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Stimaţi târgujieni,

Încercăm prin acest raport să vă facem 
cunoscute activităţile noastre din anul 2013, 
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.

Primar, 

Dr. Ing. Florin Cârciumaru
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DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

APARATUL DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL TÂRGU-JIU

În 2013, Primarul Municipiului Târgu-Jiu a iniţiat 420 proiecte de hotărâri. În urma 
analizelor şi avizărilor efectuate de comisiile de specialitate, Consiliul Local în cele 17 şe-
dinţe, din care 12 ordinare, 4 extraordinare şi una festivă, a adoptat 415 hotărâri. Cele mai 
multe privesc administrarea domeniului public şi privat; aprobarea de indicatori pentru 
diverse obiective de investiţii care să asigure o dezvoltare continuă; programe şi diverse 
facilităţi pentru cei defavorizaţi social; împărţirea banului public într-un mod cât mai util 
pentru cetăţeni; reactualizarea Comandamentului Municipal Târgu-Jiu şi aprobarea 
Programului de măsuri pentru activitatea de prevenire şi înlăturare a efectelor fenomenelor 
meteorologice periculoase; lista de priorităţi la locuinţele ANL şi locuinţele sociale; imple-
mentarea proiectului de interes comun „Sistem de management integrat al deşeurilor solide 
în Gorj”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu; Regulamentul de funcţi-
onare al pieţelor din Târgu-Jiu; reţeaua şcolară; Regulamentul de organizare şi desfăşurare 
a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi remorcilor 
staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu-Jiu; modi-
ficarea formei nomenclatorului stradal şi atribuirea de denumiri arterelor principale din lo-
calităţile componente; finanţarea şi aprobarea contribuţiei proprii pentru proiectul „Creşterea 
performanţei energetice la blocurile de locuinţe, aprobarea proiectului „Implementare soluţii 
de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, Zona Est, pentru eficientizarea serviciilor publice 
oferite către cetăţeni”, a cheltuielilor legate de implementarea acestuia şi a acordului de 
parteneriat; planuri urbanistice de detaliu şi zonale; tarifele practicate de SC APAREGIO 
GORJ SA pentru distribuţie apă potabilă şi canalizare menajeră, aprobarea tarifelor prac-
ticate de SC Edilitara Public SA pentru deszăpezire în sezonul rece 2013–2014, scutirea 
de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în 
impozite şi taxe locale, redevenţe, chirii şi alte venituri datorate bugetului local de către 
persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile fami-
liale; acordarea de lemne pentru foc, rezultate în urma tăierilor de corecţie, unor categorii 
de persoane defavorizate; stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 2013 și 2014; fi-
nanţarea proiectelor depuse de organizaţiile de tineret; aprobarea Protocolului de colabo-
rare cu Centrul Naţional „România Digitală” pentru realizarea Punctului de Contact Unic 
electronic la nivelul Municipiului Târgu-Jiu; acordarea, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, 
de pachete cu produse alimentare persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse.
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Din cele 415 de hotărâri adoptate, nici una nu a fost atacată la instanţele judecă-
toreşti competente.

În exercitarea atribuţiilor sale, Primarul a emis 2714 dispoziţii privind activitatea 
direcţiilor şi serviciilor de specialitate prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică 
de interes local, autoritate tutelară, protecţie civilă, protecţie socială, investiţii, gospo-
dărie comunală, urbanism, resurse umane, măsurile necesare pentru realizarea lucrărilor 
conform angajamentelor asumate în domeniul gospodăriei comunale; gospodărirea şi 
înfrumuseţarea localităţii, păstrarea ordinii şi liniştii publice; organizarea de licitaţii pentru 
desfăşurarea unor lucrări; prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
convocarea Consiliului local în şedinţe ordinare şi extraordinare etc.

COMPARTIMENTUL JURIDIC-CONTENCIOS

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ÎN BAZA LEGII NR. 10/2001

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 
75/14.02.2001 şi a stabilit prin dispoziţiile art. 21 că persoanele îndreptăţite vor notifica 
în termen de 6 luni persoana juridică deţinătoare, solicitând restituirea în natură a imo-
bilului. De reţinut este că termenul de 6 luni a fost prelungit succesiv prin OUG nr. 
109/2001 şi OUG nr. 145/2001, rezultând că termenul limită de depunere a notificărilor 
a fost 14.02.2002. La Primăria Târgu-Jiu se regăsesc în prezent 1199 de notificări.

În funcţie de prevederile legale, procedura stabilită a presupus efectuarea următoarelor 
operaţiuni: s-a luat legătura fie direct, fie prin poştă cu persoanele îndreptăţite în vederea 
completării dosarelor cu notificări cu toate actele necesare soluţionării acestora şi a prezen-
tării actelor menţionate în original pentru certificare; emiterea dispoziţiilor de soluţionare a 
notificărilor; întocmirea rapoartelor comisiei interne pentru analizarea notificărilor şi a situa-
ţiilor juridice a imobilelor revendicate; copierea tuturor notificărilor şi a documentaţiilor afe-
rente şi gruparea acestora în dosare sigilate, precum şi înaintarea acestora la Comisia 
Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor prin intermediul Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj. 
Diferit de acestea s-a desfăşurat zilnic o activitate de îndrumare a solicitanţilor cu privire la 
procurarea documentelor necesare soluţionării notificărilor şi cu privire la procedurile pe 
care trebuie să le îndeplinească după emiterea dispoziţiilor de soluţionare; funcţionarii im-
plicaţi în aplicarea Legii nr. 10/2001 s-au deplasat pe teren la fiecare caz în parte în vederea 
identificării cu exactitate a imobilului solicitat şi a vecinătăţilor acestora. Totodată s-a verificat 
destinaţia actuală a imobilului şi existenţa utilităţilor publice–străzi, trotuare, parcări, con-
ducte de alimentare cu apă, gaze, electricitate etc, s-au avut în vedere documentaţiile de 
urbanism legal aprobate. În cazul în care s-a propus restituirea în natură a unor imobile, au 
fost întocmite planurile de situaţie care s-au anexat la dispoziţiile de restituire. Totodată, s-a 
procedat la punerea efectivă în posesie a proprietarilor în cazurile de restituire în natură şi 
la întocmirea şi redactarea proceselor-verbale de punere în posesie şi s-a ţinut permanent 
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legătura cu Instituţia Prefectului în vederea fundamentării referatelor de legalitate ce trebuiau 
să însoţească documentaţiile întocmite de noi şi înaintate la Comisia Centrală.

Toată această activitate s-a concretizat în următoarele: emiterea de către Primar 
a 9 dispoziţii de soluţionare a notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001; formularea 
a 39 de răspunsuri fundamentate, însoţite de documente doveditoare, după caz, la 
solicitările Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor; inventarierea tuturor 
notificărilor, soluţionate şi nesoluţionate, în vederea transmiterii către ANRP a numărului 
acestora, aşa cum stabilesc dispoziţiile Legii nr. 165/2013, fapt care a presupus o acti-
vitate laborioasă ce a presupus analiza tuturor dosarelor formate în baza Legii nr. 
10/2001 şi a tuturor dispoziţiilor emise până în prezent.

Situaţia soluţionării notificărilor până la 31.12.2013: favorabil 686 de notificări, 60 
respinse, 121 au fost redirecţionate la alte unităţi deţinătoare sau la comisia locală de 
aplicare a legilor fondului funciar, rămânând de soluţionat 332. Principalul motiv pentru 
care mai sunt de soluţionat notificări este reprezentat de lipsa de la dosare a tuturor 
actelor doveditoare. În acest sens, comisia de soluţionare a notificărilor 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 în termenul de decădere de 120 de zile de la solicitare, urmând ca în cazul în care 
dosarele nu vor fi completate, comisia să se pronunţe pe documentele deja existente

SERVICIUL AGRICOL

Activitatea s-a desfăşurat în principal pe retrocedarea terenurilor agricole, cele 
forestiere fiind deja date în proprietatea cetăţenilor, iar începând cu 20.05.2013 a apărut 
Legea nr.165/2013, care prevede măsuri pentru retrocedarea în totalitate a terenurilor 
care au aparţinut foştilor proprietari, fie în natură, fie prin măsuri compensatorii (acor-
darea de puncte) pentru terenurile care nu mai pot fi retrocedate fizic.

Până la 20.05.2013, Comisia locală a pus în posesie peste 97% din terenurile care 
au aparţinut domeniului public al statului, diferenţa urmând a se retroceda după 20 
decembrie 2013, dată după care comisiile locale îşi reiau activitatea.  În această peri-
oadă Comisia locală a propus către Comisia Judeţeană care a aprobat următoarele: 
ordine Prefect–16; validări teren agricol–21,2400 ha; propuneri de invalidare a dreptului 
de proprietate–5; propuneri pentru acordarea de despăgubiri– 4.

Bilunar, comisia locală se întruneşte în plenul ei, iar anul acesta s-au prezentat la co-
misie 82 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. Începând cu 20.05.2013, comisia locală a procedat la aplicarea 
prevederilor Legii nr.165/2013, iar prin această lege până la 20.12.2013 îşi încetează activi-
tatea privind retrocedarea de terenuri, emiterea de procese-verbale şi titluri de proprietate, 
înfiinţându-se Comisia locală pentru inventarierea terenurilor, care în perioada 20.05–
20.12.2013 are sarcina de a inventaria toate terenurile indiferent de proprietar, urmând a se 
finaliza procesul prin constituirea rezervelor şi a cetăţenilor care mai au de primit teren.
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Astfel, comisia de inventariere a înaintat adrese la toate instituţiile şi societăţile 
care deţin teren agricol, pentru a pune la dispoziţie pe suport digital amplasamentul, 
precum şi actele de proprietate. Aceasta s-a întrunit în 8 şedinţe, înaintând de fiecare 
dată un raport de lucru către Instituţia Prefectului Judeţul Gorj. S-au întocmit următoa-
rele: situaţia cu privire la stadiul efectuării operaţiunilor tehnice privind inventarierea şi 
transpunerea pe plan, situaţia centralizatoare a suprafeţelor de teren agricol şi forestier 
necesară în vederea finalizării procesului de restituire, astfel: teren agricol necesar fina-
lizării procesului de restituire – 693,5966 ha; teren forestier necesar finalizării procesului 
de reconstituire – 40 ha, s-a completat Anexa 5 cu privire la islazuri, reprezentând 7% 
din totalul anexelor 1 - 9, cât şi anexa 3 reprezentând 95% din totalul suprafeţelor fo-
restiere. S-a pus pe suport digital suprafaţa de 3567 ha, reprezentând teren inventariat 
şi sunt în stadiu de finalizare şi alte tarlale, s-au centralizat 99% cereri nesoluţionate. În 
vederea completării dosarelor cu înscrisuri doveditoare în termenul de 90 zile s-au ex-
pediat 250 adrese către cetăţenii care au formulat cereri.

După expirarea perioadei de inventariere, se vor completa anexele cu persoanele 
care sunt îndreptăţite să mai primească teren, fiecare caz se va valida prin atribuirea de 
amplasament din rezerva comisiei locale, după care se va pune în posesie proprietarul.

Termenul limită pentru finalizarea procesului de retrocedare este de 01.01.2016, 
iar în situaţiile nerezolvate până la această dată, din diferite motive, persoana care se 
consideră nedreptăţită se va adresa în 30 de zile cu plângere la judecătorie, iar terenurile 
care rămân neretrocedate vor fi puse la dispoziţia Agenţiei Domeniului Statului.

În cadrul serviciului funcţionează şi compartimentul „Registrul agricol”, care a 
eliberat următoarele documente: certificate stare materială – 3290; certificate producător 
- 121; bilete de adeverire a proprietăţii animalelor – 12.

Pe lângă activitatea de bază, s-a participat la trasarea drumurilor, iar alături de 
lucrătorii de la APIA Gorj s-au identificat parcelele proprietatea cetăţenilor care au so-
licitat subvenţii pentru unitatea de suprafaţă.

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ

În 2013 la Compartimentul Autoritate Tutelară s-au primit 1886 petiţii.

NR. 
CRT. ACTIVITATEA

1 Anchete sociale întocmite pentru bolnavii minori şi adulţi în vederea obţinerii unui grad de 
handicap – 1347 cazuri ;

2 Anchete sociale privind opţiunea autorităţii tutelare privind încredinţarea minorilor în caz de 
divorţ: - 216 cazuri;

3 Anchete sociale către D.G.A.S.P.C. ce cuprind propuneri cu privire la instituirea unor măsuri 
de protecţie pentru minori: – 125 cazuri; 

4 Anchete sociale pentru internări bătrâni în centre de îngrijire şi asistenţă: - 9 cazuri;
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5 Anchete sociale solicitate de poliţie, instanţă, parchet, în cauze penale: - 27 cazuri;

6 Număr de persoane cu copii în întreţinere care au notificat intenţia de a lucra cu contract de 
muncă în străinătate: - 14 cazuri; 

7 Tutele instituite pentru majorii interzişi judecătoreşte - 4 cazuri în evidenţă;

8 Curatele generale: - 39 de cazuri, în evidenţă;

9 Curatele speciale–anchete sociale sau dispoziţii solicitate de instanţă şi notariatele publice 
+ procese-verbale de afișare a sentințelor civile -108 cazuri;

10 Contracte încheiate la notar conform Legii nr.17/2000 –14 cazuri;

11 Diverse – 26 de cazuri.

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

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

Principalele obiective au vizat dezvoltarea armonioasă a localităţii din punct de 
vedere urbanistic, reducerea termenului de rezolvare a documentaţiilor şi a altor solici-
tări, adrese depuse de cetăţeni, întărirea disciplinei în construcţii, reducerea timpului de 
reacţie la sesizările primite pe linia încălcării legislaţiei în domeniu, în vederea intrării în 
legalitate.

În 2013, ca urmare a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice, pe baza analizei 
documentaţiilor primite, s-au redactat: 624 autorizaţii de construire; 1.262 certificate de 
urbanism; 1.127 certificate de nomenclatură stradală; 43 autorizaţii de branşament; 550 
procese verbale de recepţie. În cadrul serviciului au fost soluţionate 4600 de 
petiţii(autorizaţii de construire, certificate de urbanism, certificate de nomenclatură stra-
dală, certificate constatatoare, procese verbale de recepţie, planuri urbanistice zonale 
şi altele).

Pe linia respectării disciplinei în construcţii, s-a colaborat cu Poliţia Locală, efec-
tuându-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 întoc-
mirea, avizarea, aprobarea şi eliberarea documentaţiilor de urbanism. Lunar şi trimestrial 
au fost întocmite şi înaintate la Direcţia de Statistică rapoarte cu privire la situaţia auto-
rizaţiilor de construire eliberate pe categorii de construcţii, iar pentru întreg anul 2013 
raportul statistic cu privire la numărul de locuinţe construite şi indicii caracteristici ai 
acestora (suprafaţa construită, suprafaţa locuibilă, suprafaţa utilă, valoare etc.).

COMPARTIMENTUL CADASTRU

Activitatea Compartimentului Cadastru are ca scop principal conservarea şi pro-
tejarea actelor de proprietate pentru bunurile imobile aparţinând Municipiului Târgu-Jiu 
în regim de domeniu public sau privat, a planurilor topografice, a documentaţiilor teh-
nice, precum şi a cărţilor funciare deschise pentru respectivele imobile.

În 2013, au fost depuse la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj apro-
ximativ 250 de cereri pentru avizarea documentaţiilor de cadastru, privind înscrierea, 
dezmembrarea sau alipirea imobilelor proprietatea municipiului 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 
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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, 
adeverinţă) 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 pentru terenuri care ulterior au făcut obiectul unor tranzacţii.

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, cartier Bicaz, cartier zona Narciselor-blocuri ANL, zona 
Panduraşul, zona Preajba - loturi tineri).

S-a demarat procedura privind identificarea proprietarilor de terenuri aferente pu-
ţurilor de apă, situate pe raza teritorială a oraşului Bumbeşti Jiu, aflate în administrarea 
Aparegio SA şi incluse într-un proiect de reabilitare cu fonduri europene.

COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI, AVIZE

Principalele activităţi au vizat îndeplinirea atribuţiilor reieşite din Regulamentul de 
funcţionare, după cum urmează:

- verificarea documentaţiilor depuse de agenţii economici, persoane fizice sau juri-
dice, în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare;

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

- verificarea modului de desfăşurare a activităţii agenţilor economici, colaborând cu 
alte instituţii ale statului;

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

activitatea compartimentului;
- informarea şi îndrumarea agenţilor economici cu privire la cerinţele legislaţiei.

Au fost eliberate 1534 autorizaţii, încasând 128.568 RON ca urmare a achitării 
taxei de autorizare. De asemenea, zece cereri prin care reprezentanţii societăţilor co-
merciale au solicitat autorizarea de noi puncte de lucru au fost respinse pentru că nu 
îndeplineau condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Compartimentul Autorizări, Avize a primit spre soluţionare sesizări prin care cetă-
ţenii aduceau la cunoştinţă aspecte negative în desfăşurarea activităţilor economice. 
Pentru fiecare sesizare în parte, angajaţi din cadrul compartimentului au efectuat veri-
ficări 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 
operativitate şi eficienţă, în majoritatea cazurilor se apelează şi la alte instituţii ale sta-
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tului, colaborând în acest sens cu Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul de 
Protecţie a Mediului, Poliţia Târgu-Jiu, Biroul de Metrologie Legală, Direcţia Generală 
de Finanţe Publice, Direcţia Sanitar-Veterinară,  Poliţia Locală.

În urma verificărilor, au fost dispuse măsuri de îmbunătăţire a activităţii diverşilor 
agenţi economici (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, 
spălătoriilor auto şi service-urilor auto au fost depuse 32 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 eliberate 22 autorizaţii de 
funcţionare pentru activitatea de spălătorie auto, 10 autorizaţii de funcţionare pentru 
activitatea de vulcanizare auto. 

De asemenea au fost efectuate controale la unităţile de prestări servicii în vederea 
depistării agenţilor economici care încalcă cerinţele impuse prin prezentul regulament şi care, 
în desfăşurarea activităţii, ocupă domeniul public şi perturbă traficul rutier şi pietonal.

În urma controalelor efectuate, şaşe agenţi economici au fost sancţionaţi cu amen-
dă contravenţională pentru neafişarea la loc vizibil a autorizaţiei de funcţionare, patru 
agenţi economici au avut activitatea suspendată şi  mai mulţi agenţi economici au fost 
somaţi în vederea autorizării.

BIROUL LICITAŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

Până la 1.12.2013 au fost încheiate următoarele contracte:
A. Prin procedura de licitaţie deschisă au fost încheiate 2 acorduri cadru de lucrări: 

întreţinere beton amprentat şi lucrări ocazionale şi de strictă urgenţă pentru instalaţii 
electrice.

B. Prin procedura cerere de ofertă au fost încheiate 8 contracte de lucrări: reabilitare 
sală sport Sc. Gen. Constantin Săvoiu; canalizare str. Ctin Dobrogeanu Gherea; 
semaforizare intersecţie drum rocadă cu DN 66 şi DJ 664; canalizare menajeră 
Romaneşti Iezureni; canalizare menajeră Zona Narciselor; extindere reţea electrică 
de joasă tensiune str. Viitorului; alimentare cu energie electrică strada Bicaz; ali-
mentare cu energie electrică bloc 74 Str. 23 August.

C. Prin procedura cerere de ofertă au fost încheiate 2 contracte de produse: vopsea 
marcaj rutier, diluant şi dotări Centru Îngrijire Copii.
Prin negociere fără publicare anunţ de participare s-au atribuit următoarele con-

tracte de achiziţii:
• LUCRĂRI:
- Lucrări suplimentare canalizare menajeră Cartier Tineret Preajba; lucrări supli-

mentare modernizare străzi în Municipiul Târgu-Jiu etapa II/I, lucrări suplimentare insta-
laţii electrice str. Bicaz, lucrări suplimentare modernizare străzi etapa II/I, lucrări supli-
mentare reţea canalizare menajeră str. Ctin Dobrogeanu Gherea.
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• SERVICII:
- Dirigenţie şantier aferent proiectului Modernizare străzi în Târgu-Jiu etapa II/2
• ACHIZIŢII DIRECTE:
- Lucrări - au fost încheiate 57 contracte şi 18 comenzi.
- Produse - au fost încheiate 36 contracte şi 16 comenzi.
- Servicii - au fost încheiate 40 contracte şi 38 comenzi.
• CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, VÂNZĂRI: Au fost încheiate următoarele contracte:

- Concesiune de bunuri - teren situat în str. Traian bloc 6;
- Închiriere de bunuri - teren Grup Tehnologic Ion Mincu;
- Vânzare bunuri: turn răcire, turn 7,8,9, stâlpi reţele tehnologice CET Târgu-Jiu, stâlpi 

tip 1 şi tip 2 CET Târgu-Jiu, centrala termică Griviţa 2, staţie incendiu CET Târgu-Jiu, 
staţie compresoare CET Târgu-Jiu, atelier mecanic CET Târgu-Jiu, şopron CET.
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DIRECŢIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET–CONTABILITATE-FINANCIAR

Bugetul centralizat cuprinde următoarele bugete: local, al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi bugetul centralizat al cre-
ditelor interne şi externe.

Bugetul local are ca surse veniturile din impozite, taxe şi alte venituri locale, su-
mele 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 236.285,37 mii lei. În 2013, veniturile bugetului local au totalizat 
192.479,08 mii lei, cu 12,10% 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 proprietate, venituri din prestări servicii, amenzi, penalităţi şi confiscări, venituri din 
taxe administrative şi eliberări permise, venituri din valorificarea unor bunuri şi alte ve-
nituri. Subvenţiile de la bugetul de stat sau de la alte administraţii pentru o serie de 
programe derulate de instituţia 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 pro-
porţiile prevăzute conform prevederilor legale. Încasările din cotele defalcate din impo-
zitul pe venit reprezintă principala sursă a bugetului local, totalizând 44.182,34 mii lei în 
2013, adică 22,95% din total. Sumele alocate de Consiliul Judeţean şi Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice pentru echilibrarea bugetelor locale au fost de 956,08 mii lei, cu 
18,87% mai mici decât în 2012.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin Ministerul Finanţelor 
Publice au fost de 79.818,09 mii lei, constând în:

- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 76.914,86 mii lei
- sume defalcate din TVA pentru drumuri 26,00 mii lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 2.877,23 mii lei.
Subvenţiile de la bugetul de stat au fost de 14.116,16 mii lei. Ele au fost destinate 

următoarelor categorii de cheltuieli:
- finanţarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit (638,82 mii lei)
- subvenţii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN (11.331,34 mii lei)
- subvenţii pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei (194,51 mii lei)
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- subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii (51,49 mii lei)
- subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor de urgenţă pentru 

           sezonul rece (1.400,00 mii lei)
- subvenţii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (500,00 mii lei).
Sumele primite de la U.E au fost de 9.821,43 mii lei şi au reprezentat rambursări de 

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

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

derulat de Primăria Târgu-Jiu
- „Centru de servicii sociale integrat – Centru îngrijire copii”, derulat de Primăria Târgu-Jiu
- „Barrabarripen – model interregional de incluziune destinat femeilor rome”, derulat 

de Primăria Târgu-Jiu
- „Creare şi modernizare spaţii publice urbane zonă adiacentă str.Bicaz”, derulat de 

Primăria Târgu-Jiu
- „Strategii de practică – investiţie pentru viitor” derulate de Grupul Şcolar Tehnic 

nr. 2, ordonator terţiar al Primăriei 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/cheltuieli Cod 
Prevederi 
bugetare 

initiale

Prevederi 
bugetare 
definitive

Încasări/ 
plăţi

TOTAL VENITURI 00.01 222.203.620 236.285.370 192.479.083,53

Impozit pe profit .01.02 850.000 850.000 778.199,00

Impozit pe profit de la agentii 
economici 01.02.01 850.000 850.000 778.199,00

Impozit pe venit .03.02 730.000 760.000 760.077,00

Impozit pe venit transfer proprietate 
imobiliara 03.02.18 730.000 760.000 760.077,00

Cote şi sume defalcate din impozitul 
pe venit .04.02 50.141.040 50.141.040 45.138.422,31

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 49.159.040 49.159.040 44.182.342,18

Sume alocate de Consiliul Judeţean 
pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 982.000 982.000 956.080,13

Impozite şi taxe pe proprietate .07.02 28.000.000 29.386.000 19.429.896,34

Impozit pe clădiri 07.02.01 16.400.000 17.363.000 13.762.355,06
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Venituri/cheltuieli Cod 
Prevederi 
bugetare 

initiale

Prevederi 
bugetare 
definitive

Încasări/ 
plăţi

Impozit pe terenuri 07.02.02 4.550.000 4.973.000 3.561.015,49

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru 
pt. act. notarială şi alte taxe de timbru 07.02.03 7.050.000 7.050.000 2.106.525,76

Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0 0 0,03

Sume defalcate din TVA 11,02 77.276.000 80.060.680 79.818.090,10

Sume def. din TVA pt. fin. chelt. desc. 
la nivelul municipiilor 11.02.02 76.641.000 77.157.000 76.914.855,10

Sume defalcate din TVA pentru 
drumuri 11,02,05 26.000 26.000 26.000,00

Sume defalcate din TVA pentru echili-
brarea bugetelor locale 11.02.06 609.000 2.877.680 2.877.235,00

Alte impozite şi taxe generale pe bu-
nuri şi servicii 12,02 400.000 258.000 135.666,94

Taxe hoteliere 12.02.07 400.000 258.000 135.666,94

Taxe pe servicii specifice 15,02 20.000 39.500 38.576,68

Impozit pe spectacole 15.02.01 20.000 39.500 38.576,68

Taxe pe utiliz. bunurilor, autorizarea utili-
zării bunurilor sau pe desf. de act. 16,02 9.200.000 9.258.000 6.841.767,74

Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 8.100.000 7.860.000 5.497.928,90

Taxe şi tarife pt. eliberarea de licenţe 
şi autorizaţii de funcţionare 16.02.03 950.000 1.248.000 1.199.744,43

Alte taxe pe utiliz. bunurilor, autoriz. uti-
lizării bunurilor sau pe desf. de activităţi 16.02.50 150.000 150.000 144.09,41

Alte impozite şi taxe fiscale 18,02 10.000 13.800 14.127,45

Alte impozite şi taxe 18.02.50 10.000 13.800 14.127,45

Venituri din proprietate 30.02 6.140.000 6.523.600 5.202.749,26

Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 5.740.000 5.785.000 4.583.958,58

Venituri din dividende 30.02.08   85.600 85.598,00

Alte venituri din proprietate 30.02.50 400.000 653.000 533.192,68

Venituri din prestări de servicii şi alte 
activităţi 33.02 1.160.000 1.129.000 991.809,75

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 1.060.000 915.000 983.482,90

Contribuţia persoanelor beneficiare 
ale cantinelor de ajutor social 33.02.12     304,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de 
judecată, imputaţii şi despăgubiri 33.02.28 100.000 214.000 8.022,85

Venituri din taxe administrative, elibe-
rări permise 34.02 1.050.000 1.027.000 1.057.513,89

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1.050.000 1.027.000 1.057.513,89

Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 7.177.000 11.292.500 2.959.363,78
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Venituri/cheltuieli Cod 
Prevederi 
bugetare 

initiale

Prevederi 
bugetare 
definitive

Încasări/ 
plăţi

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 
aplicate potrivit disp. legale 35.02.01 7.172.000 11.287.000 2.953.576,78

Penalităţi pt. nedepunerea/depunerea cu 
întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe 35.02.02 5.000 5.500 5.556,00

Alte amenzi, penalizari 35.02.50     231,00

Diverse venituri 36.02 841.000 994.000 968.113,42

Venituri prescriptii extinctive 36.02.01 31.000 31.000 21.451,50

Taxe speciale 36.02.06 400.000 332.000 350.810,00

Alte venituri 36.02.50 410.000 631.000 595.851,92

Transferuri valuntare 37,02 11.000 83.670 83.671,37

Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 11.000 83.670 83.671,37

Varsaminte 37.02.03 30196840 23455430 9.903.093,92

Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare 37.02.04 30.196.840 23.455.430 9.903.093,92

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 585.000 3.954.000 3.487.994,68

Venituri din valorificarea unor bunuri 
ale instituţiilor publice 39.02.0 40.000 40.000 17.223,23

Venituri din vânzarea locuinţelor con-
struite din fondul statului 39.02.03 5.000 5.000 1.746,57

Venituri din vânzarea unor bunuri 
aparţinând domeniului privat 39.02.07 40.000 32.409.000 3.459.395,29

Depozite speciale pentru construcţii 
de locuinţe 39.02.10 500.000 500.000 9.629,59

Încasări din rambursarea împrumuturi-
lor acordate 40,02     235.573,86

Sume din excedentul bugetului local 
utilizate pentru finanţarea cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare

40.02.14     235.573,86

Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 15.577.080 17.479.080 14.116.160,01

Subvenţii pentru reabilitarea termica a 
clădirilor de locuit 42.02.12 1.555.000 1.555.000 638.815,12

Subvenţii buget de stat FEN 42.02.20 13.672.080 13.672.080 11.331.343,39

Subvenţii pentru acordarea ajutorului 
de încălzire a locuinţei 42.02.34 300.000 300.000 194.509,50

Subvenţii de la bugetul de stat pentru 
finanţarea sănătăţii 42.02.41 50.000 52.000 51.492,00

Subvenţii de la bugetul de stat pentru 
finanţarea cheltuielilor de urgenţă pen-
tru sezonul rece

42,02,64 0 1.400.000 1.400.000

Subvenţii de la bugetul de stat pentru 
plata arieratelor 42,02,63 0 500.000 500.000
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Venituri/cheltuieli Cod 
Prevederi 
bugetare 

initiale

Prevederi 
bugetare 
definitive

Încasări/ 
plăţi

Subvenţii de la alte administraţii 43.02 600.000 600.000 599.876,03

Alte subvenţii primite de la administra-
ţia centrală pentru finanţarea unor 
activităţi

43.02.20 600.000 600.000 599.876,03

Sume primite de la U.E. în contul plă-
ţilor efectuate şi prefinanţării 45,02 22.435.500 22.435.500 9.821.433,92

Fondul european de dezvoltare 
regională 45.02.01 21.958.300 21.958.300 9.566.847,74

Fondul social european 45.02.02 477.200 477.200 254.586,18

Venituri proprii 48,02 106.304.040 115.626.440 88.039.852,10

Cheltuielile bugetului local, de 192.217,00 mii lei, au fost realizate 81,26% faţă de 
creditele prevăzute în ultimul buget rectificat, execuţia bugetară încheindu-se cu un 
excedent în valoare de 262,09 mii lei.

La capitolul 51 „Autorităţi executive” s-au plătit 13.365,87 mii lei, 83,03% faţă de 
prevederile bugetare definitive. S-au efectuat cheltuieli de 6.336,23 mii lei pentru achitarea 
salariilor şi a datoriilor către stat pentru angajaţi şi angajator. Suma de 6.301,13 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 de 700,54 mii lei, reprezentând contra-
valoare autoturisme achiziţionate prin Programul Rabla, licenţe, sistem informatic, elabo-
rare Plan Urbanistic General, studiu istoric general în vederea înscrierii pe Lista 
Patrimoniului UNESCO a Ansamblului Monumental Calea Eroilor, alte studii şi proiecte.

La capitolul 54 „Alte servicii publice generale” s-au plătit 4.847,15 mii lei, 80,48% 
faţă de prevederile bugetare definitive. S-au asigurat plăţi de 3.562,84 mii lei aferente 
salariilor pentru personalul Direcţiei Publice de Venituri şi Direcţiei Publice Comunitare 
Locală de Evidenţă a Persoanelor. De asemenea, pentru buna funcţionare a acestora, 
s-au efectuat cheltuieli materiale şi servicii în valoare totală de 939,81 mii lei, precum şi 
cheltuieli de capital de 321,22 mii lei, acestea din urmă reprezentând: amenajare sediu 
pentru Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor şi alte servicii 
publice, sistem informatic Direcţia Publică de Venituri.

La capitolul 55 „Dobânzi” s-a achitat suma de 1.866,33 mii lei, 9,84 mii lei fiind 
comisioane aferente creditelor aprobate, iar diferenţa de 1.856,49 mii lei reprezentând 
contravaloarea dobânzilor aferente celor trei împrumuturi contractate de Primăria Târgu-
Jiu cu Banca Comercială Română, Dexia Kommunalkredit şi CEC Bank pentru realizarea 
unor obiective de investiţii, precum şi pentru creditul încheiat cu Trezoreria pentru achi-
tarea unor arierate.

La capitolul 61 „Ordine publică şi siguranţă naţională” s-a achitat suma de 156,27 
mii lei, din care 80,14 mii lei pentru cheltuieli materiale (prestări servicii şi materiale pentru 
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compartimentul de Protecţie Civilă) şi 76,13 mii lei pentru achiziţionarea unei centrale 
telefonice de alarmare şi a unei centrale de înştiinţare-alarmare pentru Târgu-Jiu.

La capitolul 65 „Învăţământ” s-a achitat suma de 76.850,11 mii lei, 96,18% faţă 
de prevederea din buget. S-a asigurat plata cheltuielilor de personal (atât salarii, cât şi 
hotărâri judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare) pentru toate 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, acestea fiind de 62.846,26 mii lei, suma 
de 62.836,63 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, re-
paraţii curente la unităţile de învăţământ, precum şi obiecte de inventar în valoare de 
12.436,43 mii lei. De asemenea, s-au achitat din bugetul local parţial bursele restante 
ale elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, alocându-se 20,40 mii lei. 
S-au achitat, de asemenea, 240,36 mii lei pentru derularea unor proiecte cu finanţare 
nerambursabilă postaderare prin unităţi şcolare. În 2013, investiţiile au fost de 1.300,95 
mii lei, câteva din obiectivele din Lista de investiţii pentru care s-au efectuat plăţi fiind: 
construire Grădiniţa cu Program normal nr. 13, dotări unităţi învăţământ, completarea 
sistemului clasic de producere apă caldă menajeră la Grădiniţa Vis de Copil, Grădiniţa 
nr.1, Grup Şcolar Ion Mincu, centrală termică Grădiniţa Bârseşti, reparaţii acoperiş şi 
faţadă Şcoala Generală Constantin Brâncuşi, campus şcolar Grup Şcolar cartier 
Bârseşti, modernizări baze sportive unităţi învăţământ, sistem aeroterme sala sport 
Colegiul Tehnic Henri Coandă, complex Artistic Liceul de Muzică şi Arte Plastice, cen-
trală termică ateliere Grup Şcolar Gheorghe Magheru, înlocuire reţele tehnico-edilitare 
de incintă, reţea termică, apă caldă menajeră şi apă rece la Colegiul Tehnic nr.2.

La capitolul 66 ”Sănătate” a fost cheltuită suma de 1.046,89 mii lei, asigurându-se 
plata salariilor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii personalului ce desfă-
şoară asistenţă medicală comunitară şi activitate medicală în unităţile de învăţământ.

La capitolul 67 ”Cultură, recreere şi religie” s-au cheltuit în total 9.050,49 mii lei, 
din care 244,64 mii lei pentru plata salariilor la Centrul Municipal de Cultură „Constantin 
Brâncuşi”, 1.898,00 mii lei au fost acordate ca subvenţie Teatrului Dramatic „Elvira 
Godeanu”, iar de 5.611,13 mii lei au fost efectuate o serie de cheltuieli curente cu ame-
najări la stadion şi funcţionalitatea acestuia, întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, pro-
curarea de material dendrologic, 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”, Zilelor Municipiului, Festivalul Naţional de Folclor „Maria Lătăreţu” şi altele. 
Cheltuielile ocazionate de aceste manifestări au avut la bază hotărâri ale Consiliului Local.

S-au efectuat cheltuieli pentru investiţii de 1.298,18 mii lei pentru obiective precum 
centrală termică ateliere Elvira Godeanu, centru naţional de informare şi promovare 
turistică Constantin Brâncuşi, lucrări la baza sportivă Cartier Teilor, bază sportivă şi 
agrement Insuliţa râului Jiu, amenajare spaţiu verde Parc Insuliţa Jiu, modernizare pistă 
atletism stadion, instalaţie sonorizare Stadion, bust Maria Lătăreţu.

Cheltuielile de la capitolul 68 „Asigurări şi asistenţă socială” au fost de 9.944,11 
mii lei, 81,61% faţă de prevederea bugetară. Din aceasta sumă a fost asigurată plata 
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cheltuielilor de personal (4.870,19 mii lei) 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 sumă totală de 2.571,61 mii lei. 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 îm-
plinit 50 de ani de căsnicie, contribuţia pentru fundaţii de ocrotire a copiilor, s-au efec-
tuat cheltuieli materiale şi servicii de 1.857,35 mii lei.

De asemenea, s-au plătit 4,41 mii lei din fonduri proprii şi U.E. pentru obiective de in-
vestiţii realizate cu fonduri nerambursabile, 595,40 mii lei reprezentând rambursări de credite, 
precum şi 62,62 mii lei pentru investiţii ca modernizare cantina de ajutor social, dotări cluburi 
vârsta a III-a, centru de servicii sociale integrat Centru de asistenţă pentru îngrijire bătrâni.

La capitolul 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, pentru gospodărirea ora-
şului s-au cheltuit 24.556,48 mii lei, reprezentând 72,52% din prevederea bugetară la 
acest capitol, respectiv 12,78% din cheltuielile totale ale bugetului local. Din totalul 
cheltuielilor pentru gospodăria comunală, a fost cheltuită pentru investiţii suma de 
5.017,79 mii lei pentru obiective de investiţii cum ar fi: modernizarea urbană, peisagistică 
şi arhitecturală a zonei centrale, modernizări şi extinderi alimentări cu apă, construire 
locuinţe sociale pentru chiriaşii evacuaţi din case naţionalizate, instalaţii gaze locuinţe 
sociale Iezureni, procurarea de mobilier stradal, consolidare teren afectat de alunecări 
în localitatea Polata, utilităţi tehnico-edilitare locuinţe A.N.L, alimentare cu energie elec-
trică şi extindere reţea gaze în diferite cartiere sau străzi ale municipiului, construire 
locuinţe sociale Ciocârlău, amenajări parcări de reşedinţă în cartiere, extindere reţele 
gaze, elaborare studii şi proiecte.

Cheltuielile administrativ–gospodăreşti (în valoare de 13.131,54 mii lei) au fost 
efectuate în principal pentru plata curentului electric pentru iluminat public, lucrări de 
întreţinere şi modernizare a iluminatului public, întreţinerea şi repararea fântânilor arte-
ziene 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 admnistrativ-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, 
precum şi rambursări de credite de 1.382,95 mii lei.

La capitolul 74 „Protecţia mediului” s-au efectuat plăţi de 12.649,59 mii lei, 62,00% 
din prevederile bugetare. S-a asigurat plata facturilor reprezentând contravaloarea lu-
crărilor de salubritate, pe de o parte, precum şi a lucrărilor de reabilitare şi extindere 
canalizare menajeră şi pluvială în diferite zone ale municipiului, pe de altă parte.

De asemenea, s-au plătit 2.490,76 mii lei reprezentând rambursări de credite.
La capitolul 84 „Transporturi”, s-au cheltuit 37.883,70 mii lei, din care pentru re-

paraţii curente la străzi, trotuare şi întreţinerea sistemului rutier 10.828,57 mii lei şi pentru 
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subvenţii pentru transportul urban 4.399,07 mii lei. Pentru investiţii s-au plătit 1.270,83 
mii lei, fiind derulate obiective ca: modernizare drum ocolitor Târg Litovoi, amenajări 
îmbrăcăminţi asfaltice drum Bicaz, str. Aviatorilor, str. Primăverii, str. Eftimie Murgu, str. 
Solidarităţii, extindere două benzi circulaţie carosabil zona Kaufland, achiziţionare în 
leasing de autobuze şi autoturisme la S.C. TRANSLOC S.A., amenajare heliport şi ame-
najare paviment trotuar strada Unirii, prelungire Bd-ul Brâncuşi.

De asemenea, s-au plătit 90.52,50 mii lei din fonduri proprii şi U.E. pentru obiective 
de investiţii realizate cu fonduri nerambursabile, precum şi 21.308,73 mii lei reprezentând 
rambursări de credite.                                                                                        – lei –

CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE   222.467.110 236.548.860 192.216.997,38

AUTORI.PUBLICE SI ACT.EXT. 5102 14.927.000 16.098.310 13.365.865,87

Cheltuieli de personal 510210 6.626.000 6.458.500 6.336.233,00

Bunuri si servicii 510220 7.000.000 8.039.740 6.301.126,08

Asistenta sociala 510257 52.000 52.000 50.975,00

Active nefinanciare 510271 1.249.000 1.570.340 700.537,43

Plăţi din anii precedenţi 510285 0 -22.270 -23.005,64

Plăţi din anii precedenţi SF 51028501 0 -22.270 -23.005,64

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE 5402 12.900.530 6.022.630 4.847.147,13

Cheltuieli de personal 540210 3.903.000 3.662.500 3.562.841,00

Bunuri si servicii 540220 1.407.000 1.382.100 939.807,61

Fonduri de rezerva 540250 6.699.500 0,00 0,00

Transf. intre unitati 540251 1.000 1.000 0,00

Asistenta sociala 540257 90.000 40.000 38.500,00

CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE   222.467.110 236.548.860 192.216.997,38

Active nefinanciare 540271 812.830 951.830 321.218,52

Plăţi din anii precedenţi 540285 -12.800 -14.800 -15.220,00

Plăţi din anii precedenţiSF 54028501 -12.800 -14.800 -15.220,00

TRANZ. PR.DAT.PUB.SI IMP. 5502 2.905.000 2.115.000 1.866.332,81

Bunuri si servicii 550220 15.000 15.000 9.839,63

Dobinzi 550230 2.890.000 2.100.000 1.856.493,18

ORDINE PUBLICA SI SIG. NAT. 6102 259.000 266.500 156.268,86

Bunuri si servicii 610220 150.000 150.000 80.141,10

Active nefinanciare 610271 109.000 116.500 76.127,76

INVATAMINT 6502 73.691.760 79.901.350 76.850.107,08

Cheltuieli de personal 650210 55.994.500 62.931.000 62.846.262,00
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Bunuri si servicii 650220 13.945.000 13.434.250 12.436.428,36

Transferuri de capital catre institutii 
publice 650251 6.260    

Transferuri intre unitati ale adminis-
tratiei publice 65025596 0 6.260 6.203,18

Proiecte cu finantere din fd externe 
nerambursabile postaderare 650256 297.000 297.000 240.355,00

Alte cheltuieli 650259 500.000 20.840 20.397,00

Active nefinanciare 650271 2.949.000 3.212.000 1.300.954,94

Plăţi din anii precedenţi 650285 0 0 -493,40

Plăţi din anii precedenţi SF 65028501 0 0 0,00

Plăţi din anii precedenţi SD 65028502     -493,40

SANATATE 6602 1.130.000 1.071.000 1.046.891,30

Cheltuieli de personal 660210 1.090.000 1.031.000 1.025.508,00

Bunuri si servicii 660220 40.000 40.000 21.383,30

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 6702 9.326.250 11.268.420 9.050.494,63

Cheltuieli de personal 670210 290.000 251.000 244.638,00

Bunuri si servicii 670220 4.227.500 7.375.470 5.611.133,31

Transf intre unitati 670251 2.000.000 2.000.000 1.898.000,00

Alte transferuri 67025596   2.650 2.641,60

Active nefinanciare 670271 2.808.750 1.641.950,0 1.298.180,75

Fond naţional de dezvoltare 670275 0 0 0,00

Rambursări de credit 670281 0 0 0,00

Plăţi din anii precedenţi 670285 0 -2.650 -4.099,03

Plăţi efectuate în anii precedenţi SF 67028501 0 0 -1.442,51

Plăţi efectuate în anii precedenţi SD 67028502 0 -2.650 -2.656,52

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA 6802 12.792.470 12.184.850 9.944.114,93

Cheltuieli de personal 680210 5.793.000 4.956.000 4.870.193,00

Bunuri si servicii 680220 2.718.000 2.979.500 1.857.352,21

Transferuri interne 680255   3.450  

proiecte cu finantere din fonduri ex-
terne nerambursabile postaderare 680256 5.000 5.000 4.410,00

Asistenta sociala 680257 3.170.000 2.780.000 2.571.607,28

Active nefinanciare 680271 74.600 444.220 62.620,50

Rambursări de credit 680281 1.031.870 1.031.870 595.404,17
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Plăţi din anii precedenţi 680285 0 -15.190 -17.472,23

Plăţi efectuate în anii precedenţi SF 68028501 0 -15.190 -13.734,00

Plăţi efectuate în anii precedenţi SD 68028502 0 0 -3.738,23

LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUB. 7002 33.783.250 33.861.340 24.556.486,67

Cheltuieli de personal 700210 2.345.000 2.337.000 2.286.195,00

Bunuri si servicii 700220 12.182.500 16.457.710 13.131.535,83

Alte transferuri 700255 5.133.000 5.264.000 3.068.633,80

Asistenţa socială 700257 50.000 50.000 0,00

Active nefinanciare 700271 12.332.820 8.341.420 5.017.793,40

Rambursări de credit 700281 1.739.930 1.739.930 1.382.949,52

Plăţi din anii precedenţi 700285 0 -328.720 -330.620,88

Plăţi din anii precedenţi SF 70028501   0 -1.896,34

Plăţi din anii precedenţi SD 70028502 0 -328.720 -328.724,54

PROTECTIA MEDIULUI 7402 13.581.250 20.403.390 12.649.587,79

Bunuri şi servicii 740220 4.977.500 10.263.340 8.686.862,47

Active nefinanciare 740271 3.595.000 5.131.300 1.471.968,47

Rambursări de credit 740281 5.008.750 5.008.750 2.490.756,85

TRANSPORTURI 8402 47.170.600 53.356.070 37.883.700,31

Bunuri si servicii 840220 5.645.500 12.417.010 10.828.575,08

Subvenţii 840240 4.400.000 4.455.000 4.399.075,00

Alte transferuri 840255   3.300 3.291,74

proiecte cu finanţare din fonduri ex-
terne nerambursabile postaderare 840256 0 175.000 90.516,62

Active nefinanciare 840271 2.621.000 2.444.500 1.210.562,83

Active financiare 840272 706.000 80.000 60.266,45

Rambursări de credit 840281 33.798.100 33.798.100 21.308.735,32

Plăţi din anii precedenţi 840285 0 -16.840 -17.322,73

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 cheltuielile Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, 
ale Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Populaţiei, cantinele şcolare ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar (centralizate de Direcţia Publică de Patrimoniu), 
păşuni derulate prin Primăria Târgu-Jiu, Poliţia Locală, Direcţia Publică de Venituri, 
Centrul Municipal de Cultură Constantin Brâncuşi. Încasările totale au fost de 10.446,87 
mii lei, iar plăţile de 10.283,19 mii lei. Veniturile acestora provin din eliberări permise, 
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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 efectuează 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.                                                                                                            – lei –

Venituri/cheltuieli Cod 
Prevederi 
bugetare 

initiale

Prevederi  
bugetare 
definitive

Încasări/plăţi

TOTAL VENITURI 00.01 10.623.600 11.124.270 10.446.866

VENITURI DIN PROPRIETATE 3010 129.800 245.470 84.908

Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 113.000 227.800 81.238

Venituri din utilizarea pasunilor comunale 301009 0 3.670 3.670

Alte venituri din proprietate 301050 16.800 14.000  

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI 
ALTE ACTIVITATI 3310 7.770.000 8.005.000 7.707.801

Taxe si alte venituri in invatamint 331005 423.000 450.000 546.846

Venituri din prestari de servicii 331008 4.200.000 4.200.000 3.975.845

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 125.000 125.000  

Contributia elevilor si studentilor pentru inter-
nate, camine si cantine 331014 2.481.000 2.619.000 2.647.072

Venituri din valorificarea produselor obtinute 
din activitatea proprie sau anexa 331016 0 0  

Venituri din organizarea de cursuri de calificare 
si conversie profesionala, specializare si 
perfectionare

331017 6.000 6.000 0

Venituri din serbari si spectacole scolare, ma-
nifestari culturale, artistice si sportive 331019 230.000 230.000 197.660

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 305.000 375.000 340.378

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 
ELIBERARI PERMISE 3410 541.300 541.300 420.244

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 341050 541.300 541.300 420.244

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 3510 120.000 120.000 110.657

Alte amenzi, penalitati si confiscari 351050 120.000 120.000 110.657

DIVERSE VENITURI 3610 61.500 61.500 52.756

Alte venituri 361050 61.500 61.500 52.756

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECIT 
SUBVENTIILE 3710   150.000 172.500

Donatii si sponsorizari 371001   150.000 172.500

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 371003 -197.000 -77.000 -40.867

Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 197.000 77.000 40.867

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4310 2.001.000 2.001.000 1.898.000
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Subventii pentru institutii publice 431009 2.001.000 2.001.000 1.898.000

Cheltuielile totale din venituri proprii si 
subventii 5010 11.021.260 11.521.930 10.283.190

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE 5410 139.970 137.170 96.666

Cheltuieli de personal 541010 1.500 1.500 1.279

Bunuri si servicii 541020 138.470 135.670 95.387

ORDINE PUBLICA SI SIG. NAT. 6110 4.750.000 4.750.000 4.394.137

Cheltuieli de personal 611010 3.847.000 3.767.000 3.665.677

Bunuri si servicii 611020 778.000 956.000 724.430

Active nefinanciare 610271 125.000 35.000 20.325

  610285   -8.000 -16.295

INVATAMINT 6510 3.814.000 4.161.000 3.452.765

Cheltuieli de personal 651010 385.000 244.000 235.361

Bunuri si servicii 651020 3.377.000 3.895.000 3.200.455

Active nefinanciare 651071 52.000 22.000 16.949

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 6710 2.271.000 2.421.000 2.300.853

Cheltuieli de personal 671010 1.650.000 1.650.000 1.626.989

Bunuri si servicii 671020 601.000 751.000 670.300

Active nefinanciare 670271 20.000 20.000 3.593

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 
in anul curent 671085     -29

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA 6810 39.240 39.240 34.459

Bunuri si servicii 681020 39.240 39.240 34.459

Agricultura, silvicultura 8310 7.050 10.720 1.660

Bunuri si servicii 831020 7.050 10.720 1.660

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 8710 0 2.800 2.650

Bunuri si servicii 871020 0 2.800 2.650

EXCEDENT/DEFICIT   -397.660 -397.660 163.676

Bugetul centralizat al creditelor interne si externe cuprinde suma totală de 
27.961,75 mii lei, reprezentând plăţile ce au fost efectuate din creditul contractat cu 
CEC Bank, pentru derularea obiectivelor de investiţii cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, precum şi plăţile din creditul contractat cu Trezoreria pentru 
achitarea unor arierate.

Astfel, s-au plătit în total arierate din creditul de la Trezorerie 6.068,38 mii lei.
Din creditul de la CEC Bank, s-au achitat 21.893,37 mii lei, după cum urmează: 

618,01 mii lei pentru obiectivul de investiţii de la capitolul 68 „Asigurări şi asistenţă 
socială” (Centru de servicii sociale integrat–Centru îngrijire copii), 324,58 mii lei pentru 
derularea proiectului S.C. APAREGIO GORJ S.A., 1.655,34 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii de la capitolul 74 „Protecţia mediului” (Creare şi modernizare spaţii publice 
urbane zonă adiacentă str.Bicaz), precum şi 19.295,44 mii lei pentru obiectivele de in-
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vestiţii de la capitolul 84 „Transporturi” (Modernizare Drumuri de Rocadă, Modernizare 
străzi etapa II/II şi Modernizare străzi etapa II/I).                                                   – Lei –

Venituri/cheltuieli Cod 
Prevederi 
bugetare 

initiale

Prevederi 
bugetare 
definitive

Încasări/
plăţi

TOTAL CHELTUIELI 50,07 32.220.310 31.981.590 27.961.756

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 51.07 17.230 17.230 17.230

Bunuri si servicii 51.07.20 17.230 17.230 17.230

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.07 26.630 26.630 26.621

Cheltuieli de capital 54.07.71 26.630 26.630 26.621

INVATAMINT 65.07 1.873.010 1.873.010 1.872.905

Bunuri si servicii 65.07.20 1.775.410 1.775.410 1.775.311

Cheltuieli de capital 65.07.71 97.600 97.600 97.594

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.07 99.300 99.300 99.275

Bunuri si servicii 67.07.20 82.120 82.120 82.097

Cheltuieli de capital 67.07.71 17.180 17.180 17.178

Asigurari si asistenta sociala 68,07 699.000 699.000 618.009

Proiecte cu finantare din fonduri externe ne-
rambursabile postaderare 680756 699.000 699.000 618.009

LOCUINTE, SERVICII SI DEZV. PUB. 70,07 2.961.820 2.790.160 2.789.660

Bunuri si servicii 700720 1.147.560 1.147.560 1.147.529

Cheltuieli de capital 700771 1.814.260 1.642.600 1.642.131

PROTECTIA MEDIULUI 74,07 3.322.330 3.322.330 3.139.705

Bunuri si servicii 740720 1.394.940 1.394.940 1.394.932

Proiecte cu finantare din fonduri externe ne-
rambursabile postaderare 740756 1.837.940 1.837.940 1.655.335

Cheltuieli de capital 740771 89.450 89.450 89.438

TRANSPORTURI 84,07 23.220.990 23.153.930 19.398.351

Proiecte cu finantare din fonduri externe ne-
rambursabile postaderare 840756 23.051.000 23.051.000 19.295.441

Cheltuieli de capital 840771 169.990 102.930 102.910

COMPARTIMENTUL ORGANIZARE EVENIMENTE 
               CULTURALE ŞI PROMOVARE TURISM

EVENIMENTE CULTURALE ÎN 2013

Anul 2013 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 profesio-
nişti sau amatori din ţară şi din străinătate.
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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. Şi în 
2013 au fost marcate cele două evenimente prin concursuri şi spectacole cu artişti locali.

Nunta de Aur este un eveniment anual, organizat cu ocazia Dragobetelui, în jurul 
zilei de 24 februarie, de către Direcţia Publică de Protecţie Socială din cadrul Primăriei 
Târgu-Jiu. Evenimentul s-a adresat exclusiv acelor cupluri care au sărbătorit 50 de ani de 
căsătorie în 2013, acestea având posibilitatea de a-şi reînnoi legământul de căsătorie.

Sărbătoarea 1 Mai este o manifestare organizată cu prilejul Zilei Internaţionale a 
Muncii, sărbătorită sub forma unei petreceri câmpeneşti în Drăgoeni, unde a fost sus-
ţinut un spectacol de muzică şi dansuri populare de către Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”.

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

Zilele Municipiului Târgu-Jiu reprezintă un complex de manifestări culturale, artis-
tice 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 
20-26 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, Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi Elena, procesiune organizată pentru 
a şasea oară în oraşul nostru şi care s-a bucurat de un real succes prin participarea 
unui număr mare de cetăţeni. Icoana sfinţită 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 ocrotitori ai municipiului, la care au participat 
şi oficialităţile locale. Anul 2013 a fost proclamat ca Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi 
Constantin şi Elena de Patriarhia Română, la împlinirea a 1700 de ani de la Edictul de 
toleranţă religioasă de la Milano al împăratului Constantin cel Mare, cu acest prilej 
fiind prezent la Târgu-Jiu şi Î.P.S. Acad. Dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei şi 
Arhiepiscopul Craiovei.

Marţi, ziua a debutat cu prima ediţie a Concursului Judeţean de baschet pentru 
elevi „Cupa Municipiului Târgu-Jiu”, la Sala Sporturilor. Tot în ziua respectivă a avut loc 
şi deschiderea Târgului Meşterilor Populari din Oltenia, târg la care au participat în jur 
de 30 meşteri populari din diferite zone ale Olteniei (Vâlcea, Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi, 
Argeş), precum şi din alte patru judeţe (Alba, Arad, Hunedoara, Bucureşti), aducând cu 
ei o gamă diversificată de produse (ţesături, covoare olteneşti, ceramică, sculpturi).

Tot marţi, târgujienii au putut admira în centrul oraşului expoziţia fotodocumentară 
„Plimbare prin Târgu-Jiul de altădată”, expoziţie cu imagini din oraşul secolului trecut. 
Ziua a continuat cu vernisajul expoziţiei de desen şi pictură „Vasile Fuiorea – Traseele 
cristalizării stilistice, în cariera de plastician”, organizat de Uniunea Artiştilor Plastici din 
România, filiala Gorj, la Galeriile Municipale de Artă.
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Miercuri a avut loc un spectacol pentru copii, „Sarea în bucate” în amfiteatrul din 
zona centrală, oferit de Teatrul de Păpuşi „Pinocchio”, spectacol ce a adus veselie şi 
zâmbete pe feţele micuţilor spectatori. Seara a fost încheiată printr-un recital susţinut 
de Vlad Miriţă, pe Esplanada Palatului Administrativ.

Deschiderea oficială a Zilelor Municipiului a fost marcată prin şedinţa festivă a 
Consiliului Local, în Sala Maură a Palatului Administrativ. Programul a continuat în 
Grădina Publică cu un spectacol susţinut de Fanfara „Armonia”.

Vineri a avut loc lansarea cărţii „Case. Oameni. Destine–Strada Unirii”, vol. V, autor 
Ion Duguleanu, împreună cu colaboratorii Titu Pânişoară şi Ion Ţârlea, la Biblioteca 
Judeţeană „Christian Tell”. Spre seară a avut loc în zona centrală, pe strada Tudor 
Vladimirescu, prima ediţie a proiectului „Romanţă pentru Târgu-Jiu”, iniţiat de elevii 
Centrului de Excelenţă Umană al Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu”, sub îndru-
marea profesorilor Elena Roată şi Elena Velţan, proiect prin care a fost recreată atmo-
sfera anilor 1930, în prim-plan aflându-se poveştile caselor Nicu D. Miloşescu şi 
Constantin Găvănescu, precum şi ale oamenilor care le-au locuit.

Ziua s-a încheiat cu un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul „Maria Lătăreţu”, 
al Şcolii Populare de Artă din Târgu-Jiu şi de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului”. Iubitorii muzicii populare româneşti s-au putut delecta cu muzica interpretată de 
cei trei invitaţi speciali: îndrăgita Niculina Stoican, Constantin Enceanu şi Gheorghe Roşoga.

Sâmbătă, ziua a început cu cea de-a XI-a ediţie a Simpozionului Naţional „Petre 
Brâncuşi”, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” şi a continuat cu dezvelirea stelelor în-
chinate personalităţilor Elvira Godeanu, Tudor Arghezi şi Sergiu Nicolaescu. Tot în această 
zi au avut loc şi deschiderea oficială a Festivalului Internaţional de Literatură „Tudor 
Arghezi”, ediţia a XXXIII-a, precum şi un vernisaj de pictură realizat de Imola Feldberg- 
Africa de Sud. Şi în acest an a fost organizată „Ziua Majoratului”, fiind sărbătoriţi toţi tinerii 
care au împlinit sau vor împlini vârsta majoratului în 2013, acţiune care a debutat cu pa-
rada liceelor. Seara a fost încheiată cu un recital susţinut de DJ Rynno şi Sylvia, pe Insuliţă.

Săptâmâna nu se putea încheia fără un minunat spectacol, care a fost deschis de Alex 
Mica, a urmat Antonia, iar Alex Velea şi focul de artificii au fost cei care au încheiat seara.

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. Festivalul este organizat de Şcoala Populară de Artă, cu spri-
jinul Consiliului Local şi al Primăriei Târgu-Jiu, precum şi al altor instituţii. La ediţia din 
2013, nume sonore din folkul românesc au încheiat fiecare seară a festivalului, preşe-
dintele juriului fiind Viorel Gârbaciu, directorul Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu.

În august 2013 Târgu-Jiul a fost iar în sărbătoare prin organizarea Festivalului Berii 
pe Insuliţă. Festivalul Berii a dat startul la distracţie luni şi şi-a închis porţile peste o 
săptămână, cu participarea a mii de locuitori ai urbei noastre. Şapte zile de distracţie şi 
voie bună, de luni până duminică, târgujienii au avut posibilitatea să lase deoparte grijile 
cotidiene şi să intre în atmosfera de sărbătoare. 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 bucure de un spectacol folcloric susţinut de 
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Ansamblul „Maria Lătăreţu” al Şcolii Populare de Artă din Târgu-Jiu şi de Ansamblul 
Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, împreună cu invitaţii Cornelia şi Lupu Rednic, iar 
duminică seara au urcat pe scenă Sylvie, Anna Lesko şi Andreea Bănică.

Odată cu desfăşurarea acestui festival, s-a organizat de către Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, în colaborare cu Primăria 
Târgu-Jiu, Târgul Meşterilor Populari din România, ajuns la cea de-a IX-a ediţie, locuitorii 
urbei noastre putând să admire timp de mai multe zile obiecte tradiţionale româneşti şi 
străine, expuse de 70 meşteri populari din toate colţurile ţării.

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 
posibilitatea tinerilor iubitori de folclor autentic românesc să intre în atenţia publicului şi 
să devină cunoscuţi pe marile scene ale lumii.

Festivalul este organizat de Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”, în colaborare cu Consiliul Local şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu, 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Şcoala 
Populară de Artă Târgu-Jiu, 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. Cu acest prilej sunt serbaţi ma-
joritatea pensionarilor. Cei prezenţi la eveniment s-au putut bucura de diversele concur-
suri cu premii, 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 Târgu-Jiu, în colaborare cu alte instituţii şi aşezăminte 
culturale, iar la această dată are loc şi aprinderea iluminatului public festiv, manifestare 
organizată de Consiliul Local şi Primăria Târgu-Jiu. În 2013, pe scena din Piaţa Prefecturii 
au urcat membrii Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” şi Andra.

Târgul de Crăciun a fost organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj în colaborare cu Primăria 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 Târgu-Jiu şi alte instituţii şi aşezăminte culturale judeţene şi locale.

COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC 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 
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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 Locală 
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 
înregistrare emise, precum şi a taxelor încasate pentru eliberarea acestora;

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

- a asigurat soluţionarea în termen a cererilor şi sesizărilor;
- a informat şi îndrumat agenţii economici cu privire la cerinţele legislaţiei.

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

Totodată în perioada 01.01.2013-31.12.2013 au fost înregistrate 34 vehicule, în-
casându-se suma de 2.800 lei .

Au fost efectuate săptămânal sau ori de câte ori a fost nevoie verificări privind 
modul în care se desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi şi a altor categorii 
de transport persoane, urmărindu-se:

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

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

profesionale,
- menţinerea ordinii, curăţeniei şi a linştii publice în staţiile taxi,
- respectarea caietelor de sarcini şi a licenţelor de traseu de către societăţile de 

transport public de călători pe raza municipiului, conform Legii 92/2007 etc.
La momentul actual, în Târgu-Jiu avem 352 de taximetre autorizate, împărţite în 2 

categorii: 290 taximetriştii independenţi şi 62 operatori de transport în regim de taxi. 
Toate cele 352 de autorizaţii sunt atribuite, noii solicitanţi fiind înscrişi pe listele de aş-
teptare corespunzătoare, în ordinea punctajelor obţinute. Punctajul unui solicitant se 
calculează 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 autovehicu-
lului, numărul de angajaţi în cazul operatorilor de transport, forma de proprietate asupra 
autovehiculului.
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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 re-

crutare prin crearea unei baze valoroase de selecţie a candidaţilor pentru accesul la funcţii;
- 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 
programe de perfecţionare profesională în vederea ridicării gradului de competenţă 
profesională şi dezvoltarea carierei profesionale, conform raportului anual privind for-
marea profesională a funcţionarilor publici. În acest sens, în bugetul Primăriei Târgu-Jiu 
a fost prevăzută iniţial pentru finanţarea programelor de formare profesională suma de 
50.000 lei, iar în urma rectificărilor bugetare suma de 34.000 lei, din care s-au cheltuit 
300 lei pentru formarea profesională a unui funcţionar public de execuţie. 

Această formarea profesională s-a realizat potrivit art. 5, lit.d din H.G 
1066/2008, respectiv alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege. De 
asemenea, 5 funcţionari publici au participat la programe de formare organizate şi 
desfăşurate în cadrul implementării de proiecte cu finanţare externă (art 5, lit.c din 
HG 1066/2008).

- actualizarea permanentă şi gestionarea eficientă a bazei de date privind funcţia 
şi funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

- asigurarea aplicării reglementărilor privind sistemul de salarizare al funcţionarilor 
publici şi al personalului contractual;

- implementarea măsurilor stabilite în vederea asigurării securităţii şi protecţiei 
lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, asigu-
rarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă 
efectuându-se controlul medical periodic pentru toţi salariaţii, 4 controale medicale la 
angajare, 1 control medical la reluarea activităţii .

- asigurarea unei comunicări interinstituţionale şi intercompartimentale eficiente care 
să contribuie la accesul liber si neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public.
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CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂŢENILOR

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

La analiza soluţionării petiţiilor adresate Primăriei municipiului Târgu-Jiu, practica 
a fost extinsă şi pentru sesizările adresate prin intermediul Telefonului Cetăţeanului, pe 
site-ul www.domnuleprimar.ro şi problemelor ridicate de cetăţeni în cadrul audienţelor.

La Primăria Târgu-Jiu, activitatea de soluţionare a petiţiilor se desfăşoară prin 
Centrul pentru Informarea Cetăţenilor, la termenele prevăzute de OG 27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulteri-
oare şi de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

În 2013, au fost înregistrate 50.313 documente, care au fost soluţionate după cum ur-
mează: 38.043 favorabil, 196 parţial favorabil, 934 nefavorabil, 11.140 documente interne.

Din cele 53.066 documente înregistrate, 10.264 reprezintă petiţii propriu-zise, care 
au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate. Cele 5.786 petiţii 
au fost soluţionate astfel: 5.759 favorabil; 2 parţial favorabil; 14 nefavorabil; 11 intern .

Cu toate eforturile depuse de personalul primăriei pentru soluţionarea directă a pro-
blemelor, 368 cetăţeni s-au prezentat la audienţe solicitând rezolvarea unor probleme care 
vizează: Serviciul Gospodărie Comunală 98; Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
28; Compartimentul Resurse Umane 34; Compartimentul îndrumare asociaţii de proprietari 
28; Direcţia Tehnică 38; altele 142 (concesionări, Poliţia Locală, probleme personale).

Cetăţenii prezenţi la audienţe au solicitat locuinţe, locuri de muncă, amenajarea 
parcărilor şi a spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe, ajutor social, utilităţi.

În cadrul audienţelor organizate pentru rezolvarea solicitărilor adresate pe legea 
fondului funciar s-au prezentat 121 persoane ale căror probleme au fost supuse analizei 
comisiei locale.

Centrul pentru Informarea Cetăţenilor răspunde şi de gestionarea sesizărilor adre-
sate la „Telefonul Cetăţeanului” – 984, prin preluarea mesajelor şi transmiterea acestora 
la serviciile de specialitate. La acest telefon au fost înregistrate 2117 propuneri şi sesizări 
care privesc: Serviciul Gospodărie Comunală 841; SC Edilitara 694; Aparegio 251; 
Direcţia Tehnică 171; Poliţia Locală 149; altele 11.

Cele mai multe înregistrări sesizează apariţia unor disfuncţionalităţi la iluminatul 
public – becuri arse 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, solicitarea intervenţiei compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân, 
sesizări cu privire la executarea unor lucrări de construire fără autorizaţiile necesare, lipsa 
capacelor de la gurile de canal, montare bănci, leagăne, coşuri de gunoi şi bănci rupte, 
indicatoare de circulaţie lipsă sau căzute, solicitări pentru cosirea ierbii sau toaletarea 
copacilor şi a gardului viu, disconfort din cauza muzicii de la terase şi restaurante, defec-
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ţiuni la reţeaua de apă, lucrări la canalizare, lipsă apă pentru neplată, intervenţia utilajelor 
de deszăpezire pe străzile din municipiu, ridicarea zăpezii de pe trotuare, diverse.

Operativitatea cu care sunt rezolvate sesizările adresate la acest telefon este re-
flectată şi prin telefoanele de mulţumire cu care revin ulterior unii cetăţeni.

În privinţa accesului la informaţiile de interes public, prevăzut de Legea nr. 
544/2001, principalele aspecte sunt următoarele:

a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public - 55;
b) numărul de solicitări rezolvate favorabil - 44;
c) numărul de solicitări rezolvate nefavorabil (documentele solicitate nu se află în 

evidenţele primăriei - 9, informaţii exceptate – 2 )
d) numărul de solicitări redirecţionate - 0;
e) numărul de solicitări adresate de persoane fizice - 34;
f) numărul de solicitări adresate de persoane juridice - 21;
g) numărul de reclamaţii administrative – 1 - respinsă;
h) numărul de plângeri în instanţă – 0

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PE LINIA PREGĂTIRII PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

În acest domeniu, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subor-
donate 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 efi-
cient la prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor sau altor situaţii similare.

Astfel, în conformitate cu prevederile legislaţiei au fost planificate, pregătite şi 
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 in-
structaje de protecţie civilă; pregătirea comitetului local ce încadrează grupurile de su-
port tehnic pe domenii de specialităţi prin două convocări de pregătire anual şi o con-
vocare de pregătire în vederea desfăşurării exerciţiului de alarmare publică în caz de 
cutremur; organizarea şi desfăşurarea activităţilor dedicate aniversării Zilei Protecţiei 
Civile în România şi Ziua Pompierilor; participarea la editarea revistei ,,Protecţia Civilă’’; 
desfăşurarea a 10 exerciţii de înştiinţare lunar; participarea la antrenamente în reţeaua 
radio ,,ZEFIR’’, lucru cu aparatura ,,F 1001-B’’, lucru cu centrala de înştiinţare alarmare 
SONIA organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi Bucureşti, partici-
parea 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 sub-
ordonate privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă; desfăşurarea activită-
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ţilor 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 gospodă-
riile populaţiei şi la asociaţiile de proprietari; participarea tuturor salariaţilor la exerciţiul 
de evacuare în situaţia producerii unui incendiu la nivelul sediului 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 Municipiului Târgu-Jiu; organizarea şi asigurarea bazei lo-
gistice pentru desfăşurarea în bune condiţii a concursului cu echipajele reprezentând 
şcolile generale şi liceele din municipiu ,,Cu viaţa mea, apăr viaţa’’ şi ,,Prietenii pompi-
erilor’’; activităţi de informare publică în domeniul prevenirii unor situaţii de urgenţă.

PE LINIE DE ORGANIZARE, ÎNZESTRARE ŞI ÎNTREŢINERE A BAZEI LOGISTICE

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, mo-
dernizarea sistemului de înştiinţare-alarmare, dotarea formaţiilor de intervenţie cu mij-
loace pentru protecţie şi intervenţie, menţinerea în stare operativă a punctelor de co-
mandă şi a sistemului de înştiinţare-avertizare-alarmare de protecţie civilă, menţinerea 
în stare operativă a punctelor de comandă şi a sistemului de radiocomunicaţii, asigu-
rarea fondurilor financiare necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi altele.

În prezent, structurile de protecţie civilă municipale cuprind:
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă încadrat cu 1 şef S.V.S.U ;
- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă compus din 25 membri;
- Componenta de prevenire compusă din 52 de salariaţi cu atestat în acest 

           domeniu;
- 9 grupuri de suport tehnic pe domenii de specialităţi totalizând 34 membri;
- formaţiuni de intervenţie organizate în echipe şi grupe pe specialităţi totalizând 

          150 persoane ;
Conform legii protecţiei civile, operatorii economici şi instituţiile publice au fost 

organizaţi/organizate ca 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. În cadrul acestor formaţiuni au fost organizate şi 
funcţionează 6 subunităţi pentru intervenţie la operatorii economici clasificaţi din punct 
de vedere al riscurilor şi ele reprezintă primele formaţiuni care intervin în caz de acci-
dente, avarii sau dezastre ce pot să pericliteze viaţa personalului angajat, buna desfă-
şurare a activităţilor productive sau integritatea bunurilor materiale şi de patrimoniu, în 
cooperare cu serviciile publice private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi Filiala 
judeţeană de Crucea Roşie.

Cât priveşte întreţinerea şi asigurarea bazei logistice a protecţiei civile activitatea 
a fost canalizată pe lucrări de întreţinere, verificare şi reparare a tehnicii din dotarea 
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punctului de comandă şi sediu centru operativ, lucrări de întreţinere şi reparaţii la 29 
sirene electrice şi 2 electronice de alarmare ale municipiului, 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 asigurarea resurselor tehnice şi umane necesare, repunerea în funcţiune a sirenei 
electrice de la fosta Fabrică de Sticlă, reabilitarea sediului centrului operativ, achiziţio-
narea unei centrale de înştiinţare-alarmare marca SONIA, achiziţionarea a 10 hidranţi 
supraterani, mutarea sirenei de la fostul C.A.P. Drăgoieni la şcoala din Preajba.

PROTECŢIA POPULAŢIEI PRIN ADĂPOSTIRE

Protecţia populaţiei se asigură prin folosirea următoarelor mijloace: 34 adăposturi 
de protecţie civilă special construite; 54 adăposturi simple în subsolurile construcţiilor 
existente; 44 subsoluri simple ce se amenajează 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 care sunt în stare operativă, se întreţin şi se verifică periodic, fiind dotate 
cu echipamente şi mijloace specifice scopului destinat, gradul de operativitate al aces-
tora fiind apreciat la un nivel de 75%.

PE LINIA PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

Au fost desfăşurate următoarele activităţi: actualizarea Regulamentului de organi-
zare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; actualizarea com-
ponenţei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; actualizarea Componentei de 
Prevenire, instruirea, repartizarea pe teritoriul municipiului şi a localităţilor componente 
şi efectuarea de 500 activităţi de îndrumare şi control la gospodăriile cetăţeneşti şi aso-
ciaţiile de proprietari; editarea şi punerea în aplicare a unui ,,Regulament de organizare 
şi funcţionare a târgurilor, bâlciurilor, talciocurilor, serbărilor câmpeneşti sau a altor ase-
menea manifestări în zonele de agrement ale municipiului ,,Pădurea Drăgoieni’’, ,,Poiana 
Narciselor’’, ,,Insuliţă’’, întocmirea actelor decizionale în domeniul P.S.I. şi difuzarea 
acestora; efectuarea instructajului în domeniul sătuaţiilor de urgenţă cu personalul sa-
lariat; instruirea cadrelor tehnice P.S.I. din cadrul unităţilor subordonate; efectuarea a 
43 de activităţi de control şi îndrumare la unităţile şi instituţiile subordonate Consiliului 
Local, ocazie cu care au fost stabilite măsuri pentru eliminarea deficienţelor constate; 
au fost efectuate activităţi de îndrumare şi control la 10 parohii, ocazie cu care am dis-
tribuit 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 
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elevi ,,Prietenii Pompierilor’’din cadrul şcolilor generale; participarea la editarea revistei 
,,Pompierii Gorjeni’’ dedicată aniversării la 13 septembrie a Zilei Pompierilor din 
România; 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 350 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. spe-
cifice fiecărui sezon cu caracter educativ pentru cetăţenii municipiului; efectuarea unui 
exerciţiu de evacuare a personalului din cadrul primăriei în situaţia producerii unui in-
cendiu şi intervenţia cu mijloacele de stins incendiu din dotare, acţiune la care a fost 
prezentă şi mass-media locale; efectuarea în colaborare cu I.S.U. Gorj a 10 exerciţii de 
evacuare în situaţia producerii unui incendiu la şcolile din municipiu, prezentarea în 
conferinţă de presă a regulilor şi măsurilor de P.S.I. ce trebuie respectate de personalul 
salariat şi cetăţeni pe timpul sezonului canicular şi rece, a modului de lucru cu focul 
deschis pe timpul lucrărilor agricole, pe timpul manifestărilor religioase.

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, rămânând 
în atenţia D.P.P. să finalizeze această acţiune.

De asemenea, împreună cu reprezentanţii S.C. APAREGIO S.A. s-a efectuat iden-
tificarea, marcarea şi verificarea stării hidranţilor stradali, reuşind în acest an şi achizi-
ţionarea a 10 hidranţi supraterani care urmează a fi montaţi.

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Auditul public intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care 
ajută instituţia publică să îşi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi 
metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, 
controlului şi proceselor de guvernanţă.

Pentru 2013 au fost propuse şi realizate următoarele misiuni:
• Alocarea creditelor bugetare. Plăţile asumate prin angajamente bugetare şi le-

gale. Evaluarea stadiului implementării sistemului de control managerial intern 
în cadrul Direcţiei Economice;

• Evaluarea cadrului organizatoric şi procedural pentru desfăşurarea activităţii de 
achiziţii publice şi a stadiului implementării sistemului de control managerial 
intern în cadrul Biroului licitaţii, achiziţii publice;

• Evaluarea activităţilor desfăşurate de angajaţii Serviciului investiţii şi a stadiului 
implementării sistemului de control managerial intern la nivelul acestei structuri 
organizatorice;

• Evaluarea activităţii de monitorizare a serviciilor de utilităţi publice şi edilitar- 
gospodăreşti şi a stadiului de implementare a sistemului de control managerial 
intern la nivelul acestei structuri organizatorice;

• Evaluarea stadiului implementării sistemului de control managerial intern;
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• Organizarea şi conducerea contabilităţii la: Poliţia Locală, Direcţia Publică de 
Protecţie Socială, Direcţia Publică Locală de Evidenţă a Persoanei;

• Misiuni desfăşurate la următoarele centre bugetare: Colegiul Tehnic nr.2, Liceul 
Teologic, Colegiul Auto ,,Traian Vuia”, Şcoala Generală ,,Alexandru Ştefulescu”, 
Liceul de Muzică ,,Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu;

• Evaluarea cadrului organizatoric şi procedural privind colectarea prin executare 
silită a impozitelor şi taxelor locale la Direcţia Publică de Venituri Târgu-Jiu;

• Evaluarea activităţii de audit public intern la Direcţia Publică de Patrimoniu 
Târgu-Jiu.

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

BIROUL PROGRAME, POLITICI COMUNITARE

Activitatea Biroului Programe, Politici Comunitare în 2013 s-a concretizat atât în 
obţinerea de fonduri necesare implementării proiectelor Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, 
cât şi în promovarea pe plan internaţional a oraşului şi comunităţii.

În perioada 01.01 - 31.12.2013, activitatea Biroului P.P.C. s-a concentrat pe urmă-
toarele domenii principale, după cum urmează:

DOMENIUL FINANŢĂRILOR EXTRABUGETARE:

Implementare proiecte finanţate
• Implementarea proiectului Modernizare străzi în Municipiul Târgu-Jiu –Etapa II/2 

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

străzii Bicaz, (în cadrul unui plan integrat), finanţat prin POR, Axa 1- proiect finalizat
• Implementarea proiectului Centrul de zi Christian – Asistenţă pentru persoanele 

tinere şi adulte cu handicap, finanţat prin POR, Axa 3.2 – proiect finalizat
• Implementarea proiectului Centrul de Servicii Sociale Integrat –Centru Îngrijire 

Copii, care finanţat prin POR, Axa 3.2– proiect finalizat
• Implementarea proiectului Modernizare străzi în Municipiul Târgu-Jiu –Etapa II/1 

(în cadrul unui plan integrat), finanţat prin POR, Axa 1- proiect finalizat
Elaborare cereri de finanţare

• Proiect Creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul 
Târgu-Jiu - lot 1

• Completare proiect CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE 
TURISTICĂ “Constantin Brâncuși”, depus spre finanțare prin POR, Axa prioritară 5, 
Domeniul major de intervenţie 5.3.
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DOMENIUL PARTENERIATELOR:

Încheierea de parteneriate cu şcoli, organizaţii neguvernamentale, ministere, etc. – 
pentru elaborarea şi implementarea de proiecte („Implementarea de soluții de e-guvernare 
la nivelul județului Gorj, Zona Est, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către 
cetățeni”, “STOP indiferenţei - Tu poţi face diferenţa”, „Motivat, Altruist, Responsabil şi 
Eficient - MARE”, „Dezvoltare Culturală pentru Tineret”, „IMPACT - Impact Multiplicat de 
Activităţi Culturale şi de Tineret”, „C.E.Z.A.R.”, “EuroMusic”etc).

DOMENIUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE:

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

ELABORAREA DE PROGRAME ŞI STRATEGII DE DEZVOLTARE

• Continuarea programului “Conveţia Primarilor”, care reprezintă un angajament 
voluntar al autorităţilor locale în vederea dezvoltării unor planuri locale de acţiune 
pentru eficienţă energetică și energie durabilă, în cadrul căreia a fost elaborat 
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
Aceste programe urmăresc crearea unui model de dezvoltare economică, în 

deplin acord cu rezolvarea problemelor 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 bunăs-
tare, a luării de atitudine şi a exprimării pentru a crea un viitor cât mai durabil.

COMPARTIMENTUL ÎNDRUMARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

În 2013 a fost acordată consultanţă pentru înfiinţarea a trei asociaţii de proprietari 
şi a şapte asociaţii de locatari pentru blocurile din cartierul Narciselor.

Privitor la exercitarea controlului asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor 
de proprietari, au fost verificate 7 asociaţii, întocmindu-se procese verbale de constatare.

Au fost primite 543 cereri pentru repartizarea unui loc de parcare. Totodată au fost 
repartizate 850 de locuri în parcările de reşedinţă nou înfiinţate, iar în parcările vechi au 
fost repartizate aproximativ 350 de locuri. La finele 2013, pentru cele 6017 locuri erau 
încheiate şi achitate 4107 de contracte. De asemenea, a fost acordat sprijin Serviciului 
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Gospodărie Comunală în vederea marcării, trasării, semnalizării verticale şi orizontale şi 
numerotării locurilor de parcare.

Pentru programul de reabilitare termică cu fonduri europene, Compartimentul 
Îndrumare Asociaţii de Proprietari a acordat consultanţă reprezentanţilor asociaţiilor cu 
privire la prevederile actului normativ ce a intrat în vigoare la sfârşitul anului 2012, a 
primit şi a acordat sprijin la completarea documentaţiei necesare pentru 6 blocuri, do-
cumentaţie ce a fost depusă la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud–Vest Oltenia.

SERVICIUL INVESTIŢII

Valoarea alocată a fost de 25.052,56 mii lei, fiind constituită atât din fonduri de la 
bugetul local , cât şi fonduri provenite din surse atrase.

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.

• Construire locuinţe pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate zona Narciselor
În cadrul acestor obiectivei s-au realizat 112 unităţi locative tip garsonieră care 

s-au repartizat anul acesta, după asigurarea tuturor utilităţilor. S-au executat alimentarea 
cu gaze şi alimentarea cu energie electrică pentru locuinţele din zona Ciocârlău, precum 
şi instalaţiile de gaze pentru cele 112 apartamente. S-au asfaltat parcările şi aleile de 
acces în aceste zone.

Valoarea totală pe aceste obiective este de 1.030.000 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, care s-au pus în funcţiune anul acesta. Având în vedere finalizarea lor şi darea 
în exploatare, s-a continuat execuţia lucrărilor pentru finalizarea extinderilor 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 finalizate 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 de locuinţe pentru tineri şi cele 48 de 
locuinţe sociale .

• Extindere reţea canalizare menajeră locuinţe zona Narciselor
- s-au finalizat lucrările 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.
Valoarea totală alocată anul acesta este de 1.965.000 lei.
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REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE

• Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe prima etapă care cuprinde următoa-
rele blocuri:

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

cărei execuţie a demarat în 2011 şi a fost finalizată în 2012, o parte din ele fiind recep-
ţionate anul acesta şi care 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 continuat lucrările de execuţie pentru etapa a doua de rea-

bilitare a următoarelor blocuri incluse în cadrul programului constituit conform O.U.G. 
nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe:

- Reabilitare termică Bl. 1, str. Victoriei,
- Reabilitare termică Bl. 3, str. Victoriei,
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- 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.
Au continuat demersurile începute încă din 2012 pentru finanţarea din fonduri 

atrase a 6 blocuri din zona centrală, str. Energeticienilor şi str. Traian.
Valoarea alocată în 2013 execuţiei lucrărilor şi a documentaţiei de proiectare pen-

tru reabilitarea termică a blocurilor este de 1.594.426,42 lei.

ALIMENTARE CU APĂ

În cadrul obiectivului Extindere şi modernizare alimentare cu apă a fost extinsă reţeaua 
de distribuţie în zona Narciselor-locuinţe ANL, locuinţe sociale şi locuinţe pentru tineri.

Valoarea alocată este de 335.000 lei.
S-au finalizat anul acesta lucrările de execuţie a obiectivului „Reţele tehnico-edilitare 

şi modernizare aleea Bicaz” în cadrul căruia s-au executat reţelele de alimentare cu apă 
şi canalizare şi modernizarea străzii pentru care s-au alocat din bugetul local 370.000 lei.

EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE

Au fost finalizate extinderile de reţele de gaze pentru Aleea Slobozia, Strada 
Solidarităţii, Aleea Marin Preda, racorduri gaze locuinţe sociale şi A.N.L.

De asemenea, au demarat lucrările de alimentare cu gaze în cartierul Preajba şi 
strada Ana Ipătescu. Valoarea este de 1.116.000 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 
executat următoarele extinderi de reţele: alimentare cu energie electrică Bloc 23 August, 
extindere alimentare cu energie electrică reţea strada Viitorului, extindere alimentare cu 
energie electrică strada Prelungirea Frăsinet, alimentare cu energie electrică locuinţe ACH.

Valoarea alocată de bugetul local pentru lucrările de extindere reţele de alimentare 
cu energie electrică abonaţi casnici şi iluminat public este de 589.000 lei.

INFRASTRUCTURĂ MEDIU

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.
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CANALIZARE

S-au finalizat lucrările de reabilitare a canalizării menajere la obiectivul “Reabilitare 
canalizare menajeră cartier Minerilor-Mioriţei”, executându-se înlocuirea reţelei stradale 
în întregime şi racordurile la blocurile de locuinţe, iar pe strada Minerilor s-a executat 
inlocuirea canalizării menajere care racordează blocurile de locuinţe la reţeaua stradală 
şi au continuat lucrările la obiectivul „Reabilitare canalizare menajeră cartier Plopilor” .

De asemenea, au demarat lucrările la obiectivul „Canalizare menajeră zona peri-
urbană Romaneşti şi Iezureni” în cadrul căruia s-au executat aproximativ 8,5 km de 
canalizare menajeră pentru racordarea celor două zone de maximă importanţă la reţeaua 
de canalizare.

Pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea s-a executat o reţea de canalizare menajeră 
care subtraversează liniile de cale ferată şi leagă reţeaua stradală la canalizarea oraşului.

S-au mai executat lucrări de canalizare menajeră pentru reabilitarea reţelelor pe 
străzile Lt. Col. Dumitru Petrescu şi pe strada Mesteacănului.

S-au finalizat lucrările de execuţie a căminelor de concesie cu racord la canalizarea 
menajeră din cartierul de tineri din Preajba-strada Elvira Godeanu, strada Arethia Tătărescu, 
strada Aviatorilor şi pentru casele din Preajba învecinate cu cartierul de tineri.

Valoarea alocată este de 3.445.000 lei.

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 
încă de anul trecut şi s-au dat în exploatare următoarele obiective:

• „Amenajare spaţiu verde Insuliţa râului Jiu”-obiectiv în cadrul căruia s-au executat 
în 2012 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 
amenajat o bază sportivă pe insuliţa râului Jiu şi reţeaua de alimentare cu apă 
executată anul acesta.

• De asemenea, prin obiectivul „Post de transformare şi racord electric pentru alimen-
tarea cu energie electrică a Zonei Insula Jiu” al cărui proiect a demarat anul acesta 
se va realiza alimentarea cu energie electrică a zonei modernizate a acestei insule.
Valoarea alocată este de 1.055.000 lei.

AUTORITĂŢI PUBLICE

Pentru reabilitarea clădirii în care funcţionează serviciile Primăriei Târgu-Jiu, în 
vederea evitării deteriorării în continuare a acesteia şi pentru crearea confortului necesar 
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atât funcţionarilor, cât şi cetăţenilor care apelează la serviciile publice, s-au executat 
reparaţii la acoperişul clădirii şi înlocuirea înstalaţiei termice. 

Valoarea alocată este de 498.000 lei.
Pentru rezolvarea problemelor de spaţiu ale unor servicii publice, în cadrul obiec-

tivului „Amenajare sediu S.P.L.E.P. şi alte servicii publice“ s-a continuat execuţia lucră-
rilor care se apropie de finalizare, suma alocată fiind de 580.000 lei.

TRANSPORTURI

• „Modernizare străzi cartier Şişeşti, municipiul Târgu-Jiu”-obiectiv în cadrul căruia 
s-a executat infrastructura stradală, trotuare şi îmbrăcămintea asfaltică pentru 
următoarele străzi: Grigore Cartianu, Nicu D. Miloşescu, Jean Bărbulescu, Dumitru 
Frumuşanu, Academician Petre Brâncuşi, Nicolae Pătrăşcoiu, Dumitru Pleniceanu.

• Extindere două benzi circulaţie carosabil zona Kaufland km 590÷km 1+260-lucră-
rile au început în 2012 şi au fost finalizate în acest an. Obiectivul are drept scop 
extinderea sistemului rutier în zona magazinului Kaufland pe două benzi de circu-
laţie pentru fluidizarea traficului rutier.

• Au demarat lucrările de proiectare pentru obiectivul Reabilitare drumuri de interes 
local în municipiul Târgu-Jiu. Valoarea alocată este de 1.552.000 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 continuat 
demersurile 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 
învăţământ: Şcoala Generală Ecaterina Teodoroiu, Grup Şcolar Agricol Bârseşti, 
Şcoala Generală Voievod Litovoi.
În cadrul aceluiaşi capitol, s-au executat şi finalizat lucrări la următoarele obiective:

- Construire Grădiniţa PN nr.13-s-au continuat şi finalizat lucrările începute din anii 
anteriori şi a fost dată în exploatare,

- Amenajare grup sanitar internat Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu,
- Modernizare cămin prin amenajare grupuri sanitare individuale la Colegiul Naţional 

Tudor Vladimirescu,
- Reabilitare acoperiş cămin Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia,
- Amenajare centru activităţi cultural didactice Bârseşti,
- Instalaţie termică corp B la Colegiul Naţional Spiru Haret,
- Reparaţii acoperiş şi faţadă Şcoala Generală Constantin Brâncuşi,
- Înlocuire reţele tehnico-edilitare de incintă Colegiul Tehnic nr.2,
- Modernizări baze sportive unităţi de învăţământ.
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De asemenea, s-au montat centrale termice la Grădiniţa Bârseşti, ateliere Grup 
Şcolar Gheorghe Magheru şi aeroterme la Sala de sport a Colegiului Tehnic Henri 
Coandă. Au fost dotate numeroase unităţi de învăţământ cu mobilier nou. Au mai fost 
demarate proiecte pentru extinderi şi reabilitări unităţi de învăţământ la Liceul de Muzică 
şi Arte Plastice şi Şcoala Generală Alexandru Ştefulescu.

Valoarea alocată se ridică la aproximativ 2.733.000 lei .
De asemenea, la unităţile de învăţământ s-au executat în 2013 lucrări de reparaţii, 

modernizări şi igienizări după cum urmează: Şcoala Generală Voievod Litovoi - reparaţii 
şi igienizări grupuri sanitare, Şcoala Generală Alexandru Ştefulescu - reparaţii instalaţii 
sanitare şi vopsitorii interioare sală sport, Şcoala Generală Constantin Săvoiu - reparaţii 
şi vopsitorii acoperiş, lambriuri scări şi săli de clasă, reabilitare sală sport, Şcoala Generală 
Pompiliu Marcea - reparaţii pereţi şi montare lambriuri, pardoseli gresie, reparaţii instalaţie 
electrică, Şcoala Generală Constantin Brâncuşi - reparaţii şi igienizări, Şcoala Generală 
nr. 7 - copertină intrare, Şcoala Generală Sf. Nicolae - copertină intrare, reparaţii şi vop-
sitorii împrejmuire, Şcoala Drăgoeni - reparaţii împrejmuire, Grup Şcolar Materiale de 
construcţii - Reparaţii faţadă, înlocuire uşi şi ferestre, Grup Şcolar Ion Mincu - Reparaţii 
împrejmuire, reparaţii şi igienizări, Colegiul Comercial Virgil Madgearu - înlocuire tâmplărie 
faţadă, Grup Şcolar Traian Vuia înlocuire tâmplărie faţadă, reparaţii finisaje şi comparti-
mentări amfiteatru, igienizări internat, reparaţii instalaţie termică internat, Colegiul Naţional 
Spiru Haret-reparaţii şi înlocuire învelitoare amfiteatru, reparaţii, modernizări şi igienizări 
cantină, Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu-vopsitorii acoperiş internat şi cantină, igie-
nizări 6 săli de clasă, Liceul cu Program Sportiv-reparaţii pardoseli sală sport (sala mică), 
reparaţii şi modernizări laboratoare, amenajare teren sintetic, reparaţii şi finisaje grupuri 
sanitare, faţade (clasa 0), înlocuire uşi grupuri sanitare (clasa 0), reparaţii şi vopsitorii îm-
prejmuire bază sportivă, Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu - vopsitorii împrejmuire 
teren sport, reparaţii şi finisaje săli de clasă, holuri şi grupuri sanitare, Grup Şcolar Bârseşti 
- reparaţii şi finisaje clădire liceu şi cămin, Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru - înlocuire 
ferestre ateliere, Colegiul Tehnic Henri Coandă - reparaţii interioare cămin internat, reparaţii 
pardoseli sală sport, împrejmuire, Grădiniţa Nr.9-Mihai Eminescu-reparaţii şi recomparti-
mentări interioare, Grădiniţa 13-corp vechi-reparaţii faţadă

Valoarea totală alocată este de 1.907.225.

SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNALĂ

SALUBRITATE

Activitatea de salubrizare străzi a constat în măturatul zilnic manual a 63 străzi şi 
trotuare aferente (41500 mii mp) şi măturat mecanic (31000 mii mp), precum şi curăţirea 
şi încărcarea podmolului de la rigole (2460 mc).

S-a gestionat activitatea de haldare a deşeurilor rezultate din construcţii (pământ 
din excavări, molozuri, etc) din strada Termocentralei, prin asigurarea unui buldozer 
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necesar nivelarii terenului. Periodic, a fost verificată zona de depozitare pentru evitarea 
depunerii altor tipuri de deşeuri decât a deşeurilor provenite din construcţii.

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 
Termocentralei, Aleea Calea Severinului, prelungire Motrului. De asemenea, aceste zone 
au fost salubrizate şi în cadrul acţiunii „Let’s do it”.

Cu sprijinul Poliţiei Locale Târgu-Jiu, s-a intervenit în diferite zone pentru limitarea 
fenomenului de depozitare necontrolată a deşeurilor, aplicându-se amenzi contraveni-
enţilor depistaţi.

Activitățile de salubritate cu gestiune delegată (depozitarea deşeurilor 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 ope-
ratorul de salubritate respectă graficele aprobate pentru ridicarea deşeurilor de la populaţie, 
întreţine în mod corespunzător platformele de deşeuri, curăţă şi spală regulat containerele.

Operatorul de salubritate a amplasat 267 recipienţi pentru colectarea selectivă a 
fracţiilor de hârtie, plastic, sticlă şi metal, în conformitate cu prevederile contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de precolectare, colectare şi transport deşeuri, 
cantităţile colectate fiind în creştere faţă de 2012.

Depozitarea deşeurilor colectate de la populaţie s-a realizat conform regulamen-
tului aprobat pentru această activitate, deşeurile fiind depuse în prima celulă a depozi-
tului ecologic „Dealul Calului”. Cantitatea totală de deşeuri a fost de 28909,97 tone, 
scăderea faţă de anul precendent fiind datorată sortării şi colectării materialelor recicla-
bile din deşeurile menajere.

Valoarea totală a lucrărilor de salubritate aferente anului 2013 este de 4329377,17 lei.

ILUMINAT PUBLIC

Programul de modernizare-reabilitare şi extindere iluminat public a continuat şi în 
2013, fiind executate lucrări specifice, precum: înlocuit corpuri de iluminat şi accesorile 
aferente, înlocuire corpuri de iluminat vechi consum 120w cu unele ecologice cu LED, 
având consum de 10w, iluminat ornamental-festiv şi extinderea acestuia, intervenţii de 
urgenţă pentru menţinerea în stare de funcţionare a reţelelor de alimentare.

De asemenea, au fost executate lucrări de extinderi, devieri şi modificări la ilumi-
natul public, lucrări necesare asigurării confortului şi siguranţei cetăţenilor, dintre care: 
extindere iluminat public străzile: Teodor Aman, Jean Bărbulescu, Griviţei, Al. Paltinului, 
Barajelor, Iezureni, Minerilor. Remedierea defectelor de la reţeaua de iluminat public s-a 
făcut în străzile Castanilor, Slt. Gheorghe Bărboi, Plopilor, Teilor, Olari, Constructorilor, 
Litovoi, Dacia, N. Bălcescu, Parc N. D. Miloşescu, Al. Digului, Colegiul Virgil Madgearu, 
Iazului, 22 Decembrie, Aretia Tătărăscu, E. Godeanu, Aviatorilor, Luncilor, Piaţa Mică, 
Piaţă Prefectură, Victoria, Ciocârlău, V. Cârlova, Vf. Mândra, Victoria pietonal, iar mutarea 
stâlpilor reţelei de iluminat public în urma reamenajarii parcărilor de reşedinţă în străzile: 
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Constructorilor, 1 Decembrie 1918, Minerilor, 22 Decembrie 1989. Amenajarea instalaţiei 
provizorii s-a efectuat în Drăgoieni, Poiana Narciselor şi la alte manifestări culturale şi 
s-au înlocuit corpuri de iluminat vechi 120w cu unele ecologice cu led 10w, obţinând o 
reducere a consumului de energie electrică de 12 ori(Parc Coloană, Liceul Tudor 
Vladimirescu).

Totodată, au continuat lucrările de întreţinere permanentă a iluminatului public şi 
a remedierii defectelor semnalate de cetăţenii municipiului atât prin solicitările scrise, 
cât şi prin telefonul 984.

Costurile totale ale întreţinerii iluminatului public, inclusiv contravaloarea energiei 
electrice consumate sunt de:

NR. 
CRT.

EXPLICAŢIE
COST

VALOARE
– LEI –

1 Valoare energie electrică consumată 2695090

2 Extinderi retea de iluminat 15233,84

3 Interventie remediere defecte electrice, intervenţii de urgenţă 147349

4 Mutare stalpi iluminat, parcari de resedinta 5495

5 Achiziţie materiale utilizate la remedierea defectelor electrice 65730

6 Înlocuire corpuri de iluminat vechi, cu unele ecologice, cu consum redus 
de energie

10492

7 Rate concesiune iluminat public 4294407

TOTAL CHELTUIELI 7233880

ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII STRĂZI

Au fost executate lucrări (plombări, covoare asfaltice, pavaje, pietruiri, balastări 
etc.) la străzi, trotuare şi alei în toate zonele municipiului, inclusiv în cartierele marginale 
şi localităţile componente. De asemenea, s-au executat reparaţii (înlocuiri) a unor borduri 
stradale, ridicare la cotă a unor cămine, lucrări de refacere în urma intervenţiei asupra 
reţelelor de utilităţi publice.

Simultan cu realizarea parcărilor de reşedinţă, a fost realizată o serie de lucrări de 
reparaţii ale trotuarelor şi aleilor de acces în blocurile de locuinţe, realizându-se în acest 
an parcări cu mixtură asfaltică sau pavele ecologice, în următoarele zone: cart. 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 porţiunilor stradale afectate în urma inter-
venţiilor şi lucrărilor la gaze, telefonie, cablare electrică şi alimentare cu apă. În acest 
ultim caz s-a instituit un sistem de urmărire a lucrărilor împreună cu lucrătorii serviciului 
de circulaţie al Poliţiei Municipiului.
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Datorită faptului că în perioada rece nu se poate interveni pentru repararea străzilor 
cu mixtură asfaltică caldă, SC EDILITARA PUBLIC SA a realizat aceste intervenţii cu 
mixtură stocabilă rece sau cu pavele de granit (piatră cubică).

Situaţia pe categorii de lucrări este următoarea:

NR. CRT. DENUMIRE LUCRARE VALOARE CU TVA

1 Dezăpeziri 686.707,26

2 Reparaţii străzi 3.996.957,47

3 Reparaţii aleei 1.687.346,32

4 Reparaţii parcări 1.023.358,89

5 Reparaţii trotuare 682.209,57

6 Balastări / Pietruiri 644.361,78

7 Realizare canale şi dalări santuri 390.207,08

8 Diverse 1.287.618,38

TOTAL  10.398.766,75 

De asemenea, au fost realizate următoarele lucrări de modernizare:

NR. CRT. DENUMIRE LUCRARE VALOARE

1 Amenajare paviment trotuar Str. Unirii şi prelungirea Brâncuşi 642830,38

2 Amenajare sens giratoriu intersecţia 16 Februarie cu Str. 
Dobrogeanu Gherea 6079,94

3 Extindere padoc existent pentru câini – Str. Termocentralei 72354,57

TOTAL 721264,89

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 de 300 coşuri gunoi cu prin-
dere pe stâlpi, 120 coşuri de gunoi din metal şi 200 bănci pentru asociaţii,

Au fost montate 3 complexe de joacă, în zonele Ecaterina Teodoroiu, 23 August, 
Corneliu Coposu.

Activitatea de întreţinere parcuri şi zone verzi s-a materializat printr-o serie de 
lucrări specifice şi anume :
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Mobilizarea manuală a terenului 53326 mp

Cosit mecanic vegetaţia ierboasă 19174 ari

Udarea cu furtunul de la cisternă a suprafeţelor plantate 750 ari

Tăieri si toaletari arbori cu Ø 11-30 cm  546 buc

Defrişarea manuală a vegetaţiei lemnoase crescută haotic 777 ari

Degajarea terenului de corpuri străine 16406 ari

Udarea suprafeţelor plantate cu flori, arbusti, gazon de la hidranţi 30950 ari

Încărcat materiale vegetale, pământ, piatră şi transport 863 to

Măturat manual alei parcuri şi străzi 3931 mii mp

Întreţinere curăţenie parcuri şi zone verzi 3159 ari

Plantat flori + trandafiri 122700 buc

Întreţinere grup social 11424 ore

Tăieri de corecţie trandafiri 350 bucăţi

Curăţat manual zăpadă alei parcuri, strazi 1721 ari

Curăţat şi încărcat potmol 5040 mp

Transport cu tomberonul resturi vegetale 580 tone

Împrăştiat material antiderapant (CaCl) 15 tone

Tuns gard viu 459609 mp

Împrăştiat cu lopata pământ vegetal 110 mc

Nivelare manuală teren 632 ari

Semănat gazon 143 ari

Plantat gard viu 181 ml

Plantat arbori rasinosi si foiosi cu balot 1508 buc

Dezinsecţie ţânţari şi combatere căpuşe 1658265 mp

Achizitionat lemne de foc pentru persoanele defavorizate 110 mc

Tăieri de corecţie arbori pana la 7 m înăltime 323 buc 

Taieri de corectie arbusti 274 buc

Plantat puieti de arbori fara balot 444 buc 

Semanat gazon 143 ari

Plantat arbusti cu ballot (forsitia, buxus, thuia, ligustrum ) 5756 bucati

Achiziţionat brazi Crăciun 45 buc 

Valoarea lucrărilor menţionate mai sus este de 4727981,49 lei.
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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.

Împreună cu elevii şi profesorii care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile de în-
văţământ din municipiul Târgu-Jiu, precum şi în localităţile componente, au fost între-
prinse diverse acţiuni în cadrul cărora au fost plantaţi pomi (măr ornamental, piersic 
ornamental, mesteacăn), arbuşti (Hibiscus, Forsiţia, Spirea), gard viu (Ligustrum) şi ga-
zon în zonele verzi aferente sediilor acestora.

În colaborare cu WWF România am participat la organizarea evenimentului Earth 
Hour (Ora Pământului). Scopul evenimentului a fost acela de a trage un semnal de alar-
mă privind amplitudinea actuală a efectelor încălzirii globale, reducerea poluării planetei, 
evenimentul fiind şi un mijloc de promovare a soluţiilor de combatere a schimbărilor 
climatice, de transmitere către cetăţeni a unui mesaj ecologic de conştientizare asupra 
adoptării unei conduite ecologice în vederea gospodăririi durabile a resurselor energe-
tice–resurse neregenerabile şi epuizabile.

Au continuat acţiunile de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje colectate 
de la populaţie din cadrul proiectului “Oraşul Reciclării”. În cadrul acţiunii au fost colec-
tate 120078 kg deşeuri de ambalaje.

Au fost continuate activităţile de parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare 
ROREC, privind promovarea acţiunilor de colectare selectivă a deşeurilor din echipa-
mente electrice şi electronice, precum şi acţiuni de educaţie, informare şi conştientizare 
a populaţiei în domeniul colectării selective a deşeurilor.

În cadrul campaniei “Locul deşeurilor nu este în casă.Trimite-le la plimbare!” des-
făşurată în aprilie au fost colectate 263 deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
în greutate totală de 5523,6 kg.

În ultimul trimestru în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare ROREC 
am implementat serviciul local de colectare gratuită a deşeurilor de echipamente elec-
trice şi electronice (DEEE) în Târgu-Jiu. Acest serviciu este oferit cu titlu gratuit cetăţe-
nilor, instituţiilor, precum şi agenţilor economici. În urma acţiunii au fost colectate DEEE 
în greutate totală de 1193 kg, iar în data de 30.11.2013 au fost colectate 1196 kg DEEE.

În colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, Asociaţia Drumeţii 
Montane şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Gorj s-au organizat diverse acţiuni cu ocazia 
Zilei Mondiale a Mediului.

În septembrie, în cadrul proiectului “Let’s do it România-curăţenie în toată ţara 
într-o singură zi” au avut loc acţiuni de ecologizare a următoarelor zone-Narciselor, Nuci, 
Şuşiţa, Macului, Căpitan Buzatu.
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Împreună cu reprezentanţii Poliţiei Locale şi comisarii Gărzii de Mediu Gorj au avut 
loc acţiuni de verificare, identificare şi desfiinţare a adăposturilor improvizate pentru 
creşterea animalelor.

Au fost întreprinse acţiuni de control împreună cu Agenţia de Protecţie a Mediului 
şi comisarii Gărzii de Mediu care au avut ca scop sancţionarea faptelor ce constituie 
contravenţii, cum ar fi poluarea luciilor de apă, poluarea aerului şi poluarea fonică.

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 de către aceştia pe marginea drumurilor, materiale care 
obturau şanţurile de scurgere a apelor pluviale. În acest sens, cetăţenii au fost înştiinţaţi 
verbal şi în scris asupra obligaţiilor ce le revin conform legii, urmând ca în cazul necon-
formării să fie sancţionaţi.

S-au întreprins demersuri pentru identificarea proprietarilor de terenuri pe care s-au 
depozitat ilegal deşeuri şi în cazul în care aceştia au fost identificaţi au fost aplicate sanc-
ţiuni pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi împrejmuirii terenurilor respective.

În 2013, s-a continuat în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare ROREC 
şi cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj campania “Patrula de reciclare” ce pre-
supune antrenarea şi educarea elevilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar din Gorj 
pentru promovarea acţiunilor de colectare selectivă a DEEE, a becurilor şi neoanelor.

De asemenea, s-a urmărit desfiinţarea depozitelor necontrolate de deşeuri mena-
jere, industriale şi stradale, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, precum 
şi luarea de măsuri obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice cu privire la întreţinerea 
şi înfrumuseţarea clădirilor, curţilor şi împrejmuirilor acestora, a spaţiilor verzi, a arborilor 
şi arbuştilor decorativi. Au fost salubrizate cursurile de apă.

FOND LOCATIV

Au fost verificate 1793 dosare depuse pentru obţinerea unei locuinţe construite prin 
Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii şi 1155 dosare depuse 
în vederea obţinerii unei locuinţe sociale. S-au verificat în teren solicitanţii care au avut do-
sarele actualizate şi s-au efectuat anchete sociale în vederea întocmirii punctajelor şi a lis-
telor de priorităţi pentru locuinţele ANL şi locuinţele sociale. Au fost verificate la Direcţia 
Publică de Venituri persoanele/familiile care au dosare(ANL, sociale) dacă au deţinut în 
proprietate o locuinţă sau un teren pe raza Municipiului Târgu-Jiu după data de 01.01.1990.

În urma verificărilor efectuate au fost repartizate 160 locuinţe ANL, situate în zona 
Narciselor, străzile Lucian Blaga şi Nichita Stănescu. De asemenea, au fost repartizate 
112 locuinţe sociale situate în cartier Narciselor: 48 locuinţe în străzile George 
Topârceanu şi Nichita Sănescu şi 64 locuinţe în strada Ciocârlău.

Împreună cu salariaţii sectorului Fond Locativ din cadrul SC EDILITARA PUBLIC SA 
s-au efectuat controale pentru a se verifica dacă persoanele care deţin contracte de închiriere 
achită chiria şi întreţinerea lunar, întreţin în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii, 
asigură curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi în părţile de folosinţă comună.
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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 enumerăm: activităţi de curăţenie în zonele de picnic–zilnic în sezon şi săp-
tămânal în afara sezonului; activităţi de curăţenie în parcările aferente târgului de haine 
din zona Ciocârlău, salubrizarea zonelor aflate în vecinătatea cartierului Panduraşul, 
curăţirea şi decolmatarea şanţurilor dalate situate în Calea Bucureşti, Drăgoieni, 
Primăverii, Coleus Preajba, Francisc Milescu, Ursaţi–Pajiştei şi altele; activităţi de cură-
ţenie la cluburile vârstei a III a, la Centrul de îngrijire integrat pentru îndrumare şi pro-
movare a copiilor-Iasomia şi Centrul pentru persoane cu handicap Christian, Centrul de 
primiri pentru mame si copii, victime ale violenţei familiare Sânziana; activităţi de salu-
brizare la domiciliul persoanelor vâstnice, bolnave sau lipsite de posibilităţi materiale; 
activităţi de curăţenie în diverse cartiere ale oraşului (9 Mai, 23 August, Abator 1 şi 2, 
Agriculturii, Teilor, Plopilor, Castanilor, Olari, Mioriţei, Minerilor, Caragiale, Cuza 1 si 2, 
Unirii, Republicii, N. Bălcescu, Revoluţiei, Zona Centru, Popa Şapcă, Griviţa, Baza tu-
bulară, Dacia, Sâmboteanu, 1 Mai Vest, Debarcader, CAM, Lotrului).

Activităţi diverse s-au făcut la sediile unor şcoli şi grădiniţe în ceea ce priveşte cu-
răţenia, transportul materialului didactic, a materialelor rezultate din modernizare săli clasă, 
curăţenie după zugrăvit şi altele, înaintea începerii anului şcolar; de asemnenea, s-a efec-
tuat pregătirea pentru iarnă a arbuştilor decorativi şi a materialului dendrologic în spaţiile 
special amenajate la sere. Activităţi de plantare pomi, arbuşti decorativi şi gard viu în 
asociaţiile de proprietari precum şi în zonele stabilite de pe domeniul public-toamna şi 
primăvara au continuat, ca şi montarea coşurilor de gunoi, a băncilor şi măsuţelor în aso-
ciaţii. Degajarea spaţiilor verzi în urma activităţii de întreţinere a acestora (încărcare crengi, 
ramuri şi trunchiuri rezultate din toaletări sau tăieri de arbori din zonele verzi ale oraşului 
sau alte locaţii), activităţi diverse la sediul Direcţiei de Protecţie Socială (descărcare ali-
mente, lapte praf etc)şi curăţenie în incinta Stadionului municipal în zilele premergătoare 
şi după meciuri, precum şi după desfăşurarea diverselor activităţi sportive sau culturale 
au fost alte activităţi din 2013. S-au mai făcut trierea şi încărcarea în vederea transportului 
a unor materiale provenite din demolarea unor clădiri dezafectate, sprijinirea acţiunilor de 
împodobire a oraşului în perioada sărbătorilor de iarnă, precum şi în perioada manifestă-
rilor cultural artistice din timpul verii, prilejuite de Zilele oraşului, Festivalul berii, Ziua re-
coltei şi altele. S-au avut în vedere montarea, curăţirea şi vopsitoria mobilierului stradal 
(bănci, coşuri, măsuţe şah etc), activităţi de curăţenie, precum şi diverse lucrări la sediul 
Primăriei municipiului, curăţenie cu salariaţii SC EDILITARA SA, precum şi diverse activităţi 
stabilite de către primarul municipiului, la şedinţa operativă.
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al DPP, 
în 2013, Serviciul Patrimoniu a desfăşurat următoarele activităţi:

• A întocmit documentaţia ce a stat la baza iniţierii şi adoptării a 50 de hotărâri de con-
siliu ce privesc administrarea domeniului public sau privat al municipiului Târgu-Jiu;

• În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate pu-
blică şi Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 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, imo-
bile ce au fost evaluate de societatea abilitată de Primăria Municipiului Târgu-Jiu 
la aproximativ 800.000 lei (centrale termice de cartier-aproximativ 550.000 lei, clă-
diri şi structuri de beton incinta CET -cca. 200.000 lei, altele-cca. 50.000 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 îmbunătăţirii calităţii mediului şi a stan-
dardului de viaţă etc;

• A asigurat potrivit Legii nr.7/1996 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 Târgu-Jiu;

• A soluţionat aproximativ 100 de cereri având ca obiect vânzarea, concesionarea, 
închirierea sau reglementarea situaţiei juridice a bunurilor aflate în proprietatea 
municipiului Târgu-Jiu.

BIROUL FINANŢARE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Structura unităţilor şcolare
În Târgu-Jiu au funcţionat 51 unităţi şcolare care au fost structurate în 28 de unităţi 

cu personalitate juridică. Cursurile au fost frecventate de 23.844 copii şi elevi, din care 760 
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au beneficiat de masă şi cazare în internatele şi căminele şcolare de pe lângă principalele 
unităţi şcolare (Col. Naţ. Tudor Vladimirescu, Col. Naţ. Ecaterina Teodoroiu, Col. Naţ. Spiru 
Haret, Col. Auto, Col. Tehnic Ion Mincu, Col. Tehnic Henri Coandă, Col. Tehnic Nr. 2).

În cadrul aceleaşi structuri a reţelei şcolare, funcţionează 9 grădiniţe cu program 
prelungit şi 17 cu program normal care sunt frecventate de aproximativ 2.591 de copii.

Baza materială a unităţilor şcolare
În 2013, s-a dat în folosinţă corpul nou al Grădiniţei cu program prelungit „Vis 

de Copil” în care sunt educaţi 80 copii care beneficiază de cele mai moderne dotări 
cu mobilier.

Învăţământul preuniversitar a beneficiat de 557 săli de clasă, 129 laboratoare, 22 
biblioteci, 17 săli de sport şi 455 de alte spaţii destinate unor activităţi conexe specifice 
procesului de învăţământ. Suprafaţa interioară a spaţiilor de învăţământ este de 118.179 
mp, iar cea exterioară de aproximativ 207.828 mp.

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 li-
mitarea consumurilor materiale inoportune, care a fost stabilită conform costului 
standard per elev/preşcolar/an;

• Au fost asigurate condiţiile (săli clasă modernizate şi igienizate, dotări cu mobilier 
specific la nivelul de 200 lei /elev) pentru 720 elevi care au fost înscrişi în clasa 
pregătitoare;

• 25 de unităţi şcolare au fost dotate cu 160 camere video, web şi sisteme de su-
praveghere, 9 unităţi şcolare au beneficiat de sisteme de supraveghere pentru 
creşterea siguranţei în şcoli în valoare de 223.596,59 lei;

• S-a urmărit desfăşurarea Programului “Laptele şi Cornul” de care beneficiază 
9.287 de elevi şi copii;
Toate autorizaţiile sanitare de funcţionare au îndeplinit condiţiile legale, astfel că 

cele 51 unităţi şcolare au funcţionat în conformitate cu cadrul legal în vigoare.
În 2013 au fost aplicate prevederile H.G.72/2013, 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 54.312.062 lei, pentru 
cheltuieli cu formarea continuă, servicii şi cheltuieli cu întreţinerea curentă 8.143.759 lei.

La finele 2013, volumul total al plăţilor pentru cheltuielile materiale a fost de 
8.965.794,91 lei, din care 8.134.834,96 din cost standard, iar din bugetul local 
831.459,95 lei. S-au procurat materiale de curăţenie şi dezinfecţie de 217.130,40 lei 
din fondul de handicap. S-a asigurat asistenţa medicală în şcoli prin susţinerea finan-
ciară a celor 7 cabinete medicale (cu 26 cadre medicale) în sensul asigurării costurilor 
salariale şi materiale. Valoarea materialelor sanitare a fost de 2.722 lei, a medicamen-
telor de 6.725 lei şi a cheltuielilor salariale de 1.025.508 lei. De asemenea, s-au mai 
procurat şi alte materiale a căror valoare totală a fost de 11.916 lei.
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Mai precizăm că în perioada raportată majoritatea cabinetelor medicale au bene-
ficiat de lucrări de reparaţii şi igienizare. Personalul angajat (medici şi asistenţi) au par-
ticipat la campaniile naţionale de vaccinare a copiilor şi elevilor din cele 51 de unităţi 
şcolare.

ACTIVITATEA SERVICIULUI PARCĂRI – TÂRG HAINE VECHI

S-a realizat autofinanţarea activităţii, obţinându-se un volum al veniturilor de 
300.370 lei.

Structura acestora se prezintă astfel: taxă parcare –258.170 lei; abonament parcări 
–3.500 lei; taxă intrare târg –35.500 lei; taxă utilizare masă –3.200 lei. Activitatea s-a 
derulat prin utilizarea a 7 parcări cu plată, urmărindu-se extinderea în 2014.

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRARE COMPLEX SPORTIV

În administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu este şi Complexul Sportiv 
din componenţa căruia fac parte: 3 terenuri de fotbal, o pistă de atletism şi o sală poli-
valentă, de cca 1.000 locuri. În principal, s-a urmărit: asigurarea bunei desfăşurări a 
etapelor din cadrul campionatului intern de fotbal, handbal şi baschet, în care comuni-
tatea locală are reprezentare în liga I profesionistă; asigurarea finanţării cheltuielilor de 
personal 542.568 lei şi cheltuieli materiale în valoare de 816.976 lei; asigurarea condiţiilor 
optime prin respectarea normelor specifice desfăşurării competiţiilor sportive.
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU-JIU

SERVICIUL CONSTATARE ŞI URMĂRIRE PERSOANE FIZICE

În 2013 au fost înregistrate în evidenţele fiscale 5.869 declaraţii privind imobilele 
(case şi apartamente) dobândite, în prezent fiind înregistrate 47.512 roluri.

Tot în această perioadă au fost înregistrate 3.027 declaraţii privind mijloacele de 
transport dobândite, fiind radiate totodată 1.429 mijloace de transport, în prezent fiind 
înregistrate 26.908 roluri. Referitor la impozitul pe teren, au fost 7.826 declaraţii privind 
terenurile dobândite, în prezent fiind 35.142 roluri. În ceea ce priveşte dosarele cu cereri 
de acordare de scutiri sau reduceri de impozite şi taxe înregistrate, acestea se distribuie 
inspectorilor de sector, care se vor deplasa în teren la domiciliul contribuabililor unde vor 
efectua o anchetă strictă, în urma căreia vor stabili autenticitatea actelor depuse la dosar 
şi cuantumul scutirilor sau reducerilor ce se vor acorda. În 2013, la impozitul pe clădire 
au fost operate 1.847 dosare privind scutirile 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, de-
portaţi, eroi din revoluţie, urmaşii eroilor din revoluţie), cuantumul total al reducerilor ri-
dicându-se la 201.812 lei. Tot în această perioadă, privitor la impozitul asupra mijloacelor 
de transport, au fost operate 80 dosare privind scutirile şi reducerile pentru 21.057 lei.

În ceea ce priveşte impozitul pe teren datorat de persoane fizice, au fost ope-
rate 763 dosare pentru 77.286 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 declarării la timp a bunurilor 
nou dobândite şi achitarea la termen a sumelor datorate la bugetul local. În acest 
sens, au fost încheiate 119 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 4.198 lei.

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice
Din debitele evidenţiate pentru 2013 în cuantum de 5.378.264 lei conform contului 

de execuţie bugetară, la 31.12.2013 s-au încasat 4.745.397 lei, reprezentând 88,23%. 
Din cele 47.512 de roluri, 18.273 contribuabili au beneficiat de bonificaţia de 10% acor-
dată pentru achitarea în totalitate a acestui tip de impozit până la 31.03.2013, suma 
acordată drept bonificaţie fiind de 311.155 lei.

În această perioadă au fost întocmite 52 procese verbale de constatare a contra-
venţiilor pentru declararea cu întârziere sau nedepunerea declaraţiilor în ceea ce priveşte 
dobândirea de noi bunuri imobile în sumă de 1858 lei.
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Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoanele fizice
Au fost înregistrate 3.027 declaraţii privind mijloacele de transport dobândite, fiind 

radiate totodată 1.429 mijloace de transport, în prezent fiind 26.908 roluri. Din debitele 
evidenţiate pentru 2013 de 3.270.301 lei, s-a încasat suma de 2.678.383 lei, reprezen-
tând 81,90%. Din cele 26.908 de roluri, 11.570 contribuabili au beneficiat de bonificaţia 
de 10%, suma acordată drept bonificaţie fiind de 151.719 lei.

Au fost încheiate 3.500 contracte pentru parcare de reşedinţă, în urma cărora s-a 
încasat suma de 398.920 lei.

Privitor la impozitul asupra mijloacelor de transport au fost operate 80 dosare 
privind scutirile şi reducerile, pentru 21.057 lei. Au fost întocmite 38 procese verbale 
de constatare a contravenţiilor pentru declararea cu întârziere sau nedepunerea decla-
raţiilor în ceea ce priveşte dobândirea de noi bunuri mobile în sumă totală de 1325 lei.

Impozitul pe teren la persoanele fizice
Au fost înregistrate 7.826 declaraţii privind terenurile dobândite, fiind înregistrate 

35.142 roluri. Din debitele de 1.401.088 lei, s-a încasat suma de 1.165.528 lei, repre-
zentând 83,19 %.

Din cele 35.142 roluri, 11.712 contribuabili au beneficiat de bonificaţia de 10%, 
suma acordată drept bonificaţie fiind de 81.849 lei.

Au fost operate 763 dosare privind scutirile şi reducerile pentru 77.286 lei. Au fost 
întocmite 29 procese verbale de constatare a contravenţiilor pentru declararea cu întâr-
ziere sau nedepunerea declaraţiilor în ceea ce priveşte dobândirea de noi bunuri imobile 
în sumă de 1015 lei.

SERVICIUL CONSTATARE ŞI URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE

În 2013 serviciul a desfăşurat în principal următoarele activităţi:
• au fost valorificate 7782 declaraţii de impuneri (impozit pe clădiri, impozit auto, 

impozit pe teren, taxă vehicule lente, taxă firmă, taxă hotelieră, impozit pe 
spectacol).

• s-a urmărit organizarea activităţii de constatare, urmărire şi încasare la termenele 
legale de plată, precum şi vărsarea la buget a veniturilor fiscale şi nefiscale, cal-
culându-se majorări de întârziere;

• a fost organizată activitatea de urmărire silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor 
juridice pentru încasarea impozitelor şi taxelor neachitate în termen şi a creanţelor 
băneşti constatate prin titluri executorii ce intră în competenţa organelor fiscale 
din cadrul administraţiei publice locale, întocmindu-se 1863 popriri;

• s-au operat 394 compensări între impozitele şi taxele locale la persoane juridice 
prin întocmirea ordinelor de plată;

• s-au operat modificări la 3798 poziţii de rol pentru persoane juridice conform de-
claraţiilor 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 consta-
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tare în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor datorate, precum şi a sancţiunilor 
contravenţionale prevăzute de legislaţia în vigoare;

• s-au efectuat 1923 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 315 societăţi intrate sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei;

• o problemă deosebită au reprezentat-o diversele cazuri de neidentificare în teren 
a contribuabililor, ca urmare a schimbării sediului acestora sau a modificării privind 
asociaţii;

• s-au rezolvat 83 cereri de restituire pentru persoane juridice, prin întocmirea de-
ciziilor de restituire şi a ordinelor de plată;

• s-au verificat 42 deconturi privind impozitul pe spectacole, vizându-se şi bilete de 
intrare la spectacole;

• s-au primit şi verificat 154 declaraţii privind taxa hotelieră;
• s-au operat 2514 cereri de rectificări de poziţii de rol la persoane juridice;
• s-au întocmit şi eliberat la cererea persoanelor juridice 5128 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 167 agenţi economici;

• a fost coordonată activitatea privind constatarea masei impozabile privind impo-
zitele şi taxele locale datorate de către persoanele juridice care posedă bunuri 
mobile şi imobile;

• au fost verificate şi avizate 239 referate întocmite de către inspectori privind com-
pensările de impozite şi taxe, restituirile către persoanele juridice de impozite şi 
taxe achitate în plus sau contravaloare taxe neutilizate (taxă judiciară de timbru şi 
extrajudiciară), în cazul celor din urmă au fost verificate şi anexate la referat chi-
tanţele în original cu menţiunea şi ştampila instituţiei unde urma să fie utilizată;

• s-au întocmit 2515 răspunsuri la solicitările executorilor judecătoreşti privind bu-
nurile mobile şi imobile ale contribuabililor persoane juridice.
Impozit pe clădiri la persoane juridice
La impozitul pe clădiri au fost verificate şi debitate 1318 declaraţii de impunere. 

S-au încasat 7.366.220 lei, din 9.099.110, adică 80,96%.
Impozitul asupra mijloacelor de transport la persoane juridice
Serviciul de Constatare şi Urmărire Persoane Juridice a verificat şi debitat 2984 

declaraţii de impunere. Sunt înregistrate 3147 de societăţi comerciale cu mijloace de 
transport auto, cu un debit anual de 1.557.790 lei. La 31.12.2013 era încasată suma de 
1.371.970 lei.
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Impozit pe teren la persoane juridice
Serviciul de Constatare şi Urmărire Persoane Juridice a verificat şi debitat 1381 

declaraţii de impunere. La acest tip de impozit a fost prevăzută suma de 1.676.527 lei, 
încasându-se 1.477.646 lei (88,14%).

Taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Au fost verificate şi debitate 271 declaraţii şi a rezultat un debit de 137.623 lei, 

încasându-se 133.920 lei, adică 97,31 %. Activitatea de încasare şi urmărire a impozi-
telor şi taxelor locale s-a concretizat prin întocmirea la Serviciul de Constatare şi 
Urmărire Persoane Juridice a următoarelor documente: 2346 somaţii, 2346 titluri, 1863 
popriri.

Amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi persoanelor juridice
În 2013, au fost înregistrate 22.558 procese-verbale de contravenţie, 5.577 pro-

cese-verbale fiind restituite organelor emitente ca urmare a unor vicii de formă sau de 
fond, din cauza neidentificării contribuabililor sau a identificării domiciliului lor în alte 
localităţi, 8.447 procese-verbale fiind restituite ca urmare a achitării lor în termen de 48 
de ore. Pentru încasarea debitelor restante, au fost întocmite 41.997 somaţii de plată şi 
titluri executorii precum şi 1.739 adrese de poprire pe salarii, pensii şi conturi de dispo-
nibilităţi deschise la băncile comerciale.

Ca urmare a neidentificării în teren a unor contribuabili sau ca urmare a decesului 
acestora, au fost întocmite 57 dosare de insolvabilitate, debitorii respectivi fiind trecuţi 
în evidenţa specială de insolvabilitate.

Pentru rezolvarea debitelor reprezentând amenzi contravenţionale aplicate per-
soanelor fizice care nu realizează venituri şi nu deţin bunuri urmăribile s-au întocmit 
dosare pentru înlocuirea acestora cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comu-
nităţii, 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 
3 debitori persoane fizice şi 9 debitori persoane juridice, bunurile urmând a fi evaluate 
şi valorificate prin vânzarea la licitaţie publică, conform prevederilor O.G. 92/2003.

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 948.002 lei.

SERVICIUL CONCESIONĂRI-CONTRACTE

În 2013, s-au gestionat 1.599 contracte de închiriere şi concesionare, încheiate 
între Primăria Târgu-Jiu şi diverse persoane fizice şi juridice, încasându-se 5.082.035 
lei. Situaţia privind încasările pentru fiecare activitate în parte este prezentată astfel: 
contracte de concesionare teren pentru activităţi comerciale –1.946.861 lei; contracte 
de concesionare teren pentru locuinţe – 842.275 lei; contracte de concesionare teren 
pentru construcţie balcoane – 59.858 lei; contracte de închiriere teren – 757.490 lei; taxă 
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de utilizare temporară – 241.649 lei; taxă utilizare garaje – 33.282 lei; taxă vânzări oca-
zionale – 157.364 lei; taxă de utilizare - amenajare terase de vară – 99.843 lei; cabinete 
medicale şi tehnicieni dentari – 6.027 lei; taxă concesionare folosinţă teren conform 
H.C.L 317/25.10.2010 – 20.101 lei; contracte de utilităţi – 916.684 lei; contracte de în-
chiriere spaţii – 601 lei.

S-au înregistrat debite restante de 1.545.791 lei. Pentru debitele neachitate de 
persoanele fizice şi juridice s-au formulat acţiuni în instanţă şi până în prezent au fost 
admise 32 astfel de cereri, încasându-se 100.259 lei. Din debitele înregistrate ca rămă-
şiţă la începutul 2013 a fost recuperată suma de 262.737 lei pentru contractele de 
concesionare şi închiriere şi 14.765 lei din taxa de utilizare. Realizarea încasărilor este 
de 86,99% la taxa de concesionare/închiriere şi de 91,51% la taxa de utilizare 
temporară.
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ

Începînd cu 1 octombrie 2013, prin intermediul Direcţiei Publice de Protecţie 
Socială este monitorizată activitatea Centrului de Servicii Sociale Integrat–Centrul 
Îngrijire Copii ,,IASOMIA”.

În privinţa ajutoarelor sociale, au fost înregistrate 64 dosare noi. După efectuarea 
anchetei sociale, au fost emise 56 dispoziţii de acordare a ajutorului şi 8 dispoziţii de 
respingere a dreptului. În majoritatea cazurilor, motivul respingerii l-a constituit neconcor-
danţa dintre situaţia economică rezultată din documentele prezentate de solicitanţi sau 
din declaraţiile pe propria răspundere (că nu realizează venituri) şi situaţia reală existentă 
la domiciliu (bunuri materiale care nu sunt considerate strict necesare nevoilor familiei).

În 2013 au fost puse în plată 56 dosare noi şi s-au efectuat 606 de anchete sociale, 
atât beneficiarilor aflaţi în plată, cât şi celor nou intraţi. În urma acestor verificări s-au 
emis 11 dispoziţii de încetare a dreptului la ajutor social, pentru restul beneficiarilor 
menţinându-se propunerea de acordare a dreptului.

Un număr mediu de 103 beneficiari sunt repartizaţi, lunar, la realizarea unor lucrări 
edilitar-gospodăreşti, stabilite de salariaţii Serviciului Gospodărie Comunală din cadrul 
Primăriei Municipiului Târgu-Jiu.

Tot în 2013, au fost acordate 29 ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea unor familii 
aflate în situaţii de risc social şi 1 ajutor de deces.

Totodată, în sezonul rece, beneficiarilor de ajutor social li s-au acordat subvenţii 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi combustibili petrolieri, respectiv 136 persoane cu 
sumă totală de 39.034 lei.

Atît beneficiarilor de ajutor social, cît şi altor familii sau persoane singure cu veni-
turi reduse le-au fost acordate tichete sociale cu ocazia sărbătorilor pascale (1.178 ti-
chete) şi cu ocazia sărbatorilor de Crăciun (1.757).

Referitor la Cantina de ajutor social, 98 persoane au servit lunar masa aici. Din 
totalul beneficiarilor, 85% îl reprezintă minorii, 5% persoanele vârstnice şi 10% persoa-
nele cu boli cronice, aceştia servind masa în mod gratuit. Valoarea alocaţiei de hrană a 
fost de 6 lei/zi/persoană, în total cheltuindu-se 235.077 RON. Prin serviciile oferite se 
asigură servirea a două mese: prânzul şi cina; hrana se distribuie zilnic, iar pentru sâm-
băta şi duminica s-a acordat hrană rece. Pentru anumite persoane/familii aflate în situaţii 
de risc social s-a luat măsura acordării mesei în regim de urgenţă (7 zile), de aceste 
servicii beneficiind 548 de persoane.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi a celor de Paşte, toate persoanele asistate la 
Cantină, dar şi alte persoane/familii defavorizate au primit pachete cu alimente de bază 
şi dulciuri.
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Ca-n fiecare an, ziua de 1 Iunie a fost sărbătorită, copiii asistaţilor primind pachete 
cu dulciuri.

Tot prin intermediul Cantinei de ajutor social, s-au distribuit şi produsele acordate 
gratuit (17 kg. făină, 10 kg. mălai, 1 kg. paste făinoase, 1,6 kg. roşii în bulion, 3 kg. zahăr, 
0,8 kg. zacuscă, 0,9 kg. conservă porc şi 5 l ulei), 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, neinstutuţiona-
lizate. Numărul total al beneficiarilor a fost de 6.486.

O altă categorie a activităţilor realizate în cadrul Serviciului de Protecţie Socială o 
reprezintă întocmirea dosarelor de alocaţie de stat şi a alocaţiei pentru susţinerea fami-
liei. Au fost primite şi soluţionate 767 dosare de alocaţii de stat, 73 de alocaţii pentru 
susţinerea familiei monoparentale şi 128 de alocaţii de susţinere pentru familiile în care 
copiii se află în întreţinerea ambilor părinţi.

În evidenţa Serviciului de Protecţie Socială au fost 414 de familii beneficiare de 
alocaţie pentru susţinerea familiei dintre care 388 aflate în plată, iar 26 dosare cu drept 
suspendat.

Până la 31 decembrie 2013 au fost depuse 4.603 cereri pentru ajutorul pentru 
încălzirea locuinţelor cu gaze naturale, dintre care la 4.424 de familii le-a fost acordat.

De asemenea, în ceea ce priveşte ajutorul pentru încălzirea locuinţelor cu combus-
tibili solizi, au fost depuse 434 cereri dintre care 373 familii au întrunit condiţiile legale de 
acordare, iar pentru cei care folosesc la încălzirea locuinţelor energie electrică s-a stabilit 
dreptul unui număr de 96 familii din totalul celor 103 solicitări. Pentru aceştia au fost 
efectuate şi anchete sociale în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

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 112 anchete sociale la domiciliul 
reprezentanţilor legali ai elevilor care au solicitat acordarea acestor drepturi.

CLUBURILE VÂRSTEI A III-A

Cluburile vârstei a III a au peste 3.000 de persoane înscrise, care zilnic desfăşoară 
numeroase activităţi recreative (şah, rummy, table, lecturarea presei, vizionarea progra-
melor TV) şi culturale.

Pentru manifestările dedicate persoanelor în etate, s-a alocat suma de 308.824,75 
lei. Între manifestările organizare se numără Nunta de aur, petreceri cu ocazia zilelor de 
naştere şi de nume, Dragobete, 1 Martie, Ziua de Florii, excursie la Herculane, la Prislop, 
la Novaci, la Râmnicu Vâlcea, la Lainici, tratamente la Săcelu, Ziua Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice, deplasare la Alba Iulia, concursuri, petreceri de sărbători etc.

Centrul Social de Urgenţă pentru Persoanele fără adăpost „CASA IRIS” a primit 
112 de persoane din care 92 au fost adulţi şi 20 minori, aceştia beneficiind de o serie 
de facilităţi.
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CENTRUL MAGNOLIA

Centrul de Servicii Sociale Integrate –Centrul de Asistenţă pentru Bătrâni 
“Magnolia” are două componente funcţionale, respectiv:

A. Componenta de zi care are ca scop prevenirea marginalizării şi excluderii soci-
ale, îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice prin petrecerea în mod activ şi 
plăcut a timpului liber.

În 2013, în cadrul acestei componente s-au desfăsurat următoarele activităţi: in-
formare şi consiliere socială; organizarea de întâlniri cu specialişti în oftalmologie, geri-
atrie, nutriţie pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos, cu specialişti în educaţie fizică 
şi sport, cu reprezentanţi ai Casei de Pensii şi cu reprezentanţi ai poliţiei şi poliţiei locale 
pentru informare; activităţi socio-culturale, activităţi practice şi ocupaţionale, consiliere 
psihologică, activităţi de training mental, socioterapie.

B. Componenta centrului care oferă asistenţă şi suport la domiciliu pentru persoa-
ne vârstnice care prin conditia lor socială şi fizică, precum şi a vârstei sunt izolaţi la pat 
sau la domiciliu, precum şi în vederea scăderii gradului de solicitare de către familiile 
ce-i îngrijesc. Persoanele care au fost înscrise în 2013 pe această componentă au be-
neficiat de toate serviciile oferite, participând zilnic la activităţile componentei de zi.

CENTRUL MEDICAL SPERANŢA

În cadrul Centrului Medical Speranţa s-au efectuat aproximativ 6.600 consultaţii 
şi tratamente medicale, dintre care 3450 femeilor şi 1680 minorilor sub 14 ani.

De asemenea, s-au organizat şi efectuat numeroase campanii de informare cu 
privire la importanţa vaccinării copiilor cu vârste cuprinse între 0 – 7 ani cu vaccinul 
antihepatic cu virus A şi B, precum şi a copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani cu 
vaccin AP, AR şi DT.
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DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

În 2013, lucrătorii direcţiei au acţionat pentru o mai bună deservire a cetăţenilor, 
prin realizarea unui dialog civilizat cu aceştia, creşterea operativităţii în soluţionarea 
cererilor adresate Serviciului Evidenţă şi Biroului Stare Civilă, o organizare mai eficientă 
a activităţii funcţionarilor, creşterea responsabilităţii acestora în executarea atribuţiilor 
profesionale. S-au primit la ghişeu cererile cetăţenilor care au solicitat eliberarea actelor 
de identitate, documentele aferente, au fost preluate imaginile solicitanţilor şi s-a actu-
alizat evidenţa automată, eliberîndu-se 14416 acte de identitate, din care 13906 cărţi 
de identitate şi 510 cărţi de identiate provizorii.

Au fost puse în legalitate 9825 persoane, din care 1200 la prima eliberare şi 8625 la 
expirare. În ce priveşte restanţierii din anii anteriori, la sfârşitul perioadei analizate se înre-
gistrau 1016 persoane, din care 182 la prima eliberare şi 834 la expirare.  Din numărul total 
de restanţieri, restanţele justificate sunt 730 (116 pentru prima eliberare şi 614 pentru ex-
pirări), astfel: 303 plecaţi în străinătate, 137 plecaţi în alte localităţi din ţară, 25 posibil 
decedaţi, 12reţinuţi/arestaţi, 237 necunoscuţi la adresă, 10 urmăriţi şi 6 alte cazuri.

Au fost mediatizate 18 comunicate de presă, iar în cadrul conferinţelor de presă or-
ganizate de Primăria Municipiului Târgu-Jiu s-au prelucrat obligaţiile ce revin cetăţenilor pe 
această linie, precum şi sancţiunile prevăzute de O.U.G. nr. 97/2005 modificată şi comple-
tată de Legea nr. 290/2005 cu modificările şi completările 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.

Conform planului de măsuri, în 2013, serviciul de evidenţă a mai executat urmă-
toarele activităţi:

- S-a actualizat zilnic baza de date locală cu modificările intervenite în statutul civil, 
domiciliul sau reşedinţa persoanelor;

- S-au înaintat la D.E.P.A.B.D., cu prioritate, menţiunile operative referitoare la inter-
dicţia dreptului de a alege şi de a fi ales, interzicerea de a se afla în anumite loca-
lităţi şi/sau obligarea de a nu părăsi localitatea;

- 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 evi-
denţă 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 nece-
sare punerii în legalitate.
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În baza Planului de măsuri DEPABD-IGPR nr. 1970237/95835/2010 s-au desfăşurat 
activităţi pe linia reducerii numărului de persoane care nu au solicitat eliberarea actelor 
de identitate în termenele prevăzute de lege:

În februarie au fost tipărite şi înaintate 314 invitaţii nominale din care 217 pentru 
Târgu-Jiu, respectiv 97 pentru comunele arondate, privind persoanele cărora în cursul 
trimestrului IV 2012 le-au expirat actele sau care nu au fost puse în legalitate la împli-
nirea vârstei de 14 ani.

În mai au fost tipărite şi înaintate 698 invitaţii nominale din care 494 pentru Târgu-
Jiu, respectiv 204 pentru comunele arondate, privind persoanele cărora în cursul trimes-
trului I 2013 le-au expirat actele de identitate sau care nu au fost puse în legalitate la 
împlinirea vârstei de 14 ani.

În august au fost înaintate 732 invitaţii nominale din care 505 pentru Târgu-Jiu, 
respectiv 227 pentru comunele arondate, privind persoanele cărora în cursul trimestrului 
II le-au expirat actele de identitate sau care nu au fost puse în legalitate la împlinirea 
vârstei de 14 ani, iar în octombrie 789 invitaţii din care 547 pentru Târgu-Jiu, respectiv 
242 pentru comunele arondate.

În 2013 nu au fost solicitări din partea I.P.J. Gorj, O.R.I. Gorj, O.N.G.-urilor sau a 
birourilor pentru rromi privind desfăşurarea activităţilor specifice privind stabilirea do-
miciliului în România a certăţenilor originari din Republica Moldova (Planul de măsuri nr. 
1968789/2010), respectiv de punere în legalitate cu acte de identitate a populaţiei de 
etnie rromă (Planul de măsuri nr. 3408048/2012).

Au fost aplicate 928 vize de reşedinţă, atât la solicitarea cetăţenilor care s-au pre-
zentat la ghişeu, cât şi pentru persoanele aflate internate în unităţile de protecţie socială 
de pe raza de competenţă a Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul D.P.C.L.E.P. 
Târgu-Jiu şi au fost verificate în Registrul Naţional de Evidenţă a Personelor 18658 persoa-
ne, din care: la solicitarea lucrătorilor operativi: 17599 persoane, pentru alte ministere: 146 
persoane; pentru agenţi economici: 754 persoane; pentru persoane fizice: 159 persoane.

Au fost soluţionate 6 dosare de persoană majoră fără act de identitate, cu sprijinul 
lucrătorilor de la Serviciul Criminalistică Gorj şi au fost anulate cu ocazia completării 85 
acte de identitate(65 cărţi de identitate şi 20 carţi de identitate provizorie).

În ceea ce priveşte situaţia minorilor asistaţi în unităţi de ocrotire socială fără acte 
de identitate, a persoanelor majore asistate fără C.I., precum şi situaţia minorilor neîn-
registraţi în starea civilă din unităţile de ocrotire socială, nu au fost persoane nepuse în 
legalitate la sfârşitul perioadei analizate.

În cursul anului, au fost efectuate 96 de controale la unităţile sanitare şi de pro-
tecţie socială din raza de competenţă.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, lucrătorii de evidenţă a persoanelor au des-
făşurat 63 acţiuni cu camera mobilă la unităţile sanitare şi de protecţie socială, la 
Penitenciarul Târgu-Jiu, la Spitalul Judeţean şi la solicitarea unor persoane netranspor-
tabile de pe raza municipiului sau a comunelor arondate, pentru 105 de persoane.

În perioada analizată nu au fost înregistrate cazuri de substituire de persoane şi 
nu au fost depistate falsuri în documentele eliberate.
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Pe linie informatică, lucrătorii compartimentului regim evidenţa persoanelor au 
desfăşurat un însemnat volum de activitate concretizat în: actualizarea datelor persoa-
nelor conform documentelor prezentate la ghişeu; actualizarea BDJ cu imaginile preluate 
cu ocazia realizării CI şi cu datele privitoare la CI produse; actualizarea BDJ conform 
datelor de intrare primite de la Starea Civilă, preluarea imaginilor cetăţenilor şi gestio-
narea acestora pe staţia fixă de preluare a imaginilor şi server; actualizarea BDJ cu data 
înmânării pentru cărţile de identitate.

Activitatea biroului de stare civilă se desfăşoară în conformitate cu prevederile 
legale, prioritate având înregistrările actelor de stare civilă. În 2013, în cadrul biroului 
s-au realizat următoarele: înregistrarea a 1104 acte de naştere în dublu exemplar,589 
acte de căsătorie în dublu exemplar; 704 acte de deces în dublu exemplar, eliberarea a 
3074 certificate de naştere, din care 1970 fiind al doilea sau al treilea eliberat la cerere 
+ anulate, 813 certificate de căsătorie din care 224 fiind al doilea sau al treilea eliberat 
la cerere + anulate, 873 certificate de deces. De asemenea, s-a făcut înscrierea menţi-
unilor şi comunicarea la exemplarul II la 86 documente reprezentând: sentinţe judecă-
toreşti de tăgadă paternitate, declaraţii de recunoaştere, sentinţe judecătoreşti de sta-
bilire filiaţie şi încuviinţare purtare nume, cereri de schimbare nume sau prenume pe cale 
administrativă, cereri privind rectificarea actelor de stare civilă; înscrierea în registrele 
de acte de căsătorie exemplarul I, a 212 divorţuri (comunicate de Judecătorie şi notari 
publici), comunicându-se la ex. II şi la locul de naştere al soţilor, pe bază de comunicare 
de menţiune, precum şi extrase pentru uz oficial/copii certificate de divorţ la SPCLEP. 
S-a avut în vedere şi soluţionarea a 37 dosare de divorţ pe cale administrativă şi elibe-
rarea a 37 certificate de divorţ, în dublu exemplar, întocmirea comunicărilor de menţiuni 
la actele înregistrate, înscrierea în exemplarul I şi comunicarea la exemplarul II şi la alte 
localităţi, a 4876 (+602) menţiuni, completarea şi expedierea la adresa oficială a 258 
extrase pentru uz oficial, de naştere, căsătorie, deces, înregistrarea în registrul de intra-
re-ieşire a 9121 documente ce au fost rezolvate, cusute în dosare, numerotate, parafate. 
S-au rectificat 20 acte de stare civilă, s-au transcris 101 acte de stare civilă încheiate 
în străinătate, s-au eliberat 674 livrete de familie au fost întocmite la cerere şi eliberate 
tinerilor căsătoriţi la data oficierii căsătoriei; s-au întocmit 2418 buletine statistice pentru 
Direcţia de Statistică (naştere, căsătorie, deces);



68

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ
„CONSTANTIN BRÂNCUŞI

Programul „Calea Eroilor – o moştenire culturală pentru generaţiile viitoare” 
cuprinde măsuri de întreţinere, conservare și restaurare a componentelor ansamblului 
brânușian, cu o pondere majoră în activitatea instituției, urmărind obiectivul de bază al 
Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși”. Ansamblul Monumental Calea 
Eroilor este declarat prin Legea 127/1992 bun de utilitate publică de importanță 
excepțională și este supus protecției speciale prin înscrierea în Lista monumentelor is-
torice emisă de CNMASI.

Lucrările de întreținere periodică a operelor din piatră trebuie executate, în conformi-
tate cu recomandările existente în Proiectul de urmărire a comportării în timp a ansamblului 
sculptural din 2002, de două ori pe an. Din motive diverse, între 2010 – 2012 aceste lucrări 
nu au fost executate. În aceste condiții, având în vedere și demararea procedurilor de în-
tocmire a documentației pentru înscrierea Ansamblului „Calea Eroilor” pe Lista patrimoniului 
mondial cultural și natural UNESCO, era imperios necesar să se reia aceste lucrări.

După derularea procedurii de achiziție prin intermediul Compartimentului licitații 
și achiziții publice al Primăriei Târgu-Jiu, în iulie 2013 s-au executat lucrări de desprăfuire 
și biocidare a operelor din piatră din componența ansamblului.

Pentru urmărirea comportării în timp a operelor din componența ansamblului, ac-
tivitate recomandată de asemenea prin proiectul amintit mai sus, s-a încheiat contract 
cu un expert avizat de Ministerul Culturii pentru perioada iulie–decembrie 2013. Acesta 
a prezentat lunar materialul fotografic realizat pentru fiecare componentă în parte, pre-
cum și recomandările făcute cu ocazia inspecțiilor respective.

Printr-un proiect asumat de către Ministerul Culturii și integrat în Programul 
Național de Restaurare, în lunile septembrie–octombrie au fost executate lucrări de 
conservare și restaurare componente artistice piatră la Poarta Sărutului, în baza avizului 
emis de către Comisia Națională a Monumentelor Istorice. Au fost executate următoa-
rele: acoperiș provizoriu, demontarea/montarea tablei de plumb, pregătirea suprafeței 
superioare, aplicarea unei izolații bituminoase la rece, biocidare, hidrofugare. Contractul 
de execuție a fost încheiat între Institutul Național al Patrimoniului, finanțatorul lucrării, 
și firma Grup Corint S.A. din Alba Iulia.

Un proiect de mare anvergură și care va avea consecințe importante asupra mu-
nicipiului Târgu-Jiu și locuitorilor săi este înscrierea Ansamblului Monumental „Calea 
Eroilor” pe Lista patrimoniului mondial cultural și natural UNESCO. Într-un timp record, 
în perioada martie – octombrie 2013, cu concursul mai multor instituții de la nivel central 
și local (Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului, Primăria Târgu-Jiu, Centrul 
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Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși”) a fost întocmită documentația pentru acest 
dosar. În perioada noiembrie 2013–ianuarie 2014 au fost aduse completări documentației, 
pentru ca în 2014 și până la jumătatea lui 2015 să se facă evaluarea dosarului de către 
organismele UNESCO.

Din documentația menționată face parte și Planul de gestiune și protecție a 
proprietății, care specifică obiectivele generale ale programului de protecție și de ges-
tiune ce se referă la implicarea comunităților locale, îmbunătățirea accesului public, dar 
și la responsabilizarea autorităților cu atribuții în domeniu, și mai ales stabilește formele 
de coordonare și monitorizare a siturilor/monumentelor înscrise în Lista UNESCO–prin 
crearea obligatorie a Comitetelor de Organizare, comitete organizate după înscrierea 
monumentului în Lista UNESCO.

Programul „Trei sferturi de secol pe Calea Eroilor” cuprinde activități de punere 
în valoare și promovare a ansamblului și a autorului său, sculptorul Constantin Brâncuși, 
de dezvoltare a schimburilor culturale și de educație permanentă.

Simpozion „Brâncușiana”, manifestare tradițională, în zilele de 16-17 martie 
2013: conferință științifică omagială cu participare internațională, vernisaj expoziție 
sculptură Aurel Contraș, lansare album, lansare carte Brâncuși – artistul care transgre-
sează toate hotarele, autor D. Lemny, spectacol liric și de dans.

„Pe urmele lui Brâncuși”, luna martie 2013: concurs național de pictură 
„Brâncușiana copiilor”, în parteneriat cu UAP Gorj.

„Contemporan cu Brâncuși: Ion Irimescu”, iunie 2013: concurs național de cul-
tură generală; promovarea brandului Brâncuși, a Târgu-Jiului și a Gorjului ca destinații 
turistice; s-a realizat în parteneriat cu Muzeul „Ion Irimescu” din Fălticeni și Radio 
România Cultural.

Simpozion internațional de sculptură „Brâncușiana”, 12–24 august; au participat 
7 sculptori din țară și din străinătate (Germania, Spania, Bulgaria); lucrările, de dimensiuni 
medii, realizate din marmură, au fost amplasate în incinta Muzeului de Artă din Târgu-Jiu.

„Eroii Gorjului, eroii neamului / Calea Eroilor la 75 de ani”, 25-27 octombrie: 
sub acest generic, au fost omagiați eroii Gorjului și ai României, în memoria cărora a 
fost ridicat Ansamblul „Calea Eroilor” și de la a cărui inaugurare s-au împlinit 75 de ani; 
manifestarea evocatoare a cuprins: expoziții de sculptură, pictură, expoziție de carte, 
conferințe științifice, vizite turistice în județ, procesiune religioasă și militară pe Calea 
Eroilor cu participarea comunității locale, materiale informative, produse aniversare, 
expunere documente arhivă și fotografii din epocă etc.; s-au încheiat parteneriate cu 
Autoritatea Națională pentru Turism și Ministerul Culturii. Manifestarea a avut un ecou 
deosebit în rândul oamenilor de cultură din întreaga țară, fiind considerată un semnal 
important pentru ceea ce Târgu-Jiul ar trebui să devină–un pol de interes cultural, care 
să pună la dispoziție oamenilor de cultură, cercetătorilor, dar și simplilor turiști informații 
complete despre viața și opera lui Constantin Brâncuși, documente, materiale multime-
dia, cărți în spații corespunzător amenajate.

Programul „Târgu-Jiul de ieri și de azi” vizează realizarea de materiale 
promoționale, dezvoltarea de programe turistice în Târgu-Jiu, hărți cu obiectivele turis-
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tice care pot fi vizitate în Târgu-Jiu, realizarea unui pol de atracție culturală, având în 
centru municipiul Târgu-Jiu, cu păstrarea specificului local și zonal.

„Calea Eroilor în cele patru anotimpuri”: s-au realizat pliante cu informații despre 
ansamblu și despre Constantin Brâncuși în limba română și limbi de circulație 
internațională (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă); se distribuie gratuit prin 
Punctul de informare; în parteneriat cu Asociația „O șansă nouă pentru toți gorjenii” au 
fost realizate pliante și flyere cu informații despre ansamblu și despre grădina publică.

„Prin Târgu-Jiu, hai-hui!” – concurs cu premii pentru copii: în iunie, în parteneriat 
cu Școala Gimnazială „Ctin Săvoiu”, s-a desfășurat concursul interactiv care a avut ca 
grup țintă elevii din clasele primare, cărora li s-au prezentat operele din cele două parcuri 
și care au răspuns apoi la întrebări de consolidare.

„Târgu-Jiul în imagini”: s-a realizat catalogul „Târgu-Jiu, Orașul lui Brâncuși”, cu 
finanțare de la Ministerul Culturii, care prezintă în oglindă imagini din orașul de altă-dată 
și din prezent, precum și un capitol dedicat istoricului ansamblului sculptural; a fost 
distribuit în cadrul manifestărilor aniversare la 75 de ani de la inaugurarea ansamblului, 
precum și pentru promovarea municipiului în competiția turistică „Mărul de aur”.

În cadrul aceluiași proiect s-a realizat filmul în limba română „Brâncuși: Ansamblul 
de la Târgu-Jiu”, pe suport dvd, cu text de Doina Lemny şi a fost distribuit atât în cadrul 
manifestărilor aniversare la 75 de ani de la inaugurarea ansamblului, cât și la alte 
manifestări.

„Târgu-Jiul de altă-dată” – reconstituirea atmosferei patriarhale din prima jumă-
tate a sec. XX: s-a organizat o procesiune militară și religioasă, cu participarea localni-
cilor în costume populare, de epocă, în data de 27 octombrie; parteneriate cu teatrul 
„E. Godeanu”, Garnizoana militară, protoierii, școli etc.

Programul „Fii binevenit în Târgu-Jiu!” cuprinde activități de integrare a muni-
cipiului în circuitele naţionale şi internaţionale de turism cultural, stabilirea de legături și 
dezvoltarea unor programe comune cu turoperatori și instituții implicate în dezvoltarea 
turismului.

„Acasă la Brâncuși” – participare la un târg de turism: în perioada 14-17 noiem-
brie 2013 instituția a participat la Târgul de Turism al României de la ROMEXPO, la 
standul județului Gorj, cu materiale promoționale (cataloage, dvd-uri, pliante) foarte bine 
primite de vizitatori.

Programul „Biblioteca Brâncuși” urmărește completarea și diversificarea ofertei 
educaționale a Centrului Brâncuși, identificarea, cultivarea şi promovarea valorilor cul-
turale reale, elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă.

„Cu și despre Brâncuși”: în parteneriat cu Asociația „Prietenii Bibliotecii” și cu 
Colegiul Național Spiru Haret a fost reorganizat fondul de carte al instituției și a fost 
făcută o scurtă prezentare a fiecărei cărți, pentru a fi puse la dispoziția publicului 
interesat.

„Revista Confesiuni”, cu apariție lunară: au fost editate 10 numere, cu participa-
rea a 10 colaboratori din țară, sub egida criticului literar Gh. Grigurcu. Publicația este 
considerată de scriitori și oamenii de cultură avizați una dintre cele mai bune din regi-
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unea Olteniei, cu un nume pe cale de a fi bine remarcat la nivel național. Constituie o 
punte de lăgătură extrem de importantă între Târgu-Jiu și lumea oamenilor de cultură 
români, care pot fi antrenați în susținerea proiectelor majore ale Centrului Brâncuși și 
ale Târgu-Jiului. Revista a primit premiul pentru reviste care promovează viața culturală 
românească la ediția a XVII-a a Atelierului de poezie „Serile de la Brădiceni”.

Revista „Brâncuși”: a fost reluată editarea publicației continuatoare a revistei 
apărute pentru prima dată sub îngrijirea a doi mari oameni de cultură, Ion Pogorilovschi 
și Nicolae Diaconu și a cărei apariție sub egida Centrului a fost întreruptă în 2009.

Confesiuni la Masa Tăcerii – întâlniri de factură culturală, cu participarea oame-
nilor de cultură din Gorj și din țară: au avut loc două astfel de întâlniri.

Programul „Un centru de informare modern pentru târgujieni și oaspeții 
Gorjului”. S-au realizat și amplasat plăcuțe de interzicere a urcării pe scaunele din tra-
vertin, de avertizare privind atingerea operelor, panouri informative în curs de avizare la 
Direcția Județeană de Cultură și indicatoare la toate intersecțiile din oraș; în parteneriat 
cu Asociația „O șansă nouă pentru toți gorjenii” au fost realizate panouri informative 
despre fiecare operă din componența ansamblului.

Au fost realizate, în parteneriat, o serie de alte activități: Festivalul folk „La Poarta 
Sărutului”, cu Școala Populară de Artă, „Miracolul Crăciunului”, „Brâncușiana copi-
ilor”, ediția a XI-a, cu Uniunea Artiștilor Plastici din Târgu-Jiu, participare la sesiunea 
de comunicări științifice cu tema „Turismul – motorul dezvoltării economiei 
românești”, organizată de către Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității 
Titu Maiorescu din Târgu-Jiu, cu Asociația „O nouă șansă pentru toți gorjenii” - proiectul 
„Redecoperă-l pe Brâncuși”, în cadrul căruia s-au realizat acțiuni de ecologizare, 
workshopuri, materiale și panouri informative; promovare reciprocă a obiectivelor turis-
tice cu Asociația PetroAqua din Petroșani, precum și o expoziție de filatelie și cartofilie, 
prezentare informații despre viața și opera lui Brâncuși în liceele și școlile din Târgu-Jiu, 
în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj.
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TEATRUL DRAMATIC „ELVIRA GODEANU”

Anul 2013 a fost pentru Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” unul cu totul special, 
în condiţiile în care instituţia a împlinit 20 de ani de existenţă (1993 – 2013). Ca atare, 
toate programele asumate au fost structurate în aşa fel încât imaginea teatrului, într-un 
an aniversar, să fie percepută ca atare. S-au prezentat publicului 156 spectacole. pre-
cum şi alte manifestări.

Numărul total de spectatori în 2013 a fost de aproximativ 33.000.
Spectacolele pe care publicul le-a putut vedea au fost: „TAKE, IANKE ŞI CADÂR”, 

de V. I. Popa; „PĂCALĂ”, „O ÎNTÂMPLARE CU HAZ”, de Carlo Goldoni; „O SCRISOARE 
PIERDUTĂ”, de I. L. Caragiale; „BUFONUL REGELUI”, de W. Shakespeare; „PATUL 
OVAL”, de Ray Conney; „BALTAGUL”, adaptare după M. Sadoveanu.

Festivalul Naţional de Teatru „Zilele Elvira Godeanu” şi-a desfăşurat ediţia cu nr. 
13 (11-21 mai). Spectacolele prezentate în festival au fost: „TAKE, IANKE ŞI CADÂR”, 
de V. I. Popa-Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”; „SCANDAL LA OPERĂ”-Teatrul Nottara 
Bucureşti; „MOLTO GRAN IMPRESSIONE”- Teatrul Naţional Bucureşti; „CLINICA”- 
Teatrul de Comedie Bucureşti; „GAIŢELE”-Teatrul Odeon Bucureşti; „BĂIEŢII DE AUR”- 
Teatrul Mic Bucureşti; „SUNT UN ORB”- recital Horaţiu Mălăele; „LINIŞTE. SĂRUT. 
ACŢIUNE.”- Teatrul Odeon Bucureşti; Recital extraordinar de pian Florin Berculescu.

În cadrul Galei premiilor „Elvira Godeanu” 2013 a fost acordat Premiul Naţional 
Elvira Godeanu actorului Mircea Albulescu şi a fost lansată lucrarea scriitorului Ion Cepoi 
„Teatrul Dramatic Elvira Godeanu şi miracolul de la Târgu-Jiu”.

Aşadar, pe scenă în cadrul festivalului au urcat actorii: Mircea Albulescu, Horaţiu 
Mălăele, Pavel Bartoş, Dan Condurache, Ileana Stana Ionescu, Mihai Dinvale, Monica 
Davidescu, Ilinca Goia, George Mihăiţă, Mircea Diaconu şi mulţi alţii.

În iunie a avut loc ediţia cu numărul 10 a Festivalului „Constantin Stanciovici 
Brănişteanu”. În cadrul acestui festival pentru elevi a existat şi secţiunea de spectacole 
susţinută de studenţii Academiilor de Teatru din Bucureşti, Tg.-Mureş şi Sibiu.

Un alt public ţintă al teatrului, copiii, a fost prezent în număr impresionant la teatru. 
Spectacolele prezentate pentru copiii de toate vârstele (5–15 ani) au fost în număr de 
16, care au avut loc în 5 zile.

Ediţia a patra a Balului Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” a avut loc în 21 de-
cembrie. Acest spectacol extraordinar de operă, balet şi teatru într-un spaţiu decorat 
special a durat 4 ore şi 20 de minute fiind susţinut de către actori ai teatrului, o trupă 
de balet, precum şi prim-soliştii Teatrului Naţional de Operă „Ion Dacian” din Bucureşti: 
Amelia Antoniu, Bianca Ionescu, Daniela Vlădescu, Cătălin Petrescu. În spectacol a 
susţinut un recital extraordinar de flamenco trupa „Alma Andaluz” – Barcelona.
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POLIŢIA LOCALĂ TÂRGU-JIU

Activitatea de menţinere a ordinii şi liniştii publice şi asigurarea siguranţei cetăţea-
nului s-a realizat în baza Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Târgu-Jiu 
întocmit de Comisia Locală de Ordine Publică, Poliţia Locală Târgu-Jiu încadrând cu 
efective 13 zone, cu 85 poliţişti locali din care 5 personal de conducere, coordonare, 
planificare şi control, urmărindu-se asigurarea ordinii şi liniştii publice, asanarea zonelor 
publice de elemente parazitare, cerşetori, copii ai străzii, precum şi prevenirea faptelor 
contravenţionale sau infracţionale. De asemenea, s-a acţionat permanent în vederea 
menţinerii curăţeniei şi prevenirii distrugerii spaţiilor verzi şi a arboretului din parcuri sau 
alte zone verzi de pe raza municipiului. O atenţie deosebită s-a acordat în această pe-
rioadă asigurării măsurilor de ordine publică şi siguranţă în unităţile de învăţământ de 
pe raza municipiului repartizate în acest sens Poliţiei Locale Târgu-Jiu.

S-au asigurat măsuri de ordine publică cu ocazia desfăşurării a unor manifestări 
cultural-sportive, religioase sau de altă natură.De asemenea, au fost executate 33 de 
mandate de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, 
pentru persoanele care locuiesc pe raza competentă.

În timpul acţiunilor întreprinse de efectivele Poliţiei Locale Târgu-Jiu pe linia pre-
venirii cerşetoriei, vagabondajului, cât şi a vagabondajului juvenil au fost depistate 44 
persoane care apelau la mila publică şi aplicate 36 sancţiuni contravenţionale de 3.800 
lei. De asemenea, au fost internate la secţia de psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean 
Gorj 30 persoane, iar 9 minori nesupravegheaţi care nu-şi justificau prezenţa pe raza 
municipiului au fost internaţi în Centrul Primiri în Regim de Urgenţă a minorilor din Târgu-
Jiu. În vederea prevenirii apariţiei unor decese cauzate de frig în perioada de iarnă au 
fost îndrumate către “Casa Iris” 11 persoane. S-a patrulat de asemenea pe raza muni-
cipiului în scopul prevenirii, lăsării în liberate a animalelor, ocazie cu care au fost depis-
tate 400 animale lăsate în libertate sau fără supraveghere.

REGLEMENTAREA CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE PUBLICE

Serviciul a acţionat încadrând zilnic cu efective în medie 10 zone stabilite în plan. Au fost 
vizate în special bulevardele şi străzile aglomerate, străzile din zona şcolilor unde s-a constatat 
un trafic auto intens la orele în care elevii intră s-au ies de la cursuri, precum şi zonele din ve-
cinătatea pieţelor şi a târgurilor de săptămână. S-a intervenit cu efective ale Serviciului Circulaţie 
Rutieră cu ocazia evenimentelor sportive, religioase, comemorative sau culturale.

În scopul asigurării fluenţei traficului, cât şi pentru supravegherea a cât mai multe 
străzi şi intersecţii, împreună cu Biroul de Poliţie Rutieră au fost constituite patrule mixte, 
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poliţiştii locali participând la instruiri efectuate de către personalul de conducere din 
cadrul biroului.

Am avut 1199 autovehicule ridicate de către compartimentul ridicări auto, acestea 
fiind parcate în locuri neautorizate, 396 autovehicule mutate cu ocazia unor lucrări în 
carosabil şi 40 autovehicule depistate ca fiind abandonate sau fără stăpân. În urma 
demarării procedurilor de trecere în patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale, 22 
autovehicule au fost ridicate de către proprietarii acestora.

VERIFICĂRI ŞI CONTROL ÎN DOMENIUL RESPECTĂRII DISCIPLINEI ÎN
CONSTRUCŢII, AFIŞAJULUI STRADAL, PROTECŢIEI MEDIULUI ŞI A
RESPECTĂRII NORMELOR GENERALE DE COMERŢ

În baza planului de control şi a dispoziţiilor primite au fost efectuate activităţi de 
control în pieţele agroalimentare (Piaţa Centrală, Piaţa 9 Mai, Piaţa Volantă CAM, etc.) în 
vederea respectării de către agenţii economici a obligaţiilor de a amplasa la loc vizibil 
mijloacele de măsurare a mărfii, respectarea limitelor mobilierului agreat, afişarea preţu-
rilor la produselor comercializate, precum şi verificarea celorlalte documente (certificate 
de producător, avize de însoţire a mărfurilor etc.). Au fost verificaţi agenţii economici care 
desfăşoară activităţi de prestări servicii de genul service auto, vulcanizare, spălătorie 
auto care rezervă locul din faţa spaţiului de lucru sau trotuarului prin amplasarea de pa-
nori mobile sau alte asemenea în scopul efectuării de publicitate sau a celor care folosesc 
domeniul public fără a deţine autorizaţiile necesare. S-a acţionat în toată această peri-
oadă în vederea depistării persoanelor care practică acte de comerţ ambulant neautorizat 
pe raza municipiului Târgu-Jiu.Au fost verificaţi agenţii economici care desfăşoară acti-
vităţi comerciale în incinta spaţiilor destinate învăţământului preuniversitar, a căminelor 
şi locurilor de cazare pentru elevi, precum şi în imediată vecinătate a acestora.

Cu ocazia activităţii de control comercial au fost aplicate 355 sancţiuni contravenţi-
onale persoanelor juridice şi fizice, precum şi suspendarea acţivităţii economicii a 7 agenţi.

În domeniul protecţiei mediului s-a acţionat în vederea depistării şi sancţionării 
persoanelor care depozitează deşeuri în locuri neautorizate, fiind vizate în special străzile 
Termocentralei, Narciselor, Căpitan Buzatu, Aleea Mehedinţi, Bicaz şi zona Amaradiei.

Au fost efectuate 39 de verificări a producătorilor şi deţinătorilor de deşeuri.
În urma verificărilor privind respectarea normelor de afişaj stradal au fost depistate 

22 afişe publicitare expuse în locuri neautorizate.
Cu ocazia acţiunilor întreprinse au fost depistate 5 imobile aflate în stare avansată de 

degradare, fiind demarcate procedurile legale în vederea identificării proprietarilor şi înştiinţări 
acestora cu privire la obliaţia de a deţine în mod corespunzător faţadele clădirilor.

Pe linia discipliniei în construcţii s-au desfăşurat 240 verificări privind modul de 
excutare a lucrărilor de construcţii. Au fost depistate 15 împrejmuiri în stare avansată 
de degradare, demarându-se procedurile legale în vigoare. Au fost efectuate 42 de 
verificări privind refacerea carosabilului/trotuarului în urma intervenţiilor în domeniul 
public executate de către societăţile acreditate. Per total, au fost aplicate 120 sancţiuni 
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contravenţionale. De asemenea, în domeniul disciplinei în construcţii a fost constatată 
o infracţiune prevăzută de art. 24, alin. 1 din Legea nr. 50/1991.

COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR

S-a acţionat permanent în cartierele unde au existat sesizări cu privire la locuirea fără 
forme legale a unor cetăţeni în vederea identificării acestora şi punerea lor în legalitate.

S-a cooperat permanent cu Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei 
pentru punerea în legalitate a pesoanelor cu acte de identitate expirate şi minorilor cu 
vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

În acest sens au fost înmânate 1697 de invitaţii pentru reglementarea situaţiei pe 
linie de evidenţă a persoanei. În urma activităţiilor întreprinse au fost aplicate 854 sanc-
ţiuni contravenţionale conform O.U.G. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români.

INFRACŢIUNI CONSTATATE. SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE APLICATE

În urma activităţiilor intreprinse au fost constate o serie de infracţiuni şi contravenţii 
după cum urmează: furt 17, distrugere 2, vătămare corporală 6, înşelăciune 6. De ase-
menea, 37 persoane au fost predate organelor de cercetare din cadrul Poliţiei Municipale 
Târgu-Jiu, Poliţiei Transport Feroviar şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Gorj, în 
vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.

Au fost aplicate de către efectivele Poliţiei Locale Târgu-Jiu 6.065 sancţiuni con-
travenţionale în cuantum de 777.629 lei, după cum urmează:

• LEGEA NR. 61/1991R – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme 
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice: 540 sancţiuni contravenţionale,

• LEGEA NR. 448/2006 – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap- 2 sancţiuni contravenţionale,

• LEGEA NR. 24/2007 – privind reglemntarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor – o sancţiune contravenţională,

• LEGEA NR. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – 13 
sancţiuni contraveţionale,

• O.U.G. 195/2002 – privind circulaţia pe drumurile publice – 2.445 sancţiuni 
contravenţionale

• O.U.G. 97/2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români – 854 sancţiuni contravenţionale,

• O.U.G. 55/2002 – privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi - 1 
sancţiune contravenţională,

• O.G. 99/2000 – privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă - 7 sanc-
ţiuni contravenţionale,

• ALTE LEGI – 40 sancţiuni contravenţionale
• HCL-uri – 2.388 sancţiuni contravenţionale
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S.C. TRANSLOC S.A.

În ceea ce priveşte parcul auto din dotarea societăţii, acesta se compune din: 17 
troleibuze (5 nearticulate si 12 articulate); 21 autobuze (17 nearticulate si 4 articulate); 
1 microbuz; 9 autoturisme; 4 autospeciale.

Principalele obiective care au stat la baza activităţii S.C. TRANSLOC S.A. au fost 
următoarele:

- gestionarea serviciului de utilitate publică ce face obiectul contractului de con-
cesionare, înţelegând prin aceasta exploatarea, întreţinerea, 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 eliberare autovehicule.
La 31.12.2013 situaţia economico-financiară se prezintă astfel:
         – RON –
  I. VENITURI TOTALE din care :   8.471.059
  - venituri de exploatare    8.471.047
  - venituri financiare                12
  - venituri excepţionale           -
  II. CHELTUIELI TOTALE din care :   8.444.830
  - cheltuieli de exploatare    8.425.288
  - cheltuieli financiare          19.542
  - cheltuieli excepţionale            -
  III. REZULTATUL BRUT       + 26.229
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S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU-JIU

VALOAREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE
(2013, comparativ cu anii 2012, 20111 şi 2010)
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SECŢIA ÎNTREŢINERE STRĂZI, PRODUCŢIE SECUNDARĂ, STAŢIE DE ASFALT

Sector întreţinere străzi
Execută lucrări de întreţinere a drumurilor(reparaţii în pavaje de piatră, îmbrăcăminţi 

asfaltice, bituminări de pavaje, refaceri de trotuare, înlocuiri de borduri, colmatări de fi-
suri); Sectorul întreţinere străzi are 53 de angajati şi este dotat cu 7 autobasculante, 1 
autospecială, 1 autobetonieră, 3 tractoare, 1 autogreder, 1 freză asfalt, 1 R.M.A repartitor, 
1 wollă, 2 excavatoare, 1 buldo Kat, 1 bomag, 2 cilindre, 1 miniexcavator, 1 bomag mic.

Prestaţia a făcut referire la următoarele:
- reparaţii carosabil diverse străzi pe o suprafaţă de 76.970 mp în valoare de 

           3.166.365 lei;
- pietruire diverse străzi pe o suprafaţă de 3.026 mp în valoare de 444.764 lei;
- amenajări cu pavele, montat pavele trotuar pe 5.484 mp în valoare de 518.412 lei;
- reparaţii trotuare pe 13.808 mp în valoare de 555.278 lei;
- amenajări parcări pe 15.334 mp în valoare de 834.470 lei;
- reparaţii alei pe 21.364 mp în valoare de 1.001.269 lei;
- reparaţii cu mixtură stocabilă pe 256 mp în valoare de 30.973 lei;
- diverse lucrări: 2.321.624 lei.
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Activitatea de deszăpezire s-a desfăşurat cu toate sectoarele de activitate şi a 
avut o valoare de 10.101.630 lei.

Sector producţie secundară
În cadrul secţiei, au fost executate reparaţii la spaţii de joacă şi împrejmuiri în toate 

zonele din oraş în valoare de 225.470 lei şi diverse lucrări (vopsitorii, piloţi dirijare cir-
culaţie, confecţionat gard, etc) în valoare de 1.229.855 lei.

Secţia salubrizare străzi
Lucrările executate în cadrul secţiei au fost: măturat manual străzi (1000mp) - 41.285; 

curăţat şi încărcat podmol (mp) - 53.809; întreţinere şi curăţenie străzi (1000 mp) - 18.690; 
măturat mecanic (1000 mp) - 31.612; stropit mecanic (1000mp) - 21.923; transport podmol 
cu tractorul (mc) - 2.460;cosit mecanic (100mp) - 15.316. Valoarea lucrărilor executate a 
fost de 2.999.804 lei.

Secţie sere, parcuri şi zone verzi
În cadrul secţiei, au fost executate lucrări de repicare şi plantare material floricol, 

asigurându-se baza materială a lucrărilor de plantări în spaţiile verzi ale municipiului.
Totodată, secţia a asigurat curăţirea spaţiilor verzi, precum şi întreţinerea 

acestora.
Lucrările executate au fost: măturat manual alei şi parcuri (1000 mp) - 3.614; cu-

răţat şi ridicat podmol - 4.240; întreţinere şi curăţenie (1000mp) - 1.879; cosit vegetaţie 
ierboasă (100 mp) - 20.765; tundere şi tăieri de corecţie garduri vii (mp) - 458.864. 
Valoarea se ridică la 3.500.938 lei.

Serviciul administrare pieţe, târguri
Lucrările executate la nivelul pieţelor s-au concretizat prin:

• Piaţa Centrală: igienizare grup social, vopsit mese sectorul agricol, refacere trepte 
pentru accesul în piaţă, igenizare sector lactate, refacere hidroizolaţie grup social, 
reparaţii la faţadele de est şi sud ale clădirii vechi din piaţă.

• Piaţa 9 Mai: modernizare sector industriale, asfaltat şi confecţionat tonete pentru 
comercializarea produselor industriale, igenizare grup social, vopsit mese sector 
agricol.
Serviciul gestionare câini fără stăpân
Numărul câinilor din padoc este de 325. În 2013 s-au sterilizat 82 femele şi au fost 

daţi spre adopţie 82 de câini.
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SC APAREGIO GORJ SA

Acest operator regional care activează cu 380 persoane a avut încă de la înfiinţare 
şi continuă să aibă rolul de a accesa fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii 
aferente acestor servicii, prin realizarea în comun cu administraţiile publice locale aron-
date la ADIA Gorj a proiectelor de investiţii necesare reabilitării şi extinderii.

Structura organizatorică şi operaţională a permis ca această societate să fie au-
torizată, licenţiată, certificată şi reconfirmată pentru desfăşurarea serviciilor respective, 
acţionând operativ pentru soluţionarea tuturor problemelor din aria sa de activitate. Are 
în administrare 12 fronturi de captare cu surse de suprafaţă, cât şi subterane, 123 km 
reţea de aducţiune apă, 385 km reţea de distribuţie apă, staţii de tratare şi dezinfecţie, 
18.185 branşamente de apă pentru 125.328 persoane, 128 km reţea de canalizare cu 
8.942 racorduri pentru 92.843 persoane.

La nivelul municipiului Târgu-Jiu activitatea este structurată şi coordonată prin 
C.E.D.Târgu-Jiu care administrează 3 fronturi de captare apă subterană cu 23 foraje de 
adâncime (Iezureni, Preajba, Polata), izvorul Vâlceaua-Runcu, 2 surse de apă de supra-
faţă (Sohodol, Suşiţa), cât şi aducţiunea din barajul Vâja.

Alimentarea cu apă se asigură prin 92 km aducţiune şi transport, 233 km reţea de 
distribuţie, 13 staţii de hidrofor, prin 10.526 branşamente la 1.250 agenţi economici, 88 
instalaţii publice, 213 asociaţii de locatari şi 8.660 locuinţe individuale deservind 83.580 
persoane. Reţeaua de canalizare ape menajere ce are o lungime totală de 85 km deser-
veşte 61.500 locuitori prin 6.250 racorduri existente.

În 2013, operatorul regional SC Aparegio Gorj SA a pus accentul pe execuţia lu-
crărilor de întreţinere şi exploatare a reţelelor de apă şi canalizare, a lucrărilor de revizii 
şi reparaţii, de dezvoltare prin achiziţii şi dotări, cât şi pe cel de extindere şi reabilitarea 
a sistemelor existente, pe ansamblul lor. Nu s-au întâmpinat greutăţi sau probleme de-
osebite, în ceea ce priveşte furnizarea de apă potabilă şi nici în ceea ce priveşte reţeaua 
de canalizare, organizându-se acţiuni de urmărire a modului cum a fost folosită apa 
potabilă de către utilizatori, încercând să se elimine formele de risipă sau utilizare 
neraţională.

Au fost menţinute în funcţiune toate fântânile arteziene şi cişmelele stradale, nu-
mărul acestora din urmă sporind, ca urmare a solicitărilor din partea locuitorilor. Nu a 
fost necesar a se aplica măsurile din programul de restricţii.

În 2013 pe lângă lucrările de investiţii prevăzute şi susţinute financiar de Primăria 
Târgu-Jiu, SC APAREGIO GORJ SA, prin fondurile proprii, a realizat unele lucrări de 
extindere a reţelei de alimentare cu apă, precum cele de pe strada Aleea Bisericii 
Romaneşti – (300m), cu refacerea celor 10 branşamente pentru locuinţele existente, pe 
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str. Livezi(160m) cu 9 branşamente, iar reţelele de canalizare au fost înlocuite sau extinse 
în zona Bradului(60m), str. Olari (40m), str. Lotrului (50m), zona Abator-bloc 94(100m), 
bloc Super 2000(45m), str. A.Vlaicu(30m). A continuat acţiunea de contorizare a bran-
şamentelor de apă la locuinţele individuale ale populaţiei, montându-se cca. 650 con-
toare în zona I.B. Deleanu, A.Vlaicu, Primăverii, D. Gherea, cartier Bârseşti, b-dul. Ec.
Teodoroiu.

Au fost reabilitate atât clădirile (prin recompartimentări, hidroizolaţii, uşi, tencuieli 
şi montarea de grupuri sanitare), cât şi echipamentele şi instalaţiile la cele 10 staţii de 
hidrofor din cvartalele de locuinţe, acestea funcţionând fără supraveghere permanentă.

Pentru asigurarea funcţionarii corespunzătoare a sistemului de alimentare cu apă 
şi canalizare au fost achiziţionate 5 electropompe pentru forajele de la Preajba, Polata 
şi fântânile arteziene, 5 cişmele cu clapetă, 3 aparate de sudură prin electrofuziune, 30 
capace carosabile, 3 autoutilitare pentru transport marfă şi persoane, valoarea achiziţiilor 
fiind de 328.370 lei.





raport
anual
activitate
2013

Primăria Municipiului Târgu‑Jiu
Bd. Constantin Brâncuşi, nr. 19

Telefon: (0253) 213 317; Fax: (0253) 214 878

http://www.targujiu.ro

Primăria
Municipiului
Târgu‑Jiu


	Coperta raport 2013
	Interior raport 2013

