Târgu Jiu “ 16.829,65
5 “Strada Aviatorilor – pietruire drum acces, municipiul Târgu Jiu “ 75.954,96
6 “Dalare şanţ şi refacere podeţe - zona Drăgoieni, Târgu Jiu “ 77.377,4

7
“Refacere canale colectoare şi amenajare podeţe-Str. Aluniţei şi executare 
canal spate proprietăţi-Calea Bucureşti, nr. 102, Târgu Jiu”

24.648,6

8 “Str. Primăverii – montare tuburi la canal colector, Târgu Jiu” 6.050,00
9 “Şanţ colector ape pluviale şi relizare podeţe Str. Tismana” 49.950,91

10 Macofil – tuburi-achiziţie 43100,14
11 TOTAL 472.680,56

Au fost modernizate următoarele străzi:

Nr. 
crt.

DENUMIRE LUCRARE vAL. cu TvA

1 Amenajare Aleea Păltiniş 61604,94

2 Amenajare Strada Ştefan Bobancu 37895,62

3 Amenajare drum acces Cimitirul Romaneşti 75073,57

TOTAL 174574,13

În urma solicitării cetăţenilor a fost reînfiinţat Tîrgul săptămănal de comercializare a 
animalelor vii. Valoarea totală a lucrărilor este de 390.664,37 lei

SIgURANŢA CIRCULAŢIEI

Pe raza întregului municipiu a continuat activitatea de înlocuire şi reparare indicatoare 
rutiere, această activitate fiind cu caracter permanent, iar în unele zone cu risc sporit de 
accidente s-au dublat indicatoarele rutiere cu marcaje rutiere specifice.

Pentru o mai bună orientare a conducătorilor auto aflaţi în tranzit, s-au amplasat în 
intersecţiile principale panouri de orientare către direcţiile de mers, demarându-se totodată 
şi amplasarea unor panouri pentru promovarea turistică a Ansamblului Monumental „Calea 
Eroilor”. Această activitate va continua în 2013 cu montarea unor indicatoare de orientare 
către zonele unde sunt amplasate operele brâncuşiene şi alte puncte de interes cultural sau 
turistic, atât pentru circulaţia auto, cât şi pentru circulaţia pietonală. 

S-au vopsit în culori contrastante (alb-roşu) stâlpii şi pastilele din intersecţiile princi-
pale, consumându-se 1070 kg vopsea alchidică și 200 kg diluant. Au fost reparate gardurile 
metalice de protecţie de pe străzile 22 Decembrie, Lotrului, Unirii, garduri care au fost afec-
tate în urma activităţii de deszăpezire. Pe străzile Tudor Vladimirescu, Progresului, 30 
Decembrie şi Parc Lido au fost montate 33 bucăţi rame gard metalic, iar în zonele Nicolae 
Titulescu, Alexandru Vlahuţă, Tudor Vladimirescu, Olari şi Vasile Alecsandri au fost montaţi 
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stâlpişori de delimitare a trotuarelor. Au fost executate în regie proprie marcajele rutiere 
longitudinale (cca. 54 kmechivalent), transversale şi diverse (cca.14250 mp) incluzând mar-
carea parcărilor de reşedinţă, parcărilor cu plată, staţiilor TAXI, staţiilor mijloacelor de trans-
port în comun, locurilor de parcare persoane cu dizabilităţi etc.), reuşindu-se menţinerea 
acestora la parametrii optimi. Cantitatea de vopsea de marcaj rutier consumată a fost de 
7000 kg și 1000 kg diluant. Au fost semnalizate şi marcate zonele pentru parcare în locaţiile 
unde se desfăşoară manifestări – Poiana Narciselor, Dumbravă Drăgoieni, Insuliţă Jiu.

Pentru fluidizarea traficului rutier au fost înfiinţate noi sensuri giratorii la intersecţia străzilor 
Dobrogeanu Gherea şi 16 Februarie – realizat din parapeți tip New Jersey, respectiv la intersecţia 
bulevardul Ecaterina Teodoroiu cu strada Ciocârlău, urmând să se execute lucrarea de amena-
jare definitivă a sensului giratoriu.

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

Problemele legate de partea de siguranţă rutieră sunt discutate şi actualizate în cadrul 
Comisiei de Circulaţie de pe lângă Consiliului Local, comisie din care face parte şi un repre-
zentant al Serviciului Poliţiei Rutiere, în acest fel optimizându-se timpii necesari pentru avi-
zarea diverselor solicitări cu privire la reglementarea traficului.

zONE vERzI 

În urma solicitărilor asociaţiilor de proprietari şi a cetăţenilor a fost achiziţionat mobilier 
urban ce a fost amplasat în cartierele de locuinţe, în parcuri sau în locurile de joacă. În acest 
sens, putem menţiona achiziţia şi montarea a 150 coşuri gunoi cu prindere pe stâlpi, 120 
coşuri de gunoi din metal şi 30 bănci pentru asociaţii, 

Au fost montate 12 noi complexe de joacă în cartier Autogară, Parc Debarcader, Parc 
Central, parc LIDO, cartier Olteţului, cartier ANL Plopilor, cartier Abator, cartier Nicolae 
Titulescu, cartier 23 August şi cartier A. I. Cuza. Celelate locuri de joacă au fost igienizate, 
reparate și vopsite.

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

Mobilizarea manuală a terenului 46582 mp
Cosit mecanic vegetaţia ierboasă 20765 ari
Udarea cu furtunul de la cisternă a suprafeţelor plantate 1322 ari
Tăieri de corecţie arbuşti în vegetaţie şi arbori cu Ø 11-30 cm  3813 buc
Defrişarea manuală a vegetaţiei lemnoase crescute haotic 309 ari
Degajarea terenului de corpuri străine 10001 ari
Udarea suprafeţelor plantate cu flori, arbusti, gazon de la hidranţi 17665 ari
Încărcat materiale vegetale, pământ, piatră şi transport 752 to
Măturat manual alei parcuri şi străzi 3159240 mp
Întreţinere curăţenie parcuri şi zone verzi  23807 ari
Plantat flori + trandafiri 38526 buc
Întreţinere grup social 12192 ore
Tăieri de corecţie trandafiri 191 bucăţi
Curăţat manual zăpadă alei parcuri 532600 mp
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Curăţat manual zăpadă îmbibată cu apă 150 mc
Curăţat şi încărcat potmol 4295 mp
Transport cu tomberonul resturi vegetale 415 to
Nivelarea manuală a criblurii 428 ari
Împrăştiat criblură 10 mc
Împrăştiat material antiderapant (CaCl) 4.6 to
Tuns gard viu 1027029 mp
Împrăştiat cu lopata pământ vegetal 40 mc
Nivelare manuală teren 195 ari
Semănat gazon 124 ari
Plantat gard viu 2000 buc
Plantat arbori si arbusti ornamentali 4176 buc
Dezinsecţie ţânţari şi combatere căpuşe 1803725 mp
Achizitionat lemne de foc pentru persoanele defavorizate 60 mc
Tăieri de corecţie arbori pana la 7 m înăltime 462 buc 
Achiziţionat brazi Crăciun 75 buc 

Prin programele de plantări s-au achiziţionat şi plantat: arbori foioşi diverşi - 232 buc, 
arbuşti cu frunze persistente – 187 buc, arbuşti cu frunze căzătoare – 2000 buc. Valoarea 
lucrărilor menţionate mai sus este de 4.068.980,83 lei.

PROTECŢIA MEDIULUI

Au fost derulate numeroase proiecte care au avut drept scop reducerea poluării de 
orice tip, creşterea suprafeţei spaţiilor verzi, îndreptarea cetăţenilor către un mod de viaţă 
mai sănătos. În acest sens, cetăţenii au fost înştiinţaţi verbal şi în scris asupra obligaţiilor ce 
le revin conform legii, urmând ca în cazul neconformării să fie sancţionaţi. Aceste acţiuni au 
fost întreprinse împreună cu agenţi ai Poliţiei Locale, reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţie 
a Mediului şi comisarii Gărzii de Mediu. 

Au avut loc acţiuni în vederea înfrumuseţării şi dezvoltării spaţiilor verzi, a parcurilor şi 
a aliniamentelor de arbori. 

Împreună cu elevi şi profesori au fost întreprinse diverse acţiuni în cadrul cărora au 
fost plantaţi pomi (măr ornamental, piersic ornamental, mesteacăn), arbuşti gard viu şi 
gazon.

Au fost continuate activităţile de parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare – 
ROREC privind promovarea acţiunilor de colectare selectivă a deşeurilor din echipamente 
electrice şi electronice, precum şi acţiunile de educaţie, informare şi conştientizare a popu-
laţiei în domeniul colectării selective a deşeurilor. În cadrul campaniei “Locul deşeurilor nu 
este în casă.Trimite-le la plimbare!” desfăşurată în martie s-au colectat 2880 kg. De aseme-
nea, în lunile august şi septembrie au fost organizate încă două acţiuni de colectare a deşe-
urilor de echipamente electrice şi electronice în care s-au colectat 5750 kg DEEE. 

În cadrul proiectului “Let’s do it România – curăţenie în toată ţara într-o singură zi” au 
avut loc acţiuni de ecologizare a zonelor Narciselor, Nuci, Şuşiţa, Macului, Căpitan Buzatu. 

Au fost întreprinse acţiuni de control împreună cu Agenţia de Protecţie a Mediului şi 
comisarii Gărzii de Mediu care au avut ca scop sancţionarea faptelor ce constituie contra-
venţii, cum ar fi poluarea luciilor de apă, poluarea aerului şi poluarea fonică de către agenţii 
economici.
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Au avut loc acţiuni în vederea conştientizării cetăţenilor asupra riscului producerii de 
inundaţii în cazul nerespectării normelor în vigoare. S-a avut în vedere înlăturarea diferitelor 
materiale depozitate pe marginea drumurilor, care obturau şanţurile de scurgere a apelor 
pluviale. Cetăţenii au fost înştiinţaţi verbal şi în scris asupra obligaţiilor ce le revin conform 
legii, urmând ca în cazul neconformării să fie sancţionaţi.

În baza protocolului încheiat între Primăria Municipiului Târgu-Jiu şi ECOROM 
AMBALAJE s-a demarat la 1 septembrie 2012 “Campania de Informare şi educare a popu-
laţiei cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje ”. Începând cu 29.05.2012, 
Primăria Municipiului Târgu-Jiu în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare – ROREC 
şi cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj a organizat o amplă campanie “ Patrula 
de reciclare” ce presupune antrenarea şi educarea elevilor din instituţiile de învăţământ pre-
universitar din judeţul Gorj pentru promovarea acţiunilor de colectare selectivă a DEEE, a 
becurilor şi neoanelor. Împreună cu reprezentanţi ai S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. s-au 
făcut deplasări în teren pentru conştientizarea populaţiei în vederea colectării selective a 
deşeurilor. 

Pe parcursul anului 2012 s-au înregistrat următoarele cantităţi de deşeuri colectate 
selectiv: hârtie şi carton – 147354.00 kg, PET-uri - 34203.00 kg, sticlă – 1400.00 kg, doze 
aluminiu – 653.00 kg 

De asemenea, s-a urmărit refacerea peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, 
desfiinţarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere, industriale şi stradale, întreţinerea 
şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor şi a aliniamentelor de arbori, precum şi luarea de 
măsuri obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţa-
rea clădirilor, curţilor şi împrejmuirilor acestora, a spaţiilor verzi, a arborilor şi arbuştilor de-
corativi. Au fost salubrizate cursurile de apă.

FOND LOCATIv

În 2012 au fost trimise notificări la toţi solicitanţii care au dosare depuse în vederea 
obţinerii unei locuinţe tip ANL pentru actualizarea acestora. Au fost prelucrate toate docu-
mentele depuse în vederea reactualizării dosarelor, făcându-se verificări şi anchete sociale 
la domiciliile declarate de solicitanţi.

Având în vedere preluarea cu titlu gratuit a unor construcţii provizorii, respectiv 6 barăci 
lemn de la SC HIDROCONSTRUCŢIA, au fost trimise adrese la cele 51 familii locatare ale 
barăcilor 11-16 în vederea întocmirii dosarelor pentru încheierea contractelor de închiriere 
cu SC EDILITARA PUBLIC SA. 

De asemenea, au fost transmise adrese la primăriile din ţară în vederea verificării chi-
riaşilor care locuiesc în barăcile 1-10 din strada Bicaz, daca deţin sau au deţinut o locuinţă 
sau un teren la adresele de domiciliu.

Au fost aprobate în Comisia de fond locativ schimburi între beneficiarii locuinţelor de 
tip ANL, MIVAN-KIER şi sociale.

În urma analizei privind stadiul construcţiilor pe loturile de teren atribuite în baza Legii 
15/2003, situate în zona Narciselor şi Preajba, au fost întocmite referate pentru rezilierea 
contractelor şi concesionarea lor prin licitaţie publică pentru 34 de loturi.

Periodic s-au efectuat controale pentru a se verifica dacă persoanele care deţin con-
tracte de închiriere achită chiria şi întreţinerea lunar, întreţin în bune condiţii instalaţiile co-
mune proprii clădirii, asigură curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de 



44

folosinţă comună pe toată durata contractului, dacă au un comportament care face imposi-
bilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei.

ACTIvITATEA BENEFICIARILOR LEgII 416/2001

Beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat au contribuit la curăţenia şi 
înfrumuseţarea oraşului executând lucrări diverse cu grade diferite de complexitate, dintre 
care: salubrizarea zonelor care sunt permanent în atenţie: plaja şi spaţiul verde care se situ-
ează în amonte /aval pe râul Şuşiţa, drumul care duce la fosta groapă de gunoi Jieţe, zona 
adiacentă căii ferate Pasarelă-Tuşnad, întreaga zonă Cpt. Buzatu, centurile est şi vest ale 
oraşului, noul tronson al centurii de vest – fosta cale ferată a Mocăniţei, zona de câmpie 
Şişeşti – Penitenciar, majoritatea cartierelor oraşului, centura de sud, CET – Romaneşti, fosta 
albie a Jiului care este supusă procesului de nivelare în momentul de faţă; activităţi diverse 
la sediul Primăriei Târgu-Jiu; descărcare alimente la DPS; curăţenie la Stadionul municipal 
Tudor Vladimirescu; curăţenie pe domeniul public şi în parcările târgul de haine second-hand; 
curăţenie la Târgul de maşini; plantare a gazonului şi arbuştilor ornamentali în zona centrală 
a oraşului, precum şi în diverse cartiere; încărcare şi transport a materialului lemnos pentru 
foc, din depozitul CET sau alte locaţii către beneficiarii de ajutor social şi persoanele defa-
vorizate; activităţi diverse la sediile unor şcoli şi grădiniţe, în ceea ce priveşte curăţenia, 
transportul materialului didactic, al materialelor rezultate din modernizarea sălilor de clasă, 
curăţenie după zugrăvit şi altele - înaintea începerii anului şcolar; taluzare şi curăţire a şan-
ţurilor în ceea ce priveşte iarba şi gunoaiele existente care provoacă colmatarea (Calea 
Bucureşti, Drăgoieni, Primăverii); deszăpezire pe majoritatea străzilor, aleilor pietonale şi 
trotuarelor din oraş; împodobire a oraşului în perioada sărbătorilor de iarnă, precum şi în 
perioada manifestărilor cultural artistice din timpul verii, prilejuite de Zilele oraşului, Festivalul 
berii, Ziua recoltei şi altele; activităţi diverse în ceea ce priveşte curăţenia la atelierele proprii; 
diverse activităţi stabilite de către primarul municipiului la şedinţa operativă.
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU 

SERvICIUL PATRIMONIU

În 2012, Serviciul Patrimoniu a desfăşurat următoarele activităţi:
- a întocmit documentaţia ce a stat la baza iniţierii şi adoptării a 55 de hotărâri de 

consiliu ce privesc administrarea domeniului public sau privat al Municipiului Târgu-Jiu.
- a iniţiat modificarea şi completarea inventarelor bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public şi privat şi a întocmit documentaţia necesară atestării apartenenţei bunurilor la domeniul 
public al municipiului Târgu-Jiu, prin hotărâre de Guvern.

- a iniţiat demersurile necesare valorificării unor clădiri aflate în conservare ori a unor 
terenuri reprezentând cote indivize sau exclusive aferente spaţiilor comerciale, imobile ce au 
fost evaluate de societatea abilitată de Primăria Municipiului Târgu Jiu la aproximativ 4.500.000 
lei (centrale termice de cartier – aproximativ 1.500.000 lei, clădiri şi structuri de beton incinta 
CET - cca. 2.500.000 lei, altele – cca. 500.000 lei).

- a asigurat compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu 
documentaţia juridică a unor obiective de interes public necesară iniţierii proiectelor pentru 
atragerea fondurilor structurale europene destinate dezvoltării infrastructurii, protecţiei şi îmbu-
nătăţirii calităţii mediului şi a standardului de viaţă 

- a asigurat documentaţia tehnică, juridică şi economică necesară întocmirii cadastrului 
şi efectuării formelor de publicitate imobiliară pentru unele imobile aflate în proprietatea 
publică sau privată a municipiului Târgu Jiu.

- a participat la inventarierea anuală, în scopul stabilirii situaţiei reale, atât cantitativ, 
cât şi valoric a tuturor elementelor patrimoniale ale municipiului.

- a soluţionat aproximativ 90 de cereri având ca obiect vânzarea, concesionarea, 
închirierea sau reglementarea situaţiei juridice a bunurilor aflate în proprietatea 
municipiului.

BIROUL FINANŢARE ÎNvĂŢĂMâNT PREUNIvERSITAR

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

În Târgu Jiu au funcţionat şi funcţionează 53 unităţi şcolare care au fost structurate în 
28 de unităţi cu personalitate juridică. Cursurile organizate în aceste unităţi au fost frecven-
tate de 23.697 copii şi elevi, din care 836 au beneficiat de masă şi cazare în internatele şi 
căminele şcolare de pe lângă principalele unităţi şcolare. În cadrul aceleiaşi structuri a reţelei 
şcolare, funcţionează 9 grădiniţe cu program prelungit şi 19 cu program normal care sunt 
frecventate de aproximativ 2.900 de copii. 
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FINANŢAREA UNITĂŢILOR DE ÎNvĂŢĂMâNT

Prin Biroul Finanţare Învăţământ Preuniversitar s-au desfăşurat următoarele 
activităţi:

• Evidenţierea efectivelor de elevi /copii în vederea dimensionării reale a prevederilor 
de cheltuieli din bugetul instituţiilor respective, urmărirea evoluţiei acestora şi limitarea con-
sumurilor materiale inoportune care a fost stabilită conform costului standard per elev/pre-
şcolar/an.

• S-au actualizat denumirile unităţilor şcolare în sensul că şcolile generale au devenit 
şcoli gimnaziale, iar unele grupuri şcolare au devenit licee tehnologice.

În 2012 au fost asigurate condiţiile (săli de clasă modernizate şi igienizate, dotări cu 
mobilier specific la nivelul de 200 lei /elev) pentru 598 elevi care au fost înscrişi în clasa 
pregătitoare, 25 de unităţi au fost dotate cu 160 camere video, web şi sisteme de suprave-
ghere. 9 unităţi au beneficiat de sisteme de supraveghere pentru creşterea siguranţei în 
valoare de 223.596,59 lei. S-a urmărit desfăşurarea Programului “Laptele şi Cornul” de care 
beneficiază 9.287 de elevi şi copii şi s-au obţinut în termenele legale toate autorizaţiile sa-
nitare de funcţionare pentru 53 de unităţi.

Tot în 2012 au fost aplicate prevederile H.G.1274/2011 privind costul standard /elev/
copil.

În urma centralizării datelor primite de la unităţile şcolare au rezultat următoarele 
sume: pentru salarii, sporuri, indemnizaţii şi contribuţiile aferente acestora 50.045.892 lei, 
iar pentru cheltuieli cu formarea continuă, servicii şi cheltuieli cu întreţinerea curentă 
7.138.951 lei.

La finele 2012 volumul total al plăţilor pentru cheltuielile materiale a fost de 
10.432.581,12 lei, din care 6.090.584,76 lei din cost standard, iar din bugetul local 
4.336.996,36 lei. A fost finanţat prin programe europene, Colegiul Comercial Virgil Madgearu, 
pentru care s-a achitat suma de 43.485 lei.

S-au procurat materiale de curăţenie şi dezinfecţie de 210.000 lei din fondul de han-
dicap şi 9.711,25 lei din bugetul local.

S-a asigurat asistenţa medicală în şcoli prin susţinerea financiară a activităţilor celor 
7 cabinete medicale (cu 27 cadre medicale) în sensul asigurării costurilor salariale şi mate-
riale. Valoarea materialelor sanitare a fost de 30.179 lei, a medicamentelor de 9.041 lei şi a 
cheltuielilor salariale de 946.624 lei.

ACTIvITATEA SERvICIULUI PARCĂRI – TâRg hAINE vEChI

S-a urmărit autofinanţarea activităţii, obţinându-se un volum al veniturilor de 340.848,00 
lei, corelativ cu un nivel al cheltuielilor de 339.061 lei.

Structura acestora se prezintă astfel:
- taxă parcare – 287.980 lei;
- abonament parcări – 9.828 lei;
- taxă intrare târg – 41.400 lei;
- taxă utilizare masă – 1.640 lei.
Activitatea s-a derulat prin utilizarea a 8 parcări cu plată de pe raza municipiului Târgu 

- Jiu urmărindu-se extinderea acestora în cursul anului 2013;
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Regulamentul activităţii Serviciului Parcări cu Plată – Târg haine vechi, preţul biletelor, 
precum şi celelalte reglementări ale activităţii s-au aprobat prin hotărâri ale Consiliului Local 
(periodice).

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE COMPLEx 
             SPORTIv

În administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu intră şi Complexul Sportiv 
din componenţa căruia fac parte 3 terenuri de fotbal, o pistă de atletism şi o sală polivalentă 
de cca 1.000 locuri.

În principal, s-a urmărit şi realizat asigurarea bunei desfăşurări a etapelor din cadrul 
campionatului intern de fotbal, handbal şi baschet, în care comunitatea locală are reprezen-
tare în liga I profesionistă; asigurarea finanţării cheltuielilor de personal 564.035 lei şi chel-
tuieli materiale de 634.173 lei; asigurarea condiţiilor optime prin respectarea normelor spe-
cifice desfăşurării competiţiilor sportive.
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE vENITURI 

Activitatea a implicat regândirea şi reorganizarea instituţiei prin crearea în structura orga-
nizatorică a Biroului Amenzi şi Executări Silite, precum şi a Compartimentului Juridic şi implicit 
stabilirea de noi atribuţii şi responsabilităţi şi regândirea unui nou flux al documentelor; stabilirea 
unor noi conexiuni şi relaţii în cadrul instituţiei, fapt care, coroborat cu modificările permanente 
ale legislaţiei fiscale, au constituit elemente ce conduc la îndeplinirea obiectivelor.

În total, în 2012 au fost înregistrate 111.482 documente.

SERvICIUL CONSTATARE ŞI URMĂRIRE PERSOANE 
             FIzICE

În 2012 au fost înregistrate 4.471 declaraţii privind imobilele dobândite, în prezent la 
acest tip de impozit fiind înregistrate în evidenţa fiscală 45.928 roluri.

Tot în această perioadă au fost 3.698 declaraţii privind mijloacele de transport dobân-
dite, fiind radiate totodată 1.620 mijloace de transport, în prezent fiind înregistrate 26.362 
roluri. Referitor la impozitul pe teren, au fost 3.835 declaraţii, cu 32.091 roluri. 

În 2012, la impozitul pe clădiri au fost operate 1.857 dosare privind scutirile de plată 
pentru contribuabilii cu handicap grav sau accentuat, invaliditate de gradul I, precum şi alte 
tipuri de scutiri şi reduceri prevăzute de legislaţia în vigoare (veterani de război, văduve de 
veterani, foşti deţinuţi politici, deportaţi, eroi din revoluţie, urmaşii eroilor din revoluţie), cuan-
tumul total al reducerilor ridicându-se la 202.109 lei. Tot în această perioadă, la impozitul 
asupra mijloacelor de transport, au fost operate 80 dosare privind scutirile şi reducerile 
prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru 21.057 lei.

În ceea ce priveşte impozitul pe teren datorat de persoane fizice, au fost operate 771 
dosare privind scutirile şi reducerile prevăzute de lege pentru suma de 77.905 lei. Zilnic, 
inspectorul de teren se deplasează în sector pentru a identifica masa impozabilă nedeclarată, 
luând măsurile ce se impun în sensul conştientizării contribuabililor asupra necesităţii decla-
rării la timp a bunurilor nou dobândite şi achitarea la termen a sumelor datorate la bugetul 
local. În acest sens au fost încheiate 79 procese-verbale de constatare a contravenţiilor 
pentru declararea cu întârziere sau nedepunerea declaraţiilor în ceea ce priveşte dobândirea 
de noi bunuri imobile sau mobile, în sumă totală de 2.370 lei.

SERvICIUL CONSTATARE ŞI URMĂRIRE PERSOANE 
             JURIDICE

Pe 2012 serviciul a desfăşurat în principal următoarele activităţi:
• au fost valorificate 7853 declaraţii de impuneri (impozit pe clădiri, impozit auto, im-

pozit pe teren, taxă vehicule lente, taxă firmă, taxă hotelieră, impozit pe spectacol).
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• s-a urmărit organizarea activităţii de constatare, urmărire şi încasare la termenele 
legale de plată, precum şi vărsarea la buget a veniturilor fiscale şi nefiscale, calculându-se 
majorări de întârziere; 

• a fost organizată activitatea de urmărire silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor ju-
ridice pentru încasarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen şi a creanţelor băneşti con-
statate prin titluri executorii ce intră în competenţa organelor fiscale din cadrul administraţiei 
publice locale, întocmindu-se 1968 popriri;

• s-au operat 423 compensări între impozitele şi taxele locale la persoane juridice prin 
întocmirea ordinelor de plată;

• s-au operat modificări la 3868 poziţii de rol pentru persoane juridice conform decla-
raţiilor însoţite de documente justificative;

• o atenţie deosebită a fost acordată identificării persoanelor juridice care posedă 
bunuri supuse impozitării (taxării) nedeclarate şi au fost întocmite note de constatare în ve-
derea stabilirii impozitelor şi taxelor datorate, precum şi a sancţiunilor contravenţionale pre-
văzute de legislaţia în vigoare;

• s-au efectuat 1967 radieri la mijloace transport solicitate de către persoanele juridice;
• a fost asigurată o permanentă colaborare cu compartimentul juridic al instituţiei prin 

aplicarea unitară a legislaţiei referitoare la constatarea, stabilirea, urmărirea şi încasarea 
impozitelor şi taxelor locale de la persoanele juridice, înscriindu-ne la masa credală pentru 
453 societăţi intrate sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

• cu ocazia deplasărilor în teren s-a urmărit identificarea bunurilor mobile şi imobile 
ale debitorilor rău platnici aplicându-se măsura de sechestru asupra bunurilor a 6 agenţi 
economici, urmând ca bunurile sechestrate să fie evaluate şi valorificate prin vânzare la li-
citaţie publică; 

• s-au rezolvat 95 cereri de restituire pentru persoane juridice, prin întocmirea deciziilor 
de restituire şi a ordinelor de plată;

• s-au verificat 75 deconturi privind impozitul pe spectacole, vizându-se şi bilete de 
intrare la spectacole;

• s-au primit şi verificat 132 declaraţii privind taxa hotelieră;
• s-au operat 2˝.429 cereri de rectificări de poziţii de rol la persoane juridice;
• s-au întocmit şi eliberat la cererea persoanelor juridice 4726 de certificate de atestare fiscală;
• s-au soluţionat permanent cererile, sesizările şi reclamaţiile cu privire la stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale de la persoanele juridice;
• pentru clarificarea unor debite privind impozitele şi taxele locale, pentru persoanele 

juridice, s-au întocmit adrese de prezentare la sediul Direcţiei Publice de Venituri pentru 121 
agenţi economici;

• a fost coordonată activitatea privind constatarea masei impozabile privind impozitele 
şi taxele locale datorate de către persoanele juridice care posedă bunuri mobile şi imobile 
pe raza municipiului Târgu-Jiu;

• s-au întocmit 2363 răspunsuri la solicitările executorilor judecătoreşti privind bunurile 
mobile şi imobile ale contribuabililor persoane juridice.

TAxĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

La acest tip de taxă au fost verificate şi debitate 312 declaraţii şi a rezultat un debit 
de 142.901 lei, încasându-se 131.396 lei, realizându-se un procent de 92 %.
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Activitatea de încasare şi urmărire a impozitelor şi taxelor locale s-a concretizat prin 
întocmirea la Serviciul de Constatare şi Urmărire Persoane Juridice a următoarelor docu-
mente: 2442 somaţii, 2442 titluri, 1968 popriri.

AMENzILE CONTRAvENŢIONALE APLICATE PERSOANELOR FIzICE 
        ŞI PERSOANELOR JURIDICE

Probleme deosebite ridică încasarea amenzilor de circulaţie, întrucât lunar se primesc 
şi se înregistrează un număr mare de procese-verbale de constatare a contravenţiei care, 
înaintea debitării, presupun verificarea în evidenţa computerizată a contribuabilului sancţio-
nat, urmată de deplasarea în teren a inspectorilor pentru identificarea acestuia şi numai după 
această dublă identificare se confirmă şi se debitează procesul-verbal. 

În 2012 au fost înregistrate 19.518 procese-verbale de contravenţie, 5.788 fiind resti-
tuite organelor emitente ca urmare a unor vicii de formă sau de fond, din cauza neidentificării 
contribuabililor sau a identificării domiciliului lor în alte localităţi, 6.788 procese-verbale fiind 
restituite ca urmare a achitării lor în termen de 48 de ore. În urma deplasărilor în teren, in-
spectorii de sector identifică locurile de muncă sau dosarele de pensie ale contribuabililor 
rău platnici, ulterior aplicându-se căile de executare silită prevăzute de Ordonanţa Guvernului 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, prin emiterea de înştiinţări de plată, somaţii, 
titluri executorii şi adrese de poprire. Astfel, pentru încasarea debitelor restante, au fost în-
tocmite 39.996 somaţii de plată şi titluri executorii, precum şi 3.250 adrese de poprire pe 
salarii, pensii şi conturi de disponibilităţi deschise la băncile comerciale.

Ca urmare a neidentificării în teren a unor contribuabili sau ca urmare a decesului 
acestora, au fost întocmite 162 dosare de insolvabilitate, debitorii respectivi fiind trecuţi în 
evidenţa specială de insolvabilitate. 

Pentru rezolvarea debitelor reprezentând amenzi contravenţionale aplicate persoanelor 
fizice care nu realizează venituri şi nu deţin bunuri urmăribile s-au întocmit dosare pentru 
înlocuirea acestora cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, conform art.9 
alin.3 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

ExECUTĂRI SILITE ASUPRA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE

Cu ocazia deplasării în teren, executorii fiscali au identificat bunurile mobile şi imobile 
ale debitorilor rău platnici şi au aplicat măsura de sechestru asupra bunurilor a opt debitori 
persoane fizice şi cinci debitori persoane juridice, bunurile urmând a fi evaluate şi valorificate 
prin vânzarea la licitaţie publică, conform prevederilor O.G. 92/2003. În întreaga lor activitate, 
Serviciul de constatare şi urmărire persoane fizice şi Biroul amenzi şi executări silite au ca 
obiectiv principal aplicarea tuturor căilor prevăzute de lege pentru recuperarea debitelor 
restante şi curente, încasările cu chitanţe manuale totalizând 800 689 lei.

SERvICIUL CONCESIONĂRI-CONTRACTE

În 2012 s-au gestionat 1.545 contracte de închiriere şi concesionare încheiate între 
Primăria Municipiului Tg –Jiu şi diverse persoane fizice şi juridice, încasându-se 5.042.603 
lei. Situaţia privind încasările pentru fiecare activitate în parte este prezentată astfel:



51

• Contracte de concesionare teren pentru activităţi comerciale - 2 .063. 607 lei;
• Contracte de concesionare teren pentru locuinţe – 643.254 lei;
• Contracte de concesionare teren pentru construcţie balcoane – 52.527 lei;
• Contracte de închiriere teren – 724.676 lei;
• Taxă de utilizare temporară – 176.648 lei;
• Taxă utilizare garaje – 34.885 lei;
• Taxă vânzări ocazionale – 122.305 lei;
• Taxă de utilizare - amenajare terase de vară – 72.484 lei;
• Cabinete medicale şi tehnicieni dentari – 7.166 lei;
• Taxă concesionare folosinţă teren conform H.C.L 317/25.10.2010 – 21.200 lei;
• Contracte de utilităţi – 1.088.771 lei;
• Contracte de închiriere spaţii – 35.080 lei.
La sfârşitul anului 2012 s-au înregistrat debite de 1.145.229 lei ca urmare a crizei fi-

nanciare. Pentru debite s-au formulat acţiuni în instanţă şi până în prezent au fost admise 
13 astfel de cereri încasându-se suma de 51.000 lei. Din debitele înregistrate ca rămăşiţă la 
începutul anului 2012 a fost recuperată suma de 314.167 lei pentru contractele de concesi-
onare şi închiriere şi 24.436 lei din taxa de utilizare.

Procentul de realizare al încasărilor în 2012 este de 86,69% la taxa de concesionare/
închiriere şi de 86,61% la taxa de utilizare temporară.
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ

SERvICIUL PROTECŢIE SOCIALĂ

În privinţa ajutoarelor sociale, au fost înregistrate 62 dosare noi, s-au efectuat 548 de 
anchete sociale, atât beneficiarilor aflaţi în plată cât şi celor nou intraţi. În urma acestor veri-
ficări s-au emis 53 dispoziţii de încetare a dreptului la ajutor social, pentru restul beneficiarilor 
menţinându-se propunerea de acordare a dreptului. Motivul încetării l-a constituit faptul că 
unii beneficiari s-au mutat de la adresa declarată, s-au angajat, realizând venituri ce depăşesc 
cuantumul prevăzut de lege, ori s-au pensionat.De asemenea, o situaţie frecventă care a dus 
la încetarea dreptului la ajutor social este atît neprezentarea documentelor necesare menţinerii 
acestui drept, cît şi refuzul de a efectua orele de muncă în folosul comunităţii.

Activitatea de verificare a beneficiarilor este periodică, prin aceasta reuşind să evităm 
plata unor sume necuvenite.

Un număr mediu de 98 beneficiari sunt repartizaţi, lunar, la realizarea unor lucrări edi-
litar-gospodăreşti, stabilite de salariaţii Serviciului Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei 
Municipiului Târgu-Jiu. Pe baza pontajelor serviciului menţionat, s-au întocmit ştatele de 
plată şi s-au înaintat Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj pentru a se 
efectua plata, astfel:

Luna Nr. dosare în plată
Nr. persoane 
beneficiare

Suma

Ianuarie 173 308 28.232
Februarie 150 267 23.856
Martie 183 326 24.342
Aprilie 153 264 26.692
Mai 149 255 23.545
Iunie 147 248 23.222
Iulie 147 250 23.123
August 150 257 23.737
Septembrie 151 254 23.840
Octombrie 155 268 24.535
Noiembrie 165 287 26.651
Decembrie 173 305 28.136
Total - - 299.911

Tot în 2012, au fost acordate 38 ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea unor familii aflate 
în situaţii de risc social şi un ajutor de deces. Totodată, în perioada sezonului rece, benefi-
ciarilor de ajutor social li s-au acordat subvenţii pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi com-
bustibili petrolieri. 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. 103 persoane au servit masa la cantină. Din totalul beneficiarilor mesei la cantină, 80 
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% îl reprezintă minorii, 10 % persoanele vârstnice şi 10 % persoanele cu boli cronice. În 
2012 au servit masa gratuit 101 persoane, iar 2 persoane au plătit contribuţia stabilită de 
lege, respectiv 30% din venitul net realizat/persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, 
calculat pe aceeaşi perioadă. Periodic şi ori de câte ori este nevoie, situaţia socială şi eco-
nomică a asistaţilor Cantinei de ajutor social este verificată prin efectuarea anchetelor sociale 
la domiciliile acestora, în 2012 efectuându-se 206 anchete.

În 2012, valoarea alocaţiei de hrană a fost de 6 lei/zi/persoană, în total cheltuindu-se 
125.433,90 RON. Prin serviciile oferite se asigură beneficiarilor servirea a două mese: prânzul 
şi cina; hrana se distribuie zilnic, iar pentru sâmbăta şi duminica s-a acordat hrană rece. Cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă şi a celor de Paşte, toate persoanele asistate la cantină, bene-
ficiarii de ajutor social, cât şi alte persoane defavorizate social au primit pachete cu alimente 
de bază şi dulciuri, această acţiune organizându-se şi cu sprijinul unor societăţi comerciale. 
Ca-n fiecare an, ziua de 1 Iunie a fost sărbătorită în mod festiv, copiii asistaţilor primind 
pachete cu dulciuri.

Tot prin intermediul Cantinei de ajutor social, s-au distribuit şi produsele acordate 
gratuit (13 kg. făină, 5 kg. mălai, 1,2 kg. paste făinoase, 0,5 kg. biscuiţi şi 6 kg. orez, 2 kg. 
fasole uscată, 1,56 kg. mazăre conservă, 0,8 kg. bulion, 0,8 kg. roşii în bulion, 3 kg. zahăr), 
potrivit Hotărârii Guvernului nr. 600/2009, celor mai defavorizate categorii sociale, şi anume: 
familiilor şi persoanelor singure, beneficiare de ajutor social; şomerilor; pensionarilor ale căror 
pensii se află sub 400 lei/ lună; persoanelor cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, 
neinstutuţionalizate. Numărul total al beneficiarilor este 6.194, iar până la 31 decembrie 2012 
produsele au fost distribuite la 4.184 persoane. 

În 2012 au fost primite şi soluţionate 798 dosare de alocaţii de stat, 67 dosare de 
alocaţii pentru susţinerea familiei monoparentale şi 110 dosare de alocaţii de susţinere pentru 
familiile în care copiii se află în întreţinerea ambilor părinţi.

În evidenţa Serviciului de Protecţie Socială au fost 700 de familii beneficiare de alocaţie 
pentru susţinerea familiei, pentru care Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Gorj a 
efectuat, lunar, plata drepturilor cuvenite.

Tot în cadrul Serviciului de Protecţie Socială se face şi distribuirea laptelui praf ce se 
acordă gratuit copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 luni. Au fost distribuite 2.144 cutii de 
lapte praf, pentru nou-născuţii aflaţi în evidenţa medicilor de familie.

În legătură cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.111/2010 privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului, s-au primit 729 dosare. 

Stabilirea ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţelor familiilor sau persoanelor cu 
venituri reduse, s-a efectuat diferit, iar în acest an, pentru eficientizarea circuitului documen-
telor, toate aceste formulare au fost distribuite direct populaţiei prin intermediul centrelor de 
colectare organizate de către Direcţia Publică de Protecţie Socială în incinta Cluburilor 
“Vârstei a Treia” din Târgu-Jiu. Pentru sezonul rece noiembrie 2012- martie 2013 au fost ti-
părite şi distribuite 10.000 de formulare. 

Pentru a fi acoperită această activitate, având în vedere numărul mare de solicitări, 
(aproximativ 7.000), a fost prelungit programul de lucru cu publicul (luni – vineri între orele 
8,00 – 20,00, iar sâmbătă şi duminică de la 9,00-13,00).

Până la 31 decembrie 2012 au fost depuse 5.507 cereri pentru gaze naturale dintre 
care la 5.310 de familii le-a fost stabilit acest drept.

De asemenea, în ceea ce priveşte ajutorul pentru încălzirea locuinţelor cu combustibili 
solizi, au fost 607 cereri dintre care 571 familii au întrunit condiţiile. 
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În perioada ianuarie 2012- martie 2012, au fost efectuate anchete sociale la domiciliul 
beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţelor ( peste 60% din numărul solicitanţilor), 
respectiv la 4.175 familii.

O altă activitate a Serviciului de Protecţie Socială a fost cea legată de realizarea 
Programului „Bani de Liceu ”. Funcţionarii publici au colaborat cu reprezentanţii 
Inspectoratului Judeţean Şcolar Gorj şi au efectuat 186 anchete sociale la domiciliul repre-
zentanţilor legali ai elevilor care au solicitat acordarea acestor drepturi. 

CLUBURILE vâRSTEI A III–A

Cluburile vârstei a III a au peste 3.000 de membri înscrişi în baza cererii şi a cuponului 
de pensie. În 2012 au fost desfăşurate numeroase activităţi recreative(şah, rummy, table, 
lecturarea presei, vizionarea programelor TV) şi culturale (excursii lunare la Lainici, Polovragi, 
Tismana). 

Ziua Internaţională a femeii a fost sărbătorită în cadru festiv, iar în iulie pensionarii au 
beneficiat de transport gratuit la Baza de Tratament Săcelu.

A fost sărbătorită ziua de 1 Octombrie- Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, 
ocazie cu care s-au acordat şi premii constând în bilete de tratament în staţiunile solicitate 
de participanţi, precum şi invitaţii la Teatrul „Elvira Godeanu”.

Un alt eveniment mult aşteptat de către vârstnici a fost „Nunta de aur”, în cadrul căruia 
s-au sărbătorit cuplurile ce au împlinit 50 de ani de la căsătorie.

Odată cu venirea sărbătorilor de iarnă au avut loc diverse manifestări specifice: progra-
mul special de Sfântul Nicolae, ocazie cu care membrilor cluburilor le-a fost oferit un program 
artistic susţinut de Şcoala Populară de Artă; programul spectacol „ Crăciun pentru fiecare”( 
pensionarii au fost întâmpinaţi conform tradiţiilor de Crăciun şi s-au bucurat de un program 
de muzică populară şi colinde); programul special „Miracolul Crăciunului”(pensionarilor le-a 
fost prezentată o expoziţie de icoane şi ornamente de Crăciun).

Pe tot parcursul 2012, pentru manifestările dedicate persoanelor vârstei a treia, s-a 
alocat suma de 254.472 lei.

La Casa Iris au fost adăpostite 95 de persoane din care 75 au fost adulţi şi 20 minori. 
În centru, asistaţii beneficiază de frigider pentru a păstra alimentele, aragaz unde îşi pot 
prepara şi încălzi mâncarea; la intrarea în Centru toţi primesc tacâmuri şi veselă, obiecte de 
igienă (lenjerie, săpun, pastă de dinţi, pijama, etc.). Tuturor asistaţilor li s-a întocmit fişa de 
observaţie, ancheta socială, fişa de monitorizare, etc

Asistaţii au beneficiat, de asemenea, de sprijin în vederea reintegrării în societate şi în 
familie. Toţi beneficiarii au fost informaţi şi li s-a facilitat obţinerea altor tipuri de prestaţii şi 
servicii sociale prevăzute de legislaţia în vigoare. În cazuri excepţionale s-a acordat ajutor 
în regim de urgenţă şi persoanelor fără adăpost din afara municipiul Târgu Jiu şi din alte 
judeţe, în limita locurilor disponibile; în această perioadă s-au trimis adrese către toate pri-
măriile din localităţile de domiciliu ale asistaţilor în vederea efectuării anchetei sociale şi 
verificării proprietăţilor acestora.

CENTRUL MEDICAL SPERANŢA

În Centrul Medical Speranţa s-au efectuat aproximativ 5.400 consultaţii şi tratamente 
medicale, din care peste 2.670 s-au adresat populaţiei de etnie romă, copii şi adulţi. De 
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asemenea, s-au organizat şi efectuat numeroase campanii de informare cu privire la impor-
tanţa vaccinării copiilor cu vârste cuprinse între 0 – 7 ani cu vaccinul antihepatic cu virus A 
şi B, precum şi a copiilor cu vârste între 0 şi 3 ani cu vaccin AP, AR şi DT. S-au efectuat 136 
vaccinări cu vaccinul antirujeolic, antihepatic şi antipolio. Tot în această perioadă, în cadrul 
cabinetului au fost înregistraţi 3 copii cu afecţiuni psihomotorii pentru care se asigură vizi-
tarea periodică la domiciliu, precum şi 4 adulţi cu dializă şi handicap motoriu, care sunt in-
cluşi în programul special al Ministerului Sănătăţii.
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DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE 
     EvIDENŢĂ A PERSOANELOR TâRgU-JIU

În cursul anului 2012, lucrătorii direcţiei au acţionat pentru o mai bună deservire a 
cetăţenilor, prin realizarea unui dialog civilizat cu aceştia, creşterea operativităţii în soluţio-
narea cererilor adresate Serviciului Evidenţă şi Serviciului Stare Civilă, o organizare mai 
eficientă a activităţii funcţionarilor, creşterea responsabilităţii acestora în executarea atribu-
ţiilor profesionale.

În acest sens, au fost eliberate 16.713 acte de identitate, din care 16.086 cărţi de 
identitate, 627 cărţi de identitate provizorii şi 4895 cărţi de alegător.

Din totalul persoanelor care împlinesc vârsta de 14 ani, respectiv cele cărora le expiră 
actul de identitate, au fost puse în legalitate 9.367, din care 1.390 la prima eliberare şi 7.977 
la expirare.

În ce priveşte restanţierii, la sfârşitul 2012 se înregistrau 2.106 persoane, din care 402 
la prima eliberare şi 1.704 la expirare, din care restanţe justificate 641 (105 pentru prima eli-
berare şi 536 pentru expirări), astfel: 260 plecaţi în străinătate, 118 plecaţi în alte localităţi, 22 
posibil decedaţi, 11 reţinuţi/arestaţi, 271 necunoscuţi la adresă, 5 urmăriţi şi 8 alte cazuri.

Au fost mediatizate prin compartimentul de presă al primăriei, precum şi în cadrul 
conferinţelor de presă organizate de către Primăria Municipiului Târgu-Jiu, 55 comunicate, 
privind obligaţiile ce revin cetăţenilor pe această linie, precum şi sancţiunile prevăzute de 
O.U.G. nr. 97/2005 modificată şi completată de Legea nr. 290/2005 cu modificările şi com-
pletările ulterioare, documentele necesare eliberării unui nou act de identitate, precum şi 
programul de funcţionare al Serviciului de Evidenţă. Totodată au fost date interviuri în presă 
şi la posturile de televiziune locale.

Au fost aplicate 44 sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile legii.
Având în vedere activităţile electorale care au avut loc în 2012, pentru asigurarea 

condiţiilor necesare exercitării dreptului de vot, la nivelul D.P.C.L.E.P. Târgu-Jiu au fost ela-
borate şi aprobate următoarele planuri :

- planul de măsuri privind alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 
2012;

- planul de măsuri privind referendumul naţional pentru demiterea preşedintelui 
României

- planul de măsuri privind alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din decembrie 
2012.

Cu această ocazie au fost realizate mape de activităţi în care se regăsesc planurile de 
măsuri, actele normative care reglementează activităţile, radiogramele D.E.P.A.B.D. privind 
cadrul dispoziţional, dispoziţiile Primarului Municipiului Tîrgu-Jiu, deciziile Directorului 
Executiv, precum şi toate activităţile principale desfăşurate pe această linie.

Serviciul de evidenţă a executat următoarele activităţi:
- s-a actualizat zilnic baza de date locală cu modificările intervenite în statutul civil, 

domiciliul sau reşedinţa persoanelor;
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- s-au operat cu prioritate menţiunile operative referitoare la interdicţia dreptului de a 
alege şi de a fi ales, interzicerea de a se afla în anumite localităţi şi/sau obligarea de a nu 
părăsi localitatea;

- au fost solicitate în avans de la primăriile localităţilor deservite, a borderourilor de de-
cedaţi, astfel încât să poată fi operate în baza de date. Totodată li s-a pus în vedere comunicare 
de urgenţă a deceselor înregistrate în perioada ulterioară transmiterii borderourilor;

- au fost radiate punctual, din copiile listelor electorale permanente, persoanele care 
au decedat;

În conformitate cu prevederile planului s-a acţionat în echipă mixtă, evidenţă-stare 
civilă, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, de pe raza de competenţă a D.P.C.L.E.P. 
Târgu-Jiu, pentru punerea în legalitate pe linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, a 
asistaţilor şi a copiilor instituţionalizaţi.

În cazurile prevăzute de lege s-au efectuat, la cerere, deplasări cu camera mobilă din 
dotare pentru preluarea imaginilor şi a cererilor însoţite de documentele necesare punerii în 
legalitate.

În vederea diminuării numărului de persoane fără acte de identitate, cât şi a celor care 
au actele expirate s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- În urma selectatării şi tipăririi listelor cu persoanele cu acte de identitate expirate şi 
înaintarea lor pe bază de adresă la Poliţia Municipiului Târgu-Jiu şi posturile de poliţie co-
munale arondate, prin D.C.J.E.P. Gorj, s-au primit 1404 rapoarte din partea acestora din care 
454 au fost operate în baza de date.

- În trimestrul II au fost tipărite şi înaintate 774 invitaţii nominale (535 Târgu-Jiu şi 239 
comunele arondate) privind persoanele cărora le-au expirat actele de identitate sau care nu 
au fost puse în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani ;

- În trimestrul III au fost tipărite şi înaintate 669 invitaţii nominale (468 Târgu-Jiu şi 201 
comunele arondate) privind persoanele cărora le-au expirat actele de identitate sau care nu 
au fost puse în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani. 

- În trimestrul IV au fost tipărite şi înaintate 717 invitaţii nominale (595 pentru Târgu-Jiu 
şi 122 comunele arondate) privind persoanele cărora le-au expirat actele de identitate sau 
care nu au fost puse în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani. 

În actele de identitate au fost aplicate 1202 vize de reşedinţă, atât la solicitarea cetă-
ţenilor care s-au prezentat la ghişeu, cât şi pentru persoanele internate în unităţile de pro-
tecţie socială.

Au fost verificate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 19561 persoane şi 
au fost soluţionate 14 dosare de persoană majoră fără act de identitate, cu sprijinul lucrăto-
rilor de la Serviciul Criminalistică Gorj.

Au fost anulate cu ocazia completării 102 acte de identitate, din care 73 cărţi de iden-
titate şi 29 carţi de identitate provizorie, au fost efectuate 114 de controale la unităţile sani-
tare şi de protecţie socială. 

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, lucrătorii de evidenţă a persoanelor au desfăşuat 
85 acţiuni cu camera mobilă, la unităţile de ocrotire socială, Penitenciarul Târgu-Jiu, Spitalul 
Judeţean sau la solicitarea unor persoane netransportabile, prilej cu care a fost preluată 
imaginea însoţită de documentele necesare eliberării actelor de identitate pentru 255 
persoane.

În cadrul Serviciului de Stare Civilă s-au realizat înregistrarea a 1361 acte de naştere în 
dublu exemplar, înregistrarea a 621 acte de căsătorie în dublu exemplar, 718 acte de deces 
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în dublu exemplar, eliberarea a 3168 certificate de naştere, a 809 certificate de căsătorie, a 
865 certificate de deces, înscrierea menţiunilor şi comunicarea la exemplarul II la 109 docu-
mente reprezentând hotărâri de tăgadă a paternităţii, recunoaştere, stabilire paternitate, în-
cuviinţare purtare de nume, schimbare de nume sau prenume, rectificarea a 29 acte de stare 
civilă în baza dispoziţiilor emise de către Primarul Municipiului Târgu-Jiu, înscrierea în regis-
trele de acte de căsătorie exemplarul I, a 177 divorţuri comunicându-se la ex.II şi la locul de 
naştere al soţilor, pe bază de comunicare de menţiune, precum şi extrase uz oficial la Poliţia 
Municipiului Tîrgu Jiu. S-a realizat întocmirea comunicărilor de menţiune la actele înregistrate, 
înscrierea în exemplarul I şi comunicarea la exemplarul II şi la alte localităţi a peste 4.274 
menţiuni, eliberarea a 119 adeverinţe de celibat (Anexa nr. 9), întocmirea a 107 acte transcrise 
în registrele de stare civilă ale Primăriei Tîrgu-Jiu, încheiate în străinătate, eliberarea a 788 
livrete de familie la tinerii căsătoriţi şi la cerere, întocmirea de 2717 buletine statistice pentru 
Direcţia de Statistică (naştere, căsătorie, deces).
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CENTRUL „CONSTANTIN BRâNCUŞI”

Activități vizând starea de conservare a Ansamblului Monumental “Calea Eroilor” şi 
includerea Ansamblului pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO:

- 7 – 8 martie - parteneriat cu ICOMOS România şi International Partner Buro SRL 
pentru o ridicare topo 3D prin metoda scanării laser a obiectivelor ce formează Ansamblul 
Monumental „Calea Eroilor”, în vederea observării stării de conservare a acestuia;

- 18 – 20 martie - „Brâncuşi – un loc în patrimoniul mondial” la sediul UNESCO şi la 
Ambasada României de la Paris, proiect dedicat înscrierii Ansamblului Monumental „Calea 
Eroilor” pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Parteneri în proiect au fost Ambasada 
României în Republica Franceză, ICOMOS România şi Delegaţia Permanentă a României pe 
lângă UNESCO, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România şi Institutul Naţional 
al Patrimoniului.

- 3 decembrie – se semnează Protocolul de colaborare dintre Primăria Târgu-Jiu și 
Ministerul Culturii pentru înscrierea Ansamblului Monumental Calea Eroilor în patrimoniul 
UNESCO.

Activități proprii privind cultivarea şi promovarea valorilor culturale autentice
- ianuarie – februarie - Concurs internațional de fotografie “Opera lui Brâncuşi de la 

Târgu-Jiu în cele patru anotimpuri”;
- 19 februarie – Măiastra, spectacol de aforisme, muzică și dans; invitați: Teatrul de 

balet Sibiu și Fonetic WindQuintet;
- 3 mai - Evenimentul „Brâncuşi” la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava; 
- expoziție de fotografie și comunicări științifice;
- 5 mai - Expoziţia de fotografie „Istoria unui simbol naţional – Coloana fără sfârşit”, cartea 

„Aşa grăit-a Brâncuşi” a Soranei Georgescu Gorjan şi o expunere despre Ansamblul Monumental 
„Calea Eroilor” de la Târgu Jiu la Muzeul Literaturii Române „Casa Pogor” din Iaşi;

- 24 mai – Spectacol al grupului de tenori “Distinto” la Masa Tăcerii/ Sala polivalentă 
din Târgu-Jiu;

- 1 iunie - vernisajul expoziției de pictură „Notițe de pe suprafața pământului”, la 
Muzeul Județean Gorj;

- 3 iulie - expoziţia “Notiţe de pe suprafaţa pământului” la Sala “Constantin Brâncuşi” 
din Parlamentul României; expozanți: pictorul sârb Ratko Lalic şi artistul plastic gorjean Mihai 
Ţopescu; parteneriat cu Camera Deputaţilor, Serviciul pentru ambientare şi expoziţii; 

- 1 – 24 august - Simpozionului Internaţional de Sculptură „Brâncuşiana”, ediţia a X-a 
(2012), în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Gorj a UAP, 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” şi Societatea 
Română de Radiodifuziune. Participanți: Paul Popescu, Răzvan Nicolae Mincu, Vasile 
Soponariu, Eugen Bârzu, Sergiu Sălişte, Emil Bachiysky din Bulgaria, Omar Toussoun din 
Egipt.

- 27 octombrie – manifestarea „Treptele nesfârșirii”, la împlinirea a 74 de ani de la in-
augurarea Căii Eroilor: prima întâlnire din seria „Confesiuni la Masa Tăcerii”, lansarea numărul 
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inaugural al revistei „Confesiuni”, vernisajul expoziției „Reverberații brâncușiene”, cuprinzând 
creații ale artiștilor plastici gorjeni, realizate special pentru acest moment aniversar.

Activități în parteneriat
- ianuarie – martie - Concursul Naţional de Arte Vizuale “Brâncuşiana Copiilor”, Ediţia 

a X-a, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Muzeul Județean “Alexandru 
Stefulescu”;

- 16 februarie - Expoziţia “Brâncuşi văzut de graficieni străini şi români”;
- 16 februarie – lansare album „Destăinuiri”, autor Ana Daria Ionescu (Haidău);
- 16 martie - comemorarea a 55 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui Constantin 

Brâncuşi; parteneriat cu Fundaţia „Casa Brâncuşi” – Hobiţa, Universitatea „Constantin 
Brâncuşi”, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Grupul Şcolar Industrial „Constantin 
Brâncuşi” Peştişani, Primăria şi Consiliul Local Peştişani;

- 18-20 aprilie – „Atelierul lui Constantin Brâncuși”, manifestare culturală la Vârșeț, 
Serbia; co-participare cu Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” şi Universitatea 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, în cadrul parteneriatului Vârșeț - Târgu-Jiu;

- 3-4 iulie – expoziție “Constantin Brâncuşi” la sediul Parlamentului European din 
Strasbourg; imagini ale operelor existente în Muzeul de Artă de la Craiova şi Ansamblul 
Monumental de la Târgu – Jiu. Două premiere internaţionale: lansarea volumului „Brâncuşi 
– dincolo de toate frontierele”, în limba franceză, semnat Doina Lemny şi filmul de scurt 
metraj care prezintă ansamblul sculptural de la Târgu Jiu, realizat de echipa emisiunii „În 
premieră cu Carmen Avram” de la Antena 3; în parteneriat cu Grupul Socialiștilor Francezi 
din P.E.

- 10 – 12 august - a XI-a ediție a Festivalului Național de folk și baladă „Poarta 
Sărutului”, organizat de Primăria și Consiliul Local Târgu-Jiu, Consiliul Județean Gorj, Școala 
Populară de Artă, Centrul Municipal de Cultură ”Constantin Brâncuși”, CJCPCT Gorj și 
Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu”.

-17 noiembrie - expoziția de fotografie „Istoria unui simbol național – Coloana fără 
Sfârșit” a fost prezentată în Sala de marmură a Primăriei Municipiului Petroșani, cu ocazia 
împlinirii a 75 de ani de la turnarea modulelor care alcătuiesc Coloana Infinită în Atelierele 
Centrale Petroșani; întâlnire organizată de Asociația PetroAqua din Petroșani.

- 20 decembrie - întâlnirea cu oamenii de cultură din seria „Confesiuni la Masa Tăcerii”, 
la Galeriile Fondului Plastic din Târgu Jiu, în colaborare cu artiștii UAP Gorj. Manifestarea 
„Miracolul Crăciunului” a constat în vernisarea unei expoziţii tematice a artiştilor plastici 
gorjeni şi lansarea numărului doi al revistei de literatură şi artă „Confesiuni”, editată de 
Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”.
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TEATRUL DRAMATIC „ELvIRA gODEANU” 

2012 reprezintă pentru Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” un an special în care spec-
tacolele au bucurat peste 39.000 de spectatori. În luna octombrie am sărbătorit 10 ani de la 
darea în folosinţă a sălii teatrului, iar din luna septembrie, odată cu deschiderea stagiunii 
2012 – 2013, a fost modificat sistemul de vânzare şi programare al spectacolelor (premiere 
şi reluări) trecându-se la sistemul european care prevede prezentarea spectacolelor „legate”, 
adică un spectacol care iese în premieră se joacă până la epuizarea sa cu date şi ore fixe 
de desfăşurare.

Acest nou sistem a dus la creşterea numărului de abonaţi cu 135%. De asemenea, numărul 
de spectacole a crescut cu 120%, iar din punct de vedere managerial toate criteriile de perfor-
manţă cuantificabile la nivelul 2012 au fost depăşite.

În 2012, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” a prezentat peste 130 spectacole (premiere 
şi reluări):

PREMIERE:
• PATUL OVAL, de Ray Cooney / Regia Achille Roselletti (Italia);
• EMIGRANŢII, de S. Mrozec / Regia Horaţiu Ioan Apan;
• VIAŢA TEATRALĂ, de Achille Roselletti (scenariu şi regie);
• NOAPTEA DE LA VALOGNES, de E. E. Schmitt / Regia Horaţiu Ioan Apan.
RELUĂRI:
• O SCRISOARE PIERDUTĂ, de I. L. Caragiale;
• PORUNCA A 7–A, de Dario Fo;
• TITANIC VALS, de T. Muşatescu;
• ME AND My GIRL, music-hall;
• BALTAGUL, adaptare după M. Sadoveanu;
• BIGAMUL, de Ray Cooney;
• O ZI DE VARĂ, de S. Mrozec;
• PUPĂZA DIN TEI, adaptare Ion Creangă (spectacol pentru copii).
De asemenea, anul 2012 a consemnat cea de-a zecea ediţie a Festivalului de teatru 

pentru elevi „Constantin Stanciovici Brănişteanu”. La această ediţie, au participat 7 licee şi 
colegii naţionale din Târgu-Jiu şi din Gorj. Numărul total al spectatorilor de la această ediţie 
a consemnat şi un record de audienţă: 1750. O noutate a constituit-o faptul că, pe lângă 
secţiunea obişnuită amintită mai sus (licee şi colegii naţionale din Târgu-Jiu şi Gorj), a mai 
existat o secţiune pentru elevii de la liceele vocaţionale din România (liceele de artă), secţiune 
dedicată recitalurilor individuale. Această secţiune, cu caracter naţional, am organizat-o în 
colaborare cu Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi Universitatea 
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti. De asemenea, această secţiune a 
Festivalului „Constantin Stanciovici Brănişteanu” a beneficiat de un juriu naţional. Au parti-
cipat elevi de la clasele vocaţionale ale liceelor de artă din Târgu-Jiu, Arad, Brăila, Galaţi şi 
Bucureşti. Întreaga organizare a celor 10 zile de festival a revenit Teatrului Dramatic „Elvira 
Godeanu” la nivel financiar şi logistic.
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Un alt succes important s-a consemnat în perioada 1 – 6 aprilie 2012. În cadrul săp-
tămânii „ŞCOALA ALTFEL”, teatrul a prezentat 12 spectacole în 5 zile, iar încasările au de-
păşit 12.500 ron. Spectacolele jucate au fost: Noaptea de la Valognes, de E. E. Schmitt (2 
spectacole); O scrisoare pierdută, de I. L. Caragiale (4 spectacole); Baltagul, adaptare după 
M. Sadoveanu (3 spectacole); Pupăza din tei, adaptare după Ion Creangă (3 spectacole). 
Spectatorii în cele 5 zile au fost elevi ai claselor 1 – 12 (alţii decât abonaţii noştri).

De asemenea, dintre proiectele programate pentru sfârşitul 2012 se evidenţiază ediţia 
a 12–a a Festivalului Naţional de Teatru „ZILELE ELVIRA GODEANU”. Şi la această ediţie a 
festivalului au fost invitaţi mari artişti care au încântat, alături de spectacolele teatrului nostru, 
pe spectatorii acestui eveniment cultural. Astfel, actori precum Radu Beligan, Marcel Iureş, 
Dorina Lazăr, Pavel Bartoş, Mircea Diaconu şi mulţi alţii au făcut din această ediţie una ex-
trem de interesantă. Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul Odeon, Teatrul Act şi Compania 
Telluris – Italia, sunt doar câteva din instituţiile de prestigiu prezente pe scena Teatrului 
Dramatic „Elvira Godeanu”.

De asemenea, în cadrul Festivalului, au avut loc recitaluri: Florin Berculescu (pian), Radu 
Botar (one-man show), Mihai Trăistariu. La această ediţie a Festivalului, Premiul Naţional Elvira 
Godeanu a fost acordat actorului Mircea Diaconu.

De asemenea, în conformitate cu proiectele relevate în Proiectul de Management, în 
ziua de 22 decembrie a avut loc cea de a treia ediţie a celui mai important eveniment monden 
al oraşului: BALUL TEATRULUI ELVIRA GODEANU. Acest eveniment cultural a depăşit toate 
aşteptările. Dacă în 2011, acest mega-spectacol a durat 4 ore, ediţia din 2012 a durat 5 h 
30 min. La succesul uriaş al acestui eveniment şi-au dat concursul TRUPA DISTINTO, 
DANIELA VLĂDESCU, baritonul VASILE MARTINOIU, RADU BOTAR, MARIA GUGU, precum 
şi trupa de balet condusă de maestrul Valeriu Saraolu. Amfitrionul balului a fost Marian 
Negrescu. Au susţinut, de asemenea, recitaluri muzicale actorii: Ion Alexandrescu, Rodica 
Adriana Negrescu, Mădălina Ciobănuc şi Cosmin Brehuţă.
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CULTURĂ

Anul 2012 a fost un an plin de evenimente culturale deoarece Primăria Municipiului 
Târgu-Jiu oferă un calendar bogat în activităţi de acest gen, la care participă profesionişti 
sau amatori din ţară şi din străinătate. Primăria Municipiului Târgu-Jiu organizează astfel de 
manifestări fie în nume propriu, fie în calitate de co-organizator.

valentine’s Day şi Dragobetele sunt manifestări dedicate iubirii, sărbătorite printr-o 
serie de concursuri şi spectacole, fiind organizate cu sprijinul altor instituţii de cultură din 
municipiu. Au fost marcate cele două evenimente atât pe 14 februarie, cât şi pe 24 februarie, 
prin concursuri şi spectacole cu artişti locali. Cele două s-au adresat tuturor cetăţenilor, 
indiferent de vârstă. 

Nunta de Aur este un eveniment anual, organizat cu ocazia Dragobetelui, în jurul zilei 
de 24 februarie, de către Direcţia Publică de Protecţie Socială. Evenimentul s-a adresat 
exclusiv acelor cupluri care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie în 2012, acestea având 
posibilitatea de a-şi reînnoi legământul de căsătorie în această zi.

Sărbătoarea 1 Mai este organizată cu prilejul Zilei Internaţionale a Muncii, sărbătorită 
sub forma unei petreceri câmpeneşti în localitatea componentă Drăgoeni. A fost susţinut un 
spectacol de muzică şi dansuri populare de către Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului”.

Sărbătoarea Narciselor este organizată cu prilejul înfloririi narciselor, este desfăşurată 
la Preajba, anual, în prima parte a lunii mai. În cadrul acestei manifestări au avut loc concursuri 
sportive, dintre cele mai diverse, precum şi un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul „Maria 
Lătăreţu” al Şcolii Populare de Artă.

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

Manifestările prilejuite de Zilele Municipiului Târgu-Jiu s-au desfăşurat în perioada 20-
27 mai, ocazie cu care târgujienii au fost invitaţi să petreacă o săptămână de distracţie şi 
voie bună, cu o serie de evenimente care să fie pe placul tuturor, indiferent de vârstă. 

Manifestările au demarat cu procesiunea religioasă, dedicată patronilor spirituali ai 
municipiului Târgu-Jiu, Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi Elena, care s-a bucurat şi în acest 
an de un real succes prin participarea unui număr mare de cetăţeni. Icoana sfinţită în cadrul 
procesiunii religioase a fost depusă la Biserica Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi Elena, loc 
unde a doua zi, pe data de 21 mai, a fost ţinută o slujbă religioasă de cinstire a celor doi 
patroni spirituali ai urbei, la care au participat şi oficialităţile locale. Tot luni a avut loc resfiin-
ţirea Parohiei Bisericii din Bârseşti, împlinindu-se 100 ani de la prima sfinţire a bisericii, cu 
participarea Î.P.S Irineu Popa – Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Marţi, ziua a debutat cu deschiderea Târgului Meşterilor Populari din Oltenia, târg 
la care au participat în jur de 50 meşteri populari din diferite zone ale Olteniei (Vâlcea, Dolj, 
Gorj, Mehedinţi, Argeş), aducând cu ei o gama diversificată de produse (ţesături, covoare 
olteneşti, ceramică, sculpturi). Ziua a continuat cu vernisajul expoziţiei de grup a UAPR Gorj 
– „EroticArt”, la Galeriile Municipale de Artă. 
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A patra zi a avut loc la Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” vernisajul expoziţiei 
de grafică „Oameni din Târgul de pe Jii” – portrete, de Grigore Haidău, iar ziua s-a încheiat 
cu o premieră a spectacolului „Punguţa cu doi bani”, oferit de Teatrul de Păpuşi „Pinocchio”. 

Deschiderea oficială a Zilelor Municipiului a fost marcată prin şedinţa festivă a 
Consiliului Local, în Sala Maură a Palatului Administrativ, şedinţă în cadrul căreia a fost con-
ferit Titlul de excelenţă celor doi viceprimari, care în 2012 şi-au încheiat mandatele.

Programul a continuat în Grădina Publică cu un spectacol susţinut de Fanfara 
„Armonia”, iar ziua s-a încheiat cu un vernisaj al expoziţiei de fotografie „Pe meleaguri gor-
jene”, autor Marinel Tira şi cu un spectacol susţinut de Grupul de Tenori „Distinto”. 

Vineri a avut loc lansarea cărţii „Gorjul cultural (după anul 1940)”, autori Ion Şoldea 
şi Titu Pânişoară, iar ziua s-a încheiat cu un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul 
„Maria Lătăreţu” al Şcolii Populare de Artă şi de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului” şi cei trei invitaţi speciali ai săi, îndrăgita interpretă Maria Ciobanu, Doiniţa şi 
Ionuţ Dolănescu. Cei trei artişti au făcut un spectacol inedit, dovedind încă o dată talentul 
şi măiestria cu care au cucerit ani de-a rândul publicul din ţara noastră, dar şi pe cel din 
afara ţării. 

Sâmbătă a avut loc o paradă a liceelor din municipiu, în cadrul „Zilei Majoratului”, în 
cadrul căreia au fost sărbătoriţi toţi tinerii din municipiu care au împlinit vârsta majoratului 
în cursul anului 2012. Acţiunea a fost încheiată cu un recital susţinut de Celia.

Duminică, ziua a început cu cea de-a X-a ediţie a Simpozionului Naţional „Petre 
Brâncuşi”, organizat an de an la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, a continuat cu muzică 
de promenadă cu Fanfara „Armonia”, în Gradina Publică, iar apoi cu un concert de „Bijuterii 
muzicale”, oferit de Orchestra de Cameră „Lyra Gorjului”. 

Săptămâna nu se putea încheia fără un spectacol oferit de cei doi parteneri oficiali ai 
evenimentului. Pe scenă au urcat în ultima seară artişti cunoscuţi şi apreciaţi pentru calităţile 
lor vocale. Seara a fost deschisă de Deepside Deejays, apoi a urcat pe scenă Andra, iar 
spectacolul a fost încheiat de băieţii din trupa „Direcţia 5”.

Punctul culminant şi final în acelaşi timp a fost un minunat foc de artificii, ca şi în anii 
precedenţi.

Festivalul de Muzică Folk şi Baladă „Poarta Sărutului”, din august, reuşeşte să 
adune la un loc cele mai mari nume ale folkului românesc şi oferă, totodată, o şansă de 
afirmare tinerelor talente ale genului. Festivalul este organizat de Şcoala Populară de Artă, 
cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, precum şi al altor instituţii. 
La ediţia din 2012, nume sonore din folkul românesc au încheiat fiecare seară a festivalului, 
preşedintele juriului fiind Mircea Baniciu.

În august 2012 Târgu-Jiul a fost o altă mare sărbătoare prin organizarea Festivalului 
Berii, organizat pentru a doua oară în totalitate pe „Insuliţă”. Festivalul Berii a dat startul la 
distracţie luni, 20 august 2012 şi şi-a închis porţile peste o săptămână, sărbătoare la care 
au participat mii de oameni. Şapte zile de distracţie şi voie bună, de luni până duminică, 
târgujienii au avut posibilitatea să lase deoparte grijile cotidiene şi să petreacă.

Şi în acest an festivalul a fost sponsorizat de două societăţi renumite, de la bugetul 
local nefiind alocaţi bani pentru acest eveniment. Locuitorii urbei noastre au putut să se bu-
cure de un minunat spectacol folcloric susţinut de Ansamblul „Maria Lătăreţu” al Şcolii 
Populare de Artă din Târgu-Jiu şi de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, împreună 
cu îndrăgita interpretă de muzică populară Niculina Stoican, iar duminică seara au urcat pe 
scenă Dony, Corina şi DJ Project.
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Odată cu desfăşurarea acestui festival, s-a organizat de către Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, în colaborare cu Primăria Municipiului 
Târgu-Jiu, Târgul Meşterilor Populari din România, ajuns la cea de-a VIII-a ediţie, locuitorii 
urbei noastre putând să admire timp de mai multe zile obiecte tradiţionale româneşti şi stră-
ine, expuse de cca 70 meşteri populari din toate colţurile ţării, precum şi din străinătate.

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

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

ziua Internaţională a Persoanelor vârstnice este o manifestare organizată pentru 
persoanele care fac parte din Cluburile Vârstei a III-a din municipiul Târgu-Jiu. Cu acest prilej 
sunt serbaţi în fiecare an majoritatea pensionarilor. Şi în 2012 cei prezenţi la eveniment s-au 
putut bucura de diversele concursuri cu premii organizate pentru ei, precum şi de atmosfera 
minunată întreţinută de ansamblurile folclorice de pe plan local.

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

1 Decembrie – ziua Naţională a României presupune un complex de manifestări 
ştiinţifice şi artistice închinate evenimentului organizate de Consiliul Judeţean şi Prefectura 
Gorj, Consiliul Local şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu, în colaborare cu alte instituţii şi aşe-
zăminte culturale, iar în fiecare an la această dată are loc şi aprinderea iluminatului public 
festiv, manifestare organizată de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu. 

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

zilele Recunoştinţei presupun un complex de manifestări culturale închinate victoriei 
Revoluţiei române, manifestare organizată de Consiliul Judeţean Gorj, în colaborare cu 
Consiliul Local şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu şi alte instituţii şi aşezăminte culturale ju-
deţene şi locale.
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POLIŢIA LOCALĂ TâRgU-JIU

ASIgURAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE

La nivelul Municipiului Târgu-Jiu s-a acţionat permanent cu patrule pedestre şi auto în 
scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, asanării zonelor publice de elemente parazitare, 
cerşetori, copii ai străzii, precum şi pentru prevenirea faptelor contravenţionale sau infracţi-
onale. De asemenea, s-a acţionat permanent în vederea menţinerii curăţeniei şi prevenirii 
distrugerii spaţiilor verzi şi a arboretului, s-a acţionat în zona unităţilor de învăţământ, a 
unităţilor sanitare, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, precum şi în alte 
locuri publice în vederea asigurării siguranţei elevilor pe traseele de deplasare la şi de la 
şcoală, asigurării desfăşurării în bune condiţii a activităţilor zilnice şi a unui climat bun de 
conveţuire socială. 

S-au asigurat măsuri de ordine publică cu ocazia desfăşurării unor manifestări cultural-
sportive, religioase sau de altă natură, după cum urmează:

- 59 dispozitive create cu ocazia unor meciuri de handbal, fotbal, baschet sau 
alte manifestări sportive.

- 36 dispozitive create cu ocazia unor manifestări cultural – artistice.
- 13 dispozitive create cu ocazia unor manifestări religioase.
Pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice, au fost aplicate 648 sancţiuni contravenţio-

nale în cuantum de 96.168 lei. 
În timpul acţiunilor întreprinse de efectivele Poliţiei Locale Târgu-Jiu pe linia prevenirii 

cerşetoriei, vagabondajului şi a vagabondajului juvenil au fost depistate 32 persoane care 
apelau la mila publică şi aplicate 23 sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.200 lei. De 
asemenea, au fost internate la secţia de psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean Gorj 13 
persoane, iar 11 minori nesupravegheaţi au fost internaţi în Centrul Primiri în Regim de 
Urgenţă a minorilor. În vederea prevenirii apariţiei unor decese cauzate de frig în perioada 
de iarnă au fost îndrumate către azilul de noapte “Casa Iris” 10 persoane.

S-a menţinut o permanentă legătură cu asociaţiile de proprietari în vederea rezolvării 
problematicii cu care acestea se confruntă. 

În scopul asigurării fluenţei traficului şi supravegherii a cât mai multor străzi şi inter-
secţii, împreună cu Biroul de Poliţie Rutieră din cadrul Poliţei Municipiului Târgu-Jiu, au fost 
constituite patrule mixte, poliţiştii locali participând la instruiri efectuate de către personalul 
de conducere din cadrul biroului. 

S-a acţionat permanent în scopul fluidizării circulaţiei, ocazie cu care au fost constatate 
următoarele: 

- 345 autovehicule ridicate de către compartimentul ridicări auto, acestea fiind parcate 
în locuri neautorizate.

- 527 autovehicule mutate cu ocazia unor lucrări în carosabil.
- 3.044 autovehicule sancţionate conform HCL 125/2011 pentru reglementarea unor 

reguli în domeniul circulaţiei rutiere pe domeniul public.
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- 200 autovehicule sancţionate conform HCL 212/2011 privind aprobarea 
Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea Permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia 
pe străzile din municipiul Târgu-Jiu.

- 774 autovehicule sancţionate conform O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
- 403 autovehicule blocate conform HCL 191/2010.
- 8.873 permise de liberă trecere eliberate conform HCL 212/2011 privind aprobarea 

Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea Permiselor de Liberă Trecere 
- 35 autovehicule depistate ca fiind abandonate sau fără stăpân conform Legii 

421/2002 privind regimul vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe domeniul public al 
unităţilor administrativ-teritoriale. În urma demarării procedurilor de trecere a acestora în 
patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale, 21 autovehicule au fost ridicate de către pro-
prietarii acestora, iar un autoturism a fost valorificat la un centru de colectare a fierului vechi.

În 2012 poliţiştii locali au intervenit în soluţionarea a 413 sesizări privind ocuparea fără 
drept a parcărilor de reşedinţă, 367 autoturisme fiind depistate ocupând fără drept parcări 
de reşedinţă, conducătorii auto ai acestora fiind invitaţi la sediul Poliţiei Locale Târgu-Jiu în 
vederea sancţionării contravenţionale conform H.C.L. 110/2009.

Acţiunii de verificare şi control în domeniul respectării normelor generale de comerţ:
- agenţi economici verificaţi pe linia respectării normelor generale de comerţ – 587;
- Piaţa Centrală, Piaţa 9 Mai, Piaţa volantă - CAM şi strada Unirii – Piaţa de flori– ve-

rificarea agenţilor economici şi a producătorilor particulari – 247;
- 8 vulcanizări verificate pentru desfăşurarea activităţilor în afara punctelor de lucru, 

perturbând astfel traficul auto şi pietonal;
- acordul în legătură cu locaţia şi orarele de funcţionare propuse de agenţii economici 

– 256;
- verificări în vederea depistării comerţului ambulant neautorizat – zilnic;
- verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale în afara spaţiului 

deţinut, perturbând astfel traficul pietonal (Calea Severinului, Calea Bucureşti, Piaţa Centrală 
– Complex Bianca) – 32;

- acţiuni desfăşurate în colaborare cu alte instituţii:Compartimentul Avize/Autorizări 
Primăria Târgu-Jiu(25); D.S.V. Gorj(1); O.P.C Gorj (1); Compartimentul Transporturi Rutiere 
din cadrul Primăriei Târgu-Jiu(1); Poliţia T.F. Târgu-Jiu(1);

Acţiuni de verificare a respectării disciplinei în construcţii:
- verificarea constructorilor care execută lucrări de reabilitare termică, privind respec-

tarea normelor de curăţenie şi a culorii iniţiale a faţadelor – 14;
- acţiuni de verificare a respectării disciplinei în construcţii - 221;
- acţiuni desfăşurate în colaborare cu alte instituţii: I.G.S.C. Gorj – 16; Serviciul 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – 31; Garda Naţională de Mediu – Comisariatului 
Judeţean Gorj – 2.

Acţiuni de verificare a respectării protecţiei mediului şi afişajului stradal:
- monitorizarea zonelor periferice, prevenirea şi combaterea depozitării necontrolate a 

deşeurilor - zilnic;
- afişe depistate în locuri neautorizate – 62;
- stâne depistate pe raza municipiului– 35;
- eliberare acorduri de publicitate sonoră – 6;
-  verificări efectuate la persoane fizice şi juridice în vederea respectării normelor de 

protecţia mediului – 52;
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Soluţionare petiţii şi sesizări – 312 sesizări scrise şi 248 sesizări verbale/telefonice 
soluţionate. 

Sancţiuni aplicate:
- în domeniul comercial – 165 sancţiuni aplicate şi 6 suspendări de activitate;
- în domeniul disciplinei în construcţii – 19 sancţiuni aplicate;
- în domeniul protecţiei mediului (afişe depistate în locuri neautorizate) – 15 sancţiuni aplicate. 

EvIDENŢA PERSOANEI, DISPECERAT, BAzE DE DATE

S-a acţionat permanent în cartierele şi în zonele municipiului unde au existat sesizări 
cu privire la locuirea fără forme legale a unor cetăţeni în vederea identificării acestora şi 
punerea lor în legalitate. În colaborare cu Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 
Persoanei Târgu-Jiu au fost soluţionate 1.280 lucrări privind intrarea în legalitate a unor per-
soane cu documente de identitate expirate sau neîntocmite în termenele stabilite de lege, 
fiind înmânate 942 de invitaţii în vederea reglementării situaţilor mai sus amintite.

S-au întreprins măsuri permanente în vederea intrării în legalitate a persoanelor care 
au împlinit vârsta de 14 ani şi nu şi-au întocmit acte de identitate, precum şi a persoanelor 
care au împlinit 18 ani ori au actele de identitate expirate.

De asemenea, au fost executate 49 de mandate de aducere în faţa instanţelor jude-
cătoreşti a unor persoane care aveau anumite calităţi în unele dosare aflate pe rol şi 161 cărţi 
alegător au fost înmânate. S-a executat procedura de aducere la cunoştinţă prin afişare la 
domiciliu a 248 procese verbale de contravenţie emise de Poliţia Locală Târgu-Jiu sau alte 
poliţii locale din ţară ale căror contravenienţi, din anumite motive, nu au luat la cunoştinţă 
despre conţinutul acestora. 

DISPECERAT, BAzE DE DATE

Au fost întreprinse o serie de activităţi specifice după cum urmează:
- verificări în baza de date evidenţă persoane – 1.511 din care 44 la Poliţia T.F.;
- verificări în baza de date permise auto – 1.222;
- dispoziţii şi sesizări primite de la directorul executiv, personalul aflat la conducerea 

instituţiei şi poliţiştii locali – 782;
- sesizări cu privire la ocuparea abuzivă a parcărilor de reşedinţă – 413;
- sesizări primite care au fost distribuite spre soluţionare serviciilor operative din cadrul 

Poliţiei Locale Târgu-Jiu – 816.

SANCŢIUNI CONTRAvENŢIONALE APLICATE 

În 2012 au fost constatate şi aplicate de către efectivele Poliţiei Locale Târgu-Jiu 3434 
sancţiuni contravenţionale în cuantum de 456.248 lei. 

Poliţia Locală Târgu-Jiu şi-a propus să-şi dezvolte în continuare baza materială, reuşin-
du-se astfel achiziţionarea a două autoturisme noi, cât şi a 5 pistoale marca MAKAROV. De 
asemenea, pe lângă cei 27 de poliţişti locali şcolarizaţi în 2011, au mai fost şcolarizaţi în 2012 
35 poliţişti locali în cadrul Şcolii de Aplicaţie Pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” Bucureşti, catedra 
de studii Bumbeşti-Jiu.



69

S.C. TRANSLOC S.A. TâRgU-JIU

La 31 decembrie 2012, societatea avea 119 salariaţi cu contract individual de muncă 
pe perioada nedeterminată. În ceea ce priveşte parcul auto din dotarea societăţii, acesta se 
compune din: 17 troleibuze (3 nearticulate si 14 articulate); 20 autobuze (16 nearticulate şi 
4 articulate); 9 autospeciale, iar activitatea se desfăşoară pe 7 trasee.

Principalele obiective care au stat la baza activităţii S.C. TRANSLOC S.A. Târgu-Jiu în 
2012 au fost următoarele:

- gestionarea serviciului de utilitate publică, înţelegând prin aceasta exploatarea, în-
treţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale conform legislaţiei;

- continuarea unor activităţi secundare aducătoare de venituri pentru unitate, cum ar fi:
• prestări servicii staţie I.T.P.;
• prestări servicii de publicitate pe mijloacele de transport;
• prestări servicii închiriere stâlpi pentru susţinere module publicitare;
• prestări servicii închiriere stâlpi pentru susţinere cabluri fibră optică;
• prestări servicii privind activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare şi elibe-

rare autovehicule.
La 31.12.2012 situaţia economico-financiară se prezintă astfel:

        Lei RON

VENITURI TOTALE din care:  8.093.617

  - venituri de exploatare 8.093.611

CHELTUIELI TOTALE din care:  8.062.380

  - cheltuieli de exploatare 8.013.324

REZULTATUL BRUT      + 31.237
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S.C. EDILITARA PUBLIC S.A.

S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. beneficiază de dotări proprii pentru desfăşurarea activi-
tăţii, după cum urmează:

• parc auto - echivalentul a 72 de unităţi etalon compus din mijloace de transport şi 
utilaje;

• staţie de preparare a mixturilor asfaltice dotată cu: instalaţie IMA 45 to/h tip Marini-
Nicolina, silozuri acoperite şi descoperite pentru agregate, laborator;

• staţie de preparare a betoanelor;
• clădiri administrative;
• centrale termice.
S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. este administratorul fondului locativ de stat, pieţelor, 

cimitirului ortodox municipal.

vALOAREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI ExECUTATE
(2012, comparativ cu anii 2011, 2010 şi 2009)
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I. SECŢIA PRESTĂRI CONSTRUCŢII

Prestaţia executată de către personalul din cadrul secţiei conform specificului secţiei 
a făcut referire la următoarele:

- reparaţii carosabil diverse străzi (Victoria, A.I.Cuza, 9 Mai, S. Bobancu, V. Lascăr, 
Luncilor, Termocentralei, Minerilor, Carpaţi, Cimitir Romanesti, Parâng, C. Coposu, 14 
Octombrie, T. Vladimirescu, Narciselor, Lotrului, Aviatorilor, Făget, Calea Bucureşti, Preajba, 
23 August- V. Militaru (parţial), Calea Severinului, Aviatorilor, Griviţa, Bicaz, Primăverii, Polata, 
Ana Ipătescu, Ciocârlău, Zambilelor, Dumbrava, Macului, Lotrului, Debarcader, Mioriţei, Aleea 
Fântânii, Arghezi, Comuna din Paris, I.L.Caragiale, 11 Iunie, Islaz Enescu, Nicolae Bălcescu, 
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Eroilor, Şuşiţa, 1 Mai Vest, Mărgăritarului, Albatros, Săvineşti, Drăgoieni, Bârseşti, Plevnei, 
U.M. Drăgoieni, Călăraşi, V. Alecsandri, Aurel Vlaicu, Traian, C. Brâncuşi, Şişeşti, Iazului, 22 
Decembrie bloc 30, Unirii Siret, Confederaţiei, Liceul Economic, Liceul Sportiv, Sc. Gen. Nr. 
4, Sadoveanu, Petrescu, Lătăreţu, Titulescu bloc 10, 12, Viitorului, Merişescu, Tismana, 
Dragalina, Cerbului ) în suprafaţă de 93.886,5 mp şi valoare de 4.182.368,73 lei;

- pietruire diverse străzi şi zone (Cartier Şişeşti, Aleea Digului, Aviatorilor, Şuşiţa, 
Preajba, Narciselor, Aleea Mehedinţi, Mesteacănului, Bicaz, Unirii, Sf. Dumitru, Iezureni, 
Făgăraşi, F. Milescu, platformă incintă Insuliţă, Viitorului, Bicaz II, drum Jieţe etc), folosindu-
se 15.498 mc agregate, valoarea lucrărilor fiind de 587.303,94 lei;

- amenajări cu pavele, montat pavele trotuar Unirii, Prelungire Luncilor, E. Teodoroiu, 
Republicii, în suprafaţă de 3.500 mp şi valoare 242.789,55 lei;

- reparaţii trotuare în zonele 30 Decembrie, 8 Mai, V. Alecsandri, Enescu(parţial),16 
Februarie, Ec. Teodoroiu, Drăgoieni, Mărgăritarului, Pelinului, Olari, Drăgoieni(parţial), Luncilor, 
Confederaţiei, Vf. Mândra, Bicaz, I. B. Deleanu, Săvineşti, A.I. Cuza, 1 Decembrie, Jiului, 
Iezureni bl. 502, Bradului, Siretului, Panduri, Ec. Teodoroiu case nr. 356,...383, etc, în supra-
faţă de 14.278 mp şi valoare 747.196,63 lei;

- amenajări parcări în Strada Dumbrava, Lt. Col. Petrescu, C. Coposu, Săvineşti, 
Debarcader, Siretului, Teilor, Plevnei, E. Teodoroiu, Olari bl. 10, Mioriţei, Aleea Brânduşei, 
Mioriţei bl 13, Castanilor bl. 6, N. Titulescu bl.12, Victoria bl. 39, Popa Şapcă, etc, în supra-
faţă de 10.796 mp şi valoare de 570.940,52 lei;

- reparaţii alei în Aleea Izvor, Teilor, Calea Severinului, 1 Decembrie, Republicii, Păltiniş, 
Aleea Digului, Şişeşti, A. Ipătescu, Bârseşti, Siretului, Drăgoieni, Insula Jiu, Crişan, 
Hidrocentralei, Ecaterina Teodoroiu, G-ral. Tell, Ursaţi, Popa Şapcă, Primăverii, Macului, 
Nicolae Titulescu bl. 12, Sf. Dumitru, Plopilor, Brâncuşi, Mehedinţi, Griviţa, I.l. Caragiale bl. 
1, sc.1, etc în suprafaţă de 11.891 mp şi valoare 583.426,59 lei;

- reparaţii cu mixtură stocabilă 366 mp şi valoare 31.306 lei;
- diverse lucrări în valoare de 1.978.523,2 lei ce au cuprins: 
• reparaţii mozaic trotuare Unirii, Victoria, preluare Brâncuşi
• înlocuit bordură
• montat stâlpi troleibuz Minerilor, Tismana
• montat borduri-Victoria
• reparat trepte scări- Unirii, Victoria, Tudor Vladimirescu
• şanţ dalat Drăgoieni, Polata
• montat panouri publicitare 
• cabină bazin vidanjabil, amenajat platformă, etc Târg Săptămânal
• canalizare bl. 56, vopsit Teatru de Vară, canal, pistă atletism stadion
• executat rampe Parcul Central, socluri Slt. Merişescu, Maria Lătăreţu
• reparat şi vopsit semnale Slobozia, Iezureni
• vopsit borduri diverse străzi
• ridicat cămine la cotă (V.Alecsandri, 9 Mai, Agriculturii, Minerilor, Siretului)
• montat tuburi canalizare- Măceşului
• împrăştiere nisip spaţiu joacă – Săvineşti, Teilor, Hidrocentralei, Griviţa, Parcul Central
• vopsit borduri, gărduleţe-Ciocârlău, Ecaterina Teodoroiu, Olteţului
Totodată, Secţia Prestări Construcţii a fost pregatită în permanenţă pentru acţionarea 

cu promptitudine în cazul deszăpezirii, asigurând utilaje, material antiderapant, personal de 
intervenţie.
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II SECŢIE PRODUCŢIE SECUNDARĂ

În cadrul secţiei, au fost executate următoarele lucrări:
- reparaţii spaţii joacă şi împrejmuiri în următoarele zone :11 Iunie, 1 Mai Vest, A. I. 

Cuza, Plopilor, Teilor, Agriculturii, Olari, Castanilor, Victoria II, 22 Decembrie, Progresului, N. 
Titulescu, Autogara, Prel. Brâncuşi, Super 2000, Unirii- Siret, Republicii, 8 Mai vile, Agenţia 
CFR, Popa Şapcă, Griviţa, G-ral Tell, Dacia, CAM, Islaz, Bârseşti, Mioriţei, Minerilor, 23 
August, 1 Decembrie 1918, Olari, Griviţa I şi II, Tipografiei, Rostramo, Plopilor, Constantin 
Brâncuşi, Săvineşti, Teilor, I.L. Caragiale, Agriculturii, 8 Mai, Săvineşti I şi II, Zambilelor, 
Debarcader, 1 Mai Vest, Garofiţei, 11 Iunie, Iosif Keber, Castanilor, V. Alecsandri, Parc Central, 
Lotrului, Iezureni, Abator II., valoarea lucrărilor fiind de 197.384,30 lei;

- diverse lucrări a căror valoare a fost de 1.179.041,75lei şi ce au cuprins:
• confecţionat şi montat împrejmuiri spaţii joacă în Agriculturii, Brâncuşi, Abator I, Debarcader,
• confecţionat bariere metalice: 18 bucăţi
• confectionat şi montat coşuri gunoi 
• reparat bănci ( înlocuire ştacheţi) zonele: Tipografiei, LIDO, Debarcader, Hidrocentralei, 

Zona Centrală, Zambilelor, Stadion, G-ral Tell, V. Alecsandri, zona Mioriţei, Garofiţei, 
Rostramo, Abator I şi II, Victoriei III şi IV, Agriculturii, Olari, 1 Mai Vest, Parc Central, Ion Budai 
Deleanu, 23 August, 11 Iunie, Iosif Keber, Zona Gării, Tudor Vladimirescu, Plopilor etc; 

• demolat, confectionat şi montat mobilier spaţii joacă în zonele 23 August, Mioriţei, 
Olteţului, Tudor Vladimirescu, 1 Mai bl. 56, Alunitei etc; 

• confecţionat jardiniere pomi, martori pomi, scăriţe suport, ţăruşi pichetat;
• confecţionat şi montat stâlpi parcări reşedinţă;
• confecţionat şi montat gard protecţie zona Lido;
• confecţionat şi montat gard Tismana;
• demolare garaje în zona Griviţa, Panduraş, Unirii, Nicolae Titulescu, A.I. Cuza, Stadion 

Municipal;
• reparat, montat şi demontat căsuţe expoziţie zona Victoriei;
• confecţionat gard metalic trotuare str. Progresului, Lotrului, 9 Mai;
• confecţionat balustrăzi trotuar zona Comuna din Paris bl 3;
• demontat şi montat gard beton şi metalic Constantin Brâncuşi;
• montat scenă Piaţa Prefecturii;
• reparat şi înlocuire plăci policarbonat staţii troleibuz Calea Bucureşti, Preajba, 

Ecaterina Teodoroiu 
• confecţionat şi modificat stâlpi iluminat;
• reparat împrejmuire şi mobilier spaţii joacă Garofiţei, Gen. Tell;
• confecţionat ornamente de iarnă;
• deszăpezire
• igenizare spaţii joacă;
• confecţionat urne mici, mari şi săgeţi indicatoare;
• turnat pardoseală şi montat pardoseală cauciuc spaţii joacă strada Olteţului;
• montat panouri electorale;
• extindere padoc câini str. Termocentralei;
• montare cabine vot, vopsit firme secţie votare;
• piloţi dirijare circulaţie;
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III. SECŢIE SALUBRITATE

• măturat manual străzi (1000mp) - 41.363;
• curăţat şi încărcat podmol (mp) - 83.910;
• întreţinere şi curăţenie străzi (1000 mp) - 43.686;
• măturat mecanic (1000 mp) - 30.273;
• stropit mecanic (1000mp) - 26.430;
• transport podmol cu tractorul (mc) - 2.988;
• cosit mecanic (100mp) - 1.583;
Valoarea lucrărilor executate a fost de 2.985.578 lei.

Iv. SECŢIE SERE, PARCURI ŞI zONE vERzI

În cadrul secţiei, au fost executate lucrări de repicare şi plantare material floricol, 
asigurându-se astfel baza materială a lucrărilor de plantări în spaţiile verzi ale 
municipiului.

Totodată, menţionăm că lucrările au făcut referire la asigurarea curăţeniei în spaţiile 
verzi, precum şi la întreţinerea acestora. 

Lucrările executate în cadrul secţiei au cuprins:
- măturat manual alei şi parcuri (1000 mp) – 3.232;
- curăţat şi ridicat podmol – 4.295;
- întreţinere şi curăţenie (1000mp) – 2.803;
- cosit vegetaţie ierboasă (100 mp) – 20.765;
- tundere şi tăieri de corecţie garduri vii (mp) – 433.029;
Valoarea acestora se ridică la suma de 3.028.507 lei.

v. SECTOR ÎNTREŢINERE CIMITIR, POMPE FUNEBRE

Prin activitatea depusă în cadrul administrării şi întreţinerii cimitirului municipal, s-a 
urmărit menţinerea ordinii şi curăţeniei interioare.

Acest lucru s-a materializat prin lucrări de reparaţii bănci, coşuri de gunoi, împrejmuire, 
cosirea vegetaţiei ierboase, vopsitorii, văruiri.

vI. SERvICIUL FOND LOCATIv

În cadrul activitaţii, personalul urmăreşte încasarea chiriilor aferente locuinţelor din 
fondul de stat şi spaţiilor comerciale amplasate la parterul blocurilor. Se urmăreşte tot-
odată păstrarea integrităţii construcţiilor, împiedicându-se degradarea prematură a 
acestora.

Activitatea depusă a cuprins întocmirea şi urmărirea contractelor de închiriere a imo-
bilelor, în conformitate cu prevederile legale şi a repartiţiilor emise de către Primăria 
Municipiului Târgu-Jiu.

Personalul specializat din cadrul activităţii execută pe bază de comenzi emise de către 
asociaţiile de proprietari şi persoane fizice lucrări de reparaţii instalaţii sanitare şi cele afe-
rente părţilor de construcţii, etc.
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vII. SERvICIUL ADMINISTRARE PIEŢE

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

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

Pieţele din municipiu (Piaţa Centrală, Piaţa 9 Mai, Piaţa Debarcader, Piata de Gross) îşi 
desfăşoară activitatea în perimetre delimitate de către Consiliul Local, obligativitatea S.C. 
EDILITARA PUBLIC S.A. fiind de încasare a taxelor zilnice şi periodice, repartizarea spaţiilor 
la tarabă sau ţarcuri îngrădite, asigurarea desfaşurării unui comerţ civilizat, asigurarea şi res-
pectarea zonării obiectivelor conform schiţei de zonare, aprobată de Consiliul Local, asigu-
rarea aplicării măsurilor dispuse de organele de inspecţie şi control, asigurarea ridicării zilnice 
a gunoiului, curăţirea incintelor pieţelor, spălarea sub jet de apă sub presiune, zilnic şi ori de 
câte ori este nevoie, în funcţie de sezon, dotarea cu produse dezinfectante de întreţinere.

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

Lucrările executate s-au concretizat prin:
• Piaţa Centrală: la nivelul 2012, la numeroasele solicitări ale comercianţilor ce precizau 

că învelitoarea existentă a sectorului păsări din Târgul Litovoi s-a deteriorat, copertina a fost 
refăcută. S-a dispus demolarea copertinei din aleea digului şi amplasarea ei în Piaţa Centrală, 
în spatele halei de carne pe o platformă amenajată. Primăria Municipiului Târgu-Jiu a deli-
mitat un perimetru pentru amenajarea şi punerea în funcţiune a Târgului săptămânal de 
animale. Noua construcţie s-a amenajat pe un spaţiu unitar, deschis şi acoperit pentru a se 
asigura protecţia faţă de intemperii, dotat cu spaţii speciale pentru animale, pubele pentru 
colectarea deşeurilor, adăpători, racord la reţeaua de apă a oraşului şi iluminat cu stâlpi cu 
lămpi fluorescente.

• Piaţa 9 Mai: vopsitorii mese sector agricol; igienizări toalete.
• Piaţa Debarcader: igienizări şi vopsitorii.
• Piaţa de gross vopsitorii şi igienizări.

vIII. SERvICIUL gESTIONARE CâINI FĂRĂ STĂPâN

Prin activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân se urmăreşte încadrarea în preve-
derile OUG nr.155/2001 în ceea ce priveşte capturarea câinilor, adăpostirea, hrănirea şi 
eventuala eutanasiere, precum şi adopţia acestora. Menţionăm că a fost pus în funcţiune 
centrul canin amplasat în zona C.E.T., executat de către personalul unităţii noastre, spaţiu 
ce întruneşte condiţiile impuse de reglementările legislaţiei în vigoare.

Principalele surse de creştere a numărului de câini din municipiu sunt:
- abandonurile;
- nesterilizarea femelelor de către proprietari;
- lipsa de supraveghere a câinilor de către proprietari, animalele pătrunzând pe dome-

niul public;
- transferul din alte localităţi din judeţ şi alte judeţe învecinate.
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Propunerile de măsuri pentru reducerea numărului de câini fără stăpân pe termen 
mediu şi lung fac referire la:

- inventarierea acestora (recensământul canin);
- sterilizarea gratuită;
- diminuarea abandonului;
- modificarea codului legislativ privind protecţia animalelor (în mod special pentru câinii 

abandonaţi);
- fiecare judeţ să beneficieze de un crematoriu pentru animale.
Dacă se vor lua şi aplica aceste măsuri şi altele la propunerea cetăţenilor numărul de 

câini abandonaţi va fi cu mult mai mic.
Precizăm că la nivelul municipiului se manifestă mult interes pentru diminuarea numă-

rului de câini comunitari de pe domeniul public, dar fără sprijin legislativ şi din partea popu-
laţiei, procesul va fi mult mai greu.

În vederea creşterii numărului de adopţii, la nivelul municipalităţii se va organiza bianual 
târgul de adopţii, primul având loc în data de 22.10.2011, orele 11, în Parcul Central. 

Astfel, iubitorii de animale au ocazia să adopte un câine, în cadrul primei ediţii a 
Târgului de adopţii pentru animale fără stăpân. 

La nivelul S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu-Jiu, în vederea derulării cu operativitate 
a lucrărilor propuse, au fost organizate licitaţii deschise, cereri de ofertă şi s-au încheiat 
contracte pentru achiziţionarea următoarelor produse şi servicii:

• nisip (12.000 tone);
• pietriş concasat de diferite sorturi (19.000 tone);
• dale de pavare (4500 mp);
• borduri mari:
  - 500x100x150 - 10.500 bc
  - 500x200x150 – 15.000 bc
  - 500x150x150 – 2.000 bc
• închiriere automăturatoare -2 bc;
• bitum -1000 tone;
• filer-1200 tone;
• închiriere UNIMOG-4 bc. 
• închiriere utilaje pentru deszăpezire:
  - tractor cu plug 2 bc, autogreder 1 bc;
  - închiriere UNIMOG-4 bc
  - închiriere autobasculante 3 bc;
  - închiriere buldoexcavator 2 bc;
  - buldozer pe şenile – 1 bc;
  - ATV 4x4 - 2 bc;
Licitaţiile şi cererile de oferte au respectat prevederile O.U.G. 34/2006 actualizată şi 

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

- înregistrarea în SEAP (Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice);
- transmiterea în SEAP a invitaţiilor şi anunţurilor de participare;
În 2012, o atenţie deosebită s-a acordat achiziţionării unor echipamente noi pentru 

buna desfăşurare a activităţii în cadrul unităţii şi pentru scăderea cheltuielilor aferente aces-
tora ( consum gaze, combustibil, energie electrică). 
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Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală din surse proprii a cuprins, la ca-
pitolul C (dotări independente): semiremorcă 24 mc în sistem leasing, motosapă, motocoase, 
cupă excavator, motofoarfeci, invertor, maşină ecarisaj, răspânditoare material antiderapant, 
lame zapadă, autobasculantă 8,5 to, autoutilitară second hand, drujbă, valoarea acestor 
mijloace fixe achiziţionate fiind de 310.104 lei.

Totodată, s-a avut în vedere eficientizarea producerii energiei termice la obiectivul 
„Centrală termică seră de flori”, acest lucru concretizâdu-se prin retehnologizarea centralei 
termice existente.

Lucrările executate au cuprins:
• elaborare proiect tehnic instalaţie termică
• elaborare proiect gaze
• montare echipament de producere energie termică
• punere în funcţiune cu avizare ISCIR.
S-a avut în vedere totodată repararea canalului termic şi a instalaţiei de furnizare agent 

termic Sera nr.3, fapt ce a condus la o scădere a consumului de gaze şi creşterea confortului 
termic în cadrul complexului de clădiri arondat centralei termice.

În 2012, prin personalul autorizat din cadrul unităţii s-au avut în vedere următoarele:
- reducerea consumului de combustibil şi energie electrică prin efectuarea de revizii-

reparaţii corespunzătoare la centralele termice aflate în exploatare;
- instruirea periodică a personalului privind normele de protecţie a muncii şi PSI, uni-

tatea neînregistrând niciun accident de muncă;
- repararea şi verificarea metrologică a cântarelor din pieţe şi din dotarea staţiei de 

asfat.
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S.C. APAREgIO gORJ S.A.

În 2012 s-au realizat lucrări de întreţinere la cişmele şi fântâni arteziene, reparaţii şi 
vopsitorii la acestea, montat şi repoziţionat hidranţi, activităţi de vidanjare pentru bazinele 
de apă uzată în valoare totală de 217 684 lei, după cum urmează:

- repoziţionat 16 hidranţi stradali pe Calea Bucureşti(4 buc), Slobozia(10 buc) şi în 
Cartierul Bârseşti(2buc);

- montat 7 hidranţi noi pe str. Ana Ipătescu, 23 August şi Teilor, Piaţa 9 Mai, Casa de 
Cultură, Plopilor(bl. A.N.L.) şi Târgul Coleus;

- s-au montat alte 10 cişmele stradale în Parcul Central, str. Ulmului, Slobozia nr.183, 
Drăgoieni nr.4, Debarcader bl.10, Magnolia Centru şi Aleea Iazului (locuinţe sociale);

- s-au realizat alte 31 branşamente datorită reabilitării reţelelor pe str. Calea Severinului 
(23 buc), Bârseşti (6buc) şi Slobozia(2buc);

Datorită vechimii şi stării conductelor de aducţiune a fost necesară intervenţia pentru 
remedierea avariilor la acestea, în special pe cea cu Dn800mm (3 piese montate, 4 etanşări 
cu plumb şi 4 reparaţii prin sudură) şi pe cea cu Dn 600mm ( 4 piese montate, 7 etanşări cu 
plumb şi 3 reparaţii prin sudură) ;

Pe reţelele de canalizare s-a intervenit prin ridicarea căminelor la cotă, s-au confecţi-
onat şi completat 38 capace de canalizare pe căminele unde acestea au fost furate şi nere-
cuperate şi s-a intervenit în mod permanent cu utilajele din dotare curăţitor canale woma şi 
vidanje pe reţelele stradale de canalizare, la fosele şi bazinele vidanjabile din str. Libertăţii, 
Cartier Şişeşti, locuinţe sociale Iezureni. S-au realizat şi recondiţionat cca. 230m reţea de 
canalizare pe str. Unirii(15 m cu Dn315mm), cartierul Abator( bl.52 si bl.98-100 m cu Dn 
250mm), str. Lotrului (bl.4 si bl.10- 60m cu Dn250mm), Lido şi Griviţa (45 m cu Dn250mm), 
str. Tudor Vladimirescu intersecţie cu str. Lalelelor( 10 m cu Dn200mm).

Au fost executate lucrări de refacere carosabil şi trotuare în urma lucrărilor de investiţii 
executate(străzile Jiului, Panduri, Meteor, Calea Severinului), cât şi în urma remedierii avariilor 
în valoare totală de 358000 lei. 

La solicitarea populaţiei, au fost întocmite 77 documentaţii noi pentru branşări şi ra-
corduri la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare şi au fost emise 29 avize pentru reali-
zarea de noi investiţii. Prin acţiunile de verificare şi control au fost identificaţi 233 noi 
utilizatori.

Au fost montate 628 apometre, gradul de contorizare atins fiind de 91% la populaţie, 
73% la instituţiile publice şi 69% la agenţii economici.

Concomitent cu aceste acţiuni, s-au menţinut în funcţiune toate cişmelele şi pompele 
stradale, fântânile arteziene, hidranţi, gaigărele şi căminele de canalizare, s-a intervenit atât la 
reţelele de canalizare menajeră, cât şi pe cele pluviale.

În ceea ce priveşte nivelul achiziţiilor, valoarea acestora s-a ridicat la 227959 lei, con-
stând în pompe şi electropompe pentru forajele de alimentare cu apă, hidrofoare, fântâni 
arteziene, aparate de sudură, tăietoare de asfalt, hala indrustrială pentu echipamente, apa-
ratura de laborator.
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Referitor la stadiul realizării lucrărilor prevăzute în proiectul major „Extinderea şi rea-
bilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj“, contractele de execuţie au fost 
structurate pe următoarele categorii de lucrări: reabilitări şi extinderi de reţele, lucrări la 
sursele de apă şi staţiile de tratare, lucrări la staţiile de epurare.

Toate lucrările prevăzute sunt în derulare, iar marea majoritate a obiectivelor urmează 
a se recepţiona şi pune în funcţiune în prima jumătate a anului 2013. 

Lucrările executate pentru Târgu-Jiu sunt în stadii diferite, după cum urmează:
- lucrările la Staţia de Epurare sunt realizate în procent de 89%, urmând ca obiectivul 

să fie finalizat în iunie 2013;
- lucrările la sursele de apă şi staţia de tratare Dealul Târgului sunt realizate în procent 

de 34%, acestea fiind în derulare;
- reabilitarea şi extinderea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul 

Târgu-Jiu s-au realizat doar în procent de 5%, fapt pentru care contractul de execuţie cu 
antreprenorul a fost reziliat începând cu 08.09.2012, urmând a se relua procedura de atri-
buire, iar lucrările să fie adjudecate din nou, acestea fiind publicate pe S.E.A.P.

Deşi activităţile de consultanţă, execuţie şi urmărire a lucrărilor au fost bine conturate 
din punct de vedere organizatoric, totuşi s-au mai întâmpinat unele greutăţi în ceea ce pri-
veşte asigurarea amplasamentelor, întârzieri ce au ţinut de eliberarea avizelor şi autorizaţiilor 
necesare, de schimbări de soluţie tehnică pe timpul execuţiei, de unele motivaţii obiective, 
uneori chiar şi subiective din partea antreprenorilor, ceea ce au condus la prelungirea ter-
menelor de execuţie. 

Tot în 2012 a fost fundamentat noul Master Plan ce cuprinde lucrările necesare a fi 
realizate în perioada 2014-2019, atât în domeniul alimentării cu apă şi canalizării, cât şi al 
epurării apelor uzate, precum extinderea de reţele, reabilitării şi realizării de noi obiective, 
capabile să satisfacă noile cerinţe europene, să crească gradul de confort şi satisfacţie al 
populaţiei, să asigure eficientizarea serviciilor, să îmbunătăţească mult calitatea apei distri-
buite şi parametrii de evacuare ai apelor uzate epurate, concomitent cu protecţia mediului 
ambient în care se desfăşoară aceste servicii.

S-a acordat atenţia cuvenită soluţionării tuturor sesizărilor şi reclamaţiilor, cât şi reali-
zării sarcinilor şi obiectivelor trasate de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu, 
prin reprezentanţii săi legali.
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