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MUNICIPIUL TÂRGU JIU, 
POSESORUL „MĂRULUI DE AUR”

Municipiul Târgu Jiu se numără printre puţinele des-
tinaţii din lume care au fost recompensate cu trofeul 
„Mărul de Aur”. Distincţia a fost oferită anul trecut de 
către Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor 
de Turism (FIJET) pentru contribuţia adusă la dezvoltarea 
şi promovarea turismului, iar specialiştii vorbesc despre 
„Mărul de Aur” ca fiind echivalentul Oscarului în domeniul 
turismului. Festivitatea de decernare a premiului a avut loc 
în luna octombrie 2014, chiar la Masa Tăcerii. Operele 
lăsate moştenire de Constantin Brâncuşi fac din Municipiul 
Târgu Jiu o destinaţie specială şi unică în lume, iar dis-
tincţia acordată de Comisia FIJET vine în continuarea de-
mersurilor făcute de autorităţi privind includerea 
Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” în Patrimoniul 
Mondial UNESCO.
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Stimați târgujieni,

Tot ceea ce facem la Primăria Târgu Jiu 
este în interesul comunității. Prin acest ra-
port încercăm să arătăm munca în echipă pe 
parcursul unui an, în scopul punerii în practi-
că a solicitărilor dumneavoastră și, în același 
timp, să facem mai bine cunoscute proiectele 
pe care le derulăm în beneficiul cetățenilor.

Primar,

Dr. Ing. Florin Cârciumaru
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APARATUL CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU

În anul 2015, Primarul Municipiului Târgu Jiu, a iniţiat un număr de 526 proiecte de 
hotărâri. În urma analizelor şi avizărilor efectuate de comisiile de specialitate, Consiliul 
Local al Municipiului Târgu Jiu în cele 23 şedinţe de lucru, din care 12 ordinare și 11 
extraordinare, a adoptat un număr de 526 hotărâri. 

Cele mai multe hotărâri privesc: administrarea domeniului public şi privat al 
Municipiului Târgu Jiu; aprobarea de indicatori pentru diverse obiective de investiţii care 
să asigure o dezvoltare continuă a municipiului Târgu Jiu; programe şi diverse facilităţi 
pentru cei defavorizaţi social; demararea unor lucări de investiții; împărţirea banului 
public într-un mod cât mai ut i l  pentru cetăţeni i  municipiului;  reactual izarea 
Comandamentului Municipal Târgu Jiu şi aprobarea Programului de măsuri pentru acti-
vitatea de prevenire şi înlăturare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase; 
planuri urbanistice de detaliu și zonale; stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2015.

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

BIROUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

Primarul, în baza art.68 din Legea nr. 215/2001 a emis un număr de 4.300 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, inves-
tiţii, gospodărie comunală, urbanism, resurse umane, măsurile necesare pentru realizarea 
lucrărilor conform angajamentelor asumate în domeniul gospodăriei comunale; gospodărirea 
şi înfrumuseţarea localităţii, păstrării ordinii şi liniştii publice; organizarea de licitaţii pentru 
desfăşurarea unor lucrări; prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; convo-
carea Consiliului local în şedinţe ordinare şi extraordinare, etc.

ARHIVĂ

S-a procedat la preluarea documentelor intocmite de compartimentele creatoare de 
documente din cadrul Primăriei Târgu Jiu la arhivă, fiind verificate  în conformitate cu 
Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale. S-au selecţionat documentele cu termen de păs-
trare expirat în vederea înlăturării, ca nefolositoare. Comisia de selecţionare a Primăriei 
Târgu Jiu, formată din specialişti proprii, a analizat dosarele propuse pentru eliminare şi 
și-a dat acordul. După verificări prealabile de către Arhivele Naţionale a fost emis un aviz 
pentru predarea acestora unui centru de colectare a maculaturii.In decursul anului 2015 
s-au înregistrat 1951 de documente.
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SERVICIUL 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, al. 1 că persoanele îndreptăţite vor notifica 
în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoana juridică deţinătoare, 
solicitând restituirea în natură a imobilului.

La Primăria Municipiului Târgu Jiu se regăsesc 1.199 de notificări.
Legea nr. 10/2001 a fost modificată şi completată prin Titlul I din Legea nr. 247/2005 

privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. De 
asemenea, prin Titlul VII din aceeaşi lege a fost reglementat regimul stabilirii şi plăţii despă-
gubirii aferente imobilelor preluate în mod abuziv. Potrivit acestor reglementări atributul sta-
bilirii cuantumului final al despăgubirilor aparţine Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, motiv pentru 
care, după caz, începând cu luna septembrie a anului 2005 s-a procedat la înaintarea dosa-
relor cu notificări şi documentaţiile aferente la entitatea sus-menţionată fie direct, fie prin 
intermediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj.

Ulterior a fost adoptată Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, act normativ care a stabilit 
următoarele:

În anul 2015 s-au concretizat următoarele:
- emiterea de către Primarul Municipiului Târgu Jiu a unui număr de 58 dispoziţii de 

soluţionare a notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001;
- formularea de răspunsuri fundamentate, însoţite de documente doveditoare, după 

caz, la solicitările Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
Au fost soluţionate favorabil 713 notificări, 202 au fost respinse, 128 au fost redirecţi-

onate la alte unităţi deţinătoare sau la comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar, 
rămânând de rezolvat în continuare 156 notificări.

Pe rolul instanţelor de judecată au fost înregistrate un număr de 247 dosare, din care 
139 dosare soluționate, 105 dosare pe rol și 3 suspendate.

Din perioada anterioară au fost înregistrate un număr de 137 dosare din care au fost 
soluționate 55. Dosarele au ca obiect litigii de muncă, litigii privind legile fondului funciar, 
Legea nr. 10/2001, Legea 554/2004, acţiuni în constatare, plângeri contravenţionale, recti-
ficări carte funciară, servitute, uzucapiune, comunicare informații publice, pretenții, asigurare 
dovezi, emitere act administrativ, ordonanță de plată, revendicare imobiliară, ordonanță 
președințială, suspendare executare act, litigiu privind funcționarii publici, drepturi bănești 
profesori,etc.

În anul 2015 au fost înaintate compartimentelor de specialitate un număr de 50 hotărâri 
judecătorești definitive care prevedeau obligații de a face sau de plată, în vederea punerii 
lor în executare.

De asemenea, au fost promovate un număr de 16 cereri de chemare în judecată a unor 
persoane fizice sau juridice care au avut ca obiect, pretenții, anulare titlu de proprietate, 
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anulare număr cadastral și contract de vânzare cumpărare, contestație la executare, anulare 
act administrativ, etc.

SERVICIULUI AGRICOL CADASTRU

În anul 2015 au fost desfășurate activități specifice constând în:
- Organizarea ședințelor de audiențe ale Comisiei pentru Stabilirea Dreptului de 

Proprietate Privată asupra Terenurilor a Municipiului Târgu Jiu, fiind analizate peste 300 
de dosare ale persoanelor înscrise și cărora li s-au formulat răspunsuri sau au fost înain-
tate dosarele la OCPI Gorj în vederea avizării planurilor pentru eliberarea titlurilor de 
proprietate;

- S-a întocmit un număr de 35 procese verbale de punere în posesie pentru terenurile 
reconstituite în baza unor sentințe judecătorești;

- Au fost depuse la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj aproximativ 30 
de titluri de proprietate în vederea rectificării acestora;

- Au fost înaintate către Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
Privată asupra Terenurilor Gorj, 50 de documentații cu propuneri de invalidare sau validare 
pentru care au fost emise 15 hotărâri județene;

- Au fost depuse la Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Gorj aproximativ 250 
de cereri pentru avizarea documentaţiilor de cadastru, privind înscrierea, dezmembrarea 
sau alipirea imobilelor proprietatea Municipiului Târgu Jiu şi înscrierea în cartea Funciară 
a dreptului de proprietate publică sau privată, eliberarea de extrase de informare de Carte 
funciară pentru imobilele proprietatea municipiului, avizarea modificărilor de limite şi su-
prafeţe pentru imobilele pentru care s-au constatat neconcordanţe între documentaţii şi 
actele de proprietate, cereri privind notarea unor litigii aflate pe rolul instanţelor de jude-
cată, etc;

- Au fost întocmite documentațiile pentru adoptarea Deciziilor de expropriere pentru 
investițiile realizate de Aparegio SA aferente modernizării și extinderii rețelelor de apă pota-
bilă și canalizare ale Municipiului Târgu Jiu;

- S-au eliberat documentele necesare pentru înscrierea dreptului de folosinţă sau de 
concesionare privind loturile de teren atribuite tinerilor în baza Legii nr.15/2003 sau conce-
sionate în baza licitaţiilor publice (Cartier Preajba, Zona Narciselor, zona Prelungirea Panduri 
şi str. Bicaz );

- au fost eliberate către persoanele fizice autorizate (experţi tehnici) documentele ne-
cesare întocmirii cadastrului imobiliar conform prevederilor Legii nr.7/1996 a cadastrului şi 
publicităţii imobiliare (planuri parcelare, planuri de încadrare în tarla, procese verbale de 
vecinătate);

- au fost verificate în teren, întocmindu-se procese verbale de constatare pentru do-
sarele privind pagubele produse culturilor agricole din cauza secetei din acest an, situația 
centralizatoare fiind înaintată Direcției Agricole Gorj;

- au fost achiziționate îngrășăminte și a fost realizată fertilizarea pentru suprafețele de 
teren situate în islazurile municipiului Târgu Jiu (aproximativ 509 ha);

- s-a colaborat cu Direcţia Publică de Patrimoniu Târgu Jiu în vederea completării şi 
modificării inventarelor bunurilor care aparţin domeniului public sau privat al Municipiului 
Târgu Jiu;

- au fost duse la îndeplinire sarcinile date de şefii ierarhici.
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COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ

Obiectul de activitate al Compartimentului Autoritate Tutelară cuprinde îndeplinirea 
măsurilor prevăzute de lege pentru protejarea persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, 
a celor cu capacitate de exercițiu restrânsă, precum și a celor care deși au capacitate de 
exercițiu, din cauza unor anumite împrejurări prevăzute, expres, de lege , nu își pot apăra în 
mod corespunzător interesele.

Un aspect al activităţii constă în efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele cu 
handicap, necesare pentru obţinerea unor drepturi și facilități prevăzute de lege.

În anul 2015, la Compartimentul Autoritate Tutelară s-au primit și soluționat un număr 
de 1.936 petiții, după cum urmează:

Nr. 
crt. Activitatea

1. Anchete sociale întocmite pentru persoanele cu handicap ( minori şi majori) în vederea 
obţinerii unor drepturi și facilități – 1282 cazuri;

2.
Anchete sociale solicitate de instanța de tutelă și notariatele publice, privind opţiunea 
autorităţii tutelare referitor la exercitarea autorității părintești, stabilirea domiciliului 
minorilor, delegarea drepturilor părintești, etc.: – 272 cazuri;

3 Transmiterea informațiilor solicitate către D.G.A.S.P.C., concretizate în anchete sociale și 
adrese de răspuns: – 125 cazuri; 

4. Anchete sociale pentru internări în centre de îngrijire şi asistenţă: – 11 cazuri;

5. Anchete sociale solicitate de poliţie , instanţă, parchet, I.M.L. în cauze penale:
– 20 cazuri;

Nr. 
crt. Activitatea

6. Număr de persoane cu copii în întreţinere care au notificat intenţia de a lucra cu contract 
de muncă în străinătate: – 12 cazuri; 

7. Procese verbale de afișare a sentințelor civile de intrituire tutelă sau curatelă:
– 32 cazuri;

8. Rapoarte de monitorizare tutele minori înaintate, trimestrial, A.J.P.I.S. Gorj:
8 cazuri;

9. Curatele speciale – anchete sociale sau dispoziţii solicitate de instanţă şi notariatele 
publice: – 118 cazuri;

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

11. Diverse – 39 cazuri .

Prin specificul activităţii, Compartimentul autoritate tutelară relaţionează cu instanţele 
judecătoreşti, parchetul, poliţia, instituţiile cu caracter social acordând sprijin acestor insti-
tuţii, în special prin efectuarea anchetelor sociale – anchete care se constituie ca bază în 
începutul oricărei investigaţii.
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DIRECŢIA URBANISM ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI

Principalele obiective care au stat la baza activităţii în 2015 au vizat:
• dezvoltarea armonioasă a localităţii din punct de vedere urbanistic;
• reducerea termenului de rezolvare a documentaţiilor şi a altor solicitări;
• adrese depuse de cetăţeni.
În 2015, urmare a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice, pe baza analizei docu-

mentaţiilor primite, pe linie de urbanism s-au redactat:
• 750 autorizaţii de construire;
• 1.521 certificate de urbanism;
• 3.124 certificate de nomenclatură stradală;
• 130 autorizaţii de branşament;
• 371 procese verbale de recepţie.

619

1317 1500
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467

750

1521
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130 371

autorizatii de
construire
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bransament

procese verbale de
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Principalele documentații elaborate în
anul 2015,  

comparativ cu anul 2014
2014 2015

În anul 2015 au fost soluţionate 6.439 de petiţii (autorizaţii de construire, certificate de 
urbanism, certificate de nomenclatură stradală, certificate constatatoare, procese verbale 
de recepţie, planuri urbanistice zonale şi altele).

S-a colaborat cu Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu, efectuându-se controale în 
teren şi s-au constatat unele abateri de la legislaţia în vigoare, concretizate în întocmirea 
proceselor verbale de contravenţie. S-au întocmit referate de specialitate în vederea aprobării 
de către Consiliul Local a 11 PUZ-uri, emițându-se și 14 avize de oportunitate.

Lunar şi trimestrial au fost întocmite şi înaintate la Direcţia de Statistică rapoarte cu 
privire la situaţia autorizaţiilor de construire eliberate pe categorii de construcţii, iar pentru 
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întreg anul 2015 raportul statistic cu privire la numărul de locuinţe construite şi indicii carac-
teristici ai acestora (suprafaţa construită, suprafaţa locuibilă, suprafaţa utilă, valoare etc.).

COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI, AVIZE

În 2015 în baza H.C.L. nr. 5/2003  privind autorizarea agenților economici, persoane 
fizice și juridice care desfășoară activități economice în municipiul Târgu Jiu au fost eliberate 
1.884 autorizații, încasând suma de 174.520 lei ca urmare a achitării taxei de autorizare.

De asemenea, 47 cereri prin care reprezentanții societăților comerciale au solicitat 
autorizarea de noi puncte de lucru au fost respinse motivat de faptul că nu îndeplineau 
condițiile impuse de legislația în vigoare.

Totodată, 298 de adrese au fost trimise spre Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu 
pentru stabilirea locației și a orarului de funcționare solicitat de agenții economici.

Compartimentul Autorizări, Avize a primit spre soluționare sesizări adresate în scris și 
telefonic, prin care cetățeni ai municipiului aduceau la cunoștință aspecte negative în 
desfășurarea activităților economice. Pentru fiecare sesizare în parte, angajați din cadrul 
compartimentului au efectuat verificări în teren, eliminând aspectele relatate.

Cu caracter periodic sunt activitățile de verificare și control întreprinse în piețele din 
municipiu, la unitățile de alimentație publică, de comerț sau de prestări servicii. Pentru ope-
rativitate și eficiență, în majoritatea cazurilor se apelează și la alte instituții ale statului, co-
laborând în acest sens cu Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul de Protecție   a 
Mediului, Poliția Municipiului Târgu Jiu, Biroul de Metrologie Legală, Agenția Națională a 
Finanțelor Publice Gorj, Direcția Sanitară Veterinară, Direcția de Sănătate Publică Gorj și 
Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu.

În urma verificărilor, au fost dispuse măsuri de îmbunătățire a activității diverșilor agenți 
economici pentru a înlătura aspectele ce pot duce la încălcarea prevederilor legale (înlocuirea 
incintelor audio din unități de alimentație publică cu unele de o putere redusă, limitarea și 
respectarea programelor de funcționare, etc.).

Conform H.C.L. nr. 25/2009 privind Regulamentul de autorizare a vulcanizărilor, spă-
lătoriilor auto și service-urilor auto au fost depuse 26 de cereri în vederea autorizării.

În urma verificărilor în teren, privind asigurarea a minim 4 spații pentru prestare de 
servicii și minim 4 spații de parcare interioară, au fost eliberate 16 autorizații de funcționare 
pentru activitatea de spălătorie auto, 9 autorizații de funcționare pentru activitatea de vul-
canizare auto și  o solicitare a primit răspuns nefavorabil.
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BIROUL LICITAŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

În anul 2015 au fost încheiate următoarele contracte:
Prin procedura cerere de ofertă au fost încheiate următoarele contracte:
a) contracte lucrări - 15 contracte:
- Reabilitare termică Bl. 43 și Bl. 45 Bd. Constantin Brâncuși;
- Reabilitare termică Bl. 6, Bl. 12, Bl. 14, Bl. 16 și Bl. 18, Strada Unirii;
- Reabilitare termică Bl. 6, Bl. 7, Bl. 9, Strada Traian;
- Demolare Stadion Municipal Tudor Vladimirescu;
- Proiectare și execuție reabilitare Strada Mărășești;
- Proiectare și execuție reabilitare Strada Constantin Dobrogeanu Gherea;
- Proiectare și execuție reabilitare Strada Panduri;
- Proiectare și execuție reabilitare Strada Luncilor;
- Proiectare și execuție reabilitare Strada 16 Februarie;
- Proiectare și execuție reabilitare Strada Geneva;
- Refacere strat de uzură Bd. Constantin Brâncuși;
- Refacere strat de uzură Strada Vasile Alecsandri;
- Reabilitare termică Bl. 1, Bl. 5, Strada Unirii;
- Campus Școlar Bârsești;
- Supraetajare Corp B și reparații Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu Jiu;
b) Contracte produse - 5 contracte: mașină marcaj rutier; utilaj tip platformă PRB; 

echipamente de calcul, imprimante; licențe autocad MAP 3D; complexe de joacă.
Prin procedura Concurs de soluții a fost încheiat contractul de proiectare Modernizare 

Calea Eroilor.

Achiziţii directe
Lucrări - au fost încheiate 78 contracte.
Produse – au fost încheiate 21 contracte și 35 de comenzi.
Servicii – au fost încheiate 67 contracte și 56 de comenzi.

Concesiuni, închirieri, vânzări
a)Concesiuni de bunuri:
- concesionare teren incinta CET – 3.503 mp;
- concesionare teren incinta CET – 4.762 mp;
- concesionare teren incinta CET – 4.761 mp;
- concesionare teren Strada Măceșului, Nr. 88 – 300 mp:
- concesionare teren Zona Ciocârlău – 50.845 mp;
- concesionare teren Strada Maria Lătărețu – 253 mp;
- concesionare teren Strada Arethia Tătărăscu – 300 mp;
- concesionare teren Zona Narciselor – 500 mp.
b) Vânzări de bunuri: teren Zona Bicaz – 120 mp; teren Zona Bicaz – 25 mp.



14

DIRECȚIA DE TURISM ȘI 
EVENIMENTE CULTURALE

COMPARTIMENTUL EVENIMENTE CULTURALE

Anul 2015 a fost un an plin de evenimente culturale, Primăria Municipiului Târgu Jiu 
oferind un calendar bogat în activităţi de acest gen, cu participare atât internă cât și 
internațională.

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.

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 
2015, acestea având posibilitatea de a-şi reînnoi legământul de căsătorie.

1 și 8 Martie sunt manifestări dedicate tuturor femeilor. Şi în 2015 au fost marcate cele 
două evenimente prin concursuri şi spectacole cu artişti locali.

Primăvara Orașului este un eveniment dedicat sărbătoririi primăverii. În anul 2015, 
evenimentul a fost marcat printr-o expoziție de flori și utilaje de grădinărit, concursuri tema-
tice și o serie de spectacole cu artiști locale.

Sărbătoarea 1 Mai este o manifestare organizată cu prilejul Zilei Internaţionale a 
Muncii, sărbătorită sub forma unei petreceri câmpeneşti în Drăgoeni, unde a fost susţinut 
un spectacol de muzică şi dansuri populare de către Ansamblul „Maria Lătăreţu” al Şcolii 
Populare de Artă din Târgu Jiu.

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 diverse concursuri sportive, precum şi un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul 
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu Jiu.

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

În zilele de 16 și 17 Mai 2015, s-a desfășurat Festivalul Național de Muzică Ușoară și Muzică 
Folk” Coloana Infinitului”, eveniment realizat în colaborare cu Palatul Copiilor din Târgu Jiu.

În data de 18 Mai 2015 a avut loc deschiderea evenimentului de streetball în Amfiteatrul 
din Zona Centru.

În data de 19 Mai 2015, pe strada Victoria Centru, a avut loc deschiderea Târgului 
Meșterilor Populari din Oltenia, ediția a VII-a, organizat în colaborare cu Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Gorj. Au avut loc și campionatele de streetball, 
urban street dance și show Karaoke, în locațiile din Amfiteatru-Zona Centru și Piața Prefecturii. 
În locația Parc Insuliță, a avut loc deschiderea oficială a Zilelor Municipiului Târgu Jiu, un spec-
tacol de sunet și lumini, dar și proiecția filmului I Like Târgu Jiu, pe un ecran de apă.

În data de 20 Mai 2015, în Piața Prefecturii, s-a desfășurat evenimentul-spectacol „Noi, 
artiștii” în colaborare cu Liceul de Artă „Constantin Brăiloiu”. A urmat Ședința Festivă a 
Cenaclului Columna în cadrul căruia au fost decernate premii la concursurile de poezie și 
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proză. Seara s-a desfășurat Procesiunea religioasă dedicată patronilor spirituali ai 
Municipiului Târgu Jiu, Sfinții Mari Împărați Constantin și Elena.

În data de 21 Mai 2015, în Zona Centru-Aleea Nemuritorilor, a avut loc Festivitatea de 
dezvelire a stelelor dedicate personalităților gorjene Francisc Milescu și Victor Daimaca. La 
orele 12oo, în Sala Maură a Palatului Administrativ, a avut loc Ședința festivă a Consiliului 
Local, în cadrul căreia a fost înmânat titlul de cetățean de onoare al Municipiului Târgu Jiu, 
gimnastei Andreea Munteanu. La Galeriile Municipale de Artă s-a desfășurat vernisajul 
expoziției „Culoare și lumină” în arta plastică gorjeană, în cadrul căruia au fost premiați 
câștigătorii acestui vernisaj. Seara s-a încheiat în Parc Insuliță cu un concert susținut de 
Emma Ștefan, Anya și Tavi Colen&Band.

În seara zilei de 22 mai 2015 a avut loc un concert susținut de Școala Populară de Artă 
din Târgu Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și invitatul special Gelu Voicu 
alături de taraful său.

În data de 23 Mai 2015 a avut loc deschiderea Festivalului Internațional de Literatură 
Tudor Arghezi. În Grădina Publică și Piața Prefecturii, s-a desfășurat evenimentul intitulat 
Ziua Majoratului – sărbătorirea tinerilor din Municipiul Târgu Jiu, care au împlinit vârsta 
majoratului în anul 2015. Acest eveniment s-a încheiat cu parada liceelor și un flash mob 
la care au luat parte circa 1.300 de liceeni. Seara s-a încheiat cu finalele de streetball- 
Amfiteatrul Zona Centru, respectiv street dance - Piața Prefecturii, urmate de un show 
karaoke și de asemenea un spectacol oferit de Galactic Crew, Today și Mattyas.

În data de 24 Mai 2015, în Parc Insuliță, au avut loc concursuri de biciclete pentru copii 
și Cross-ul Speranței organizat în parteneriat cu Asociația Oncologică Sf. Ana. Seara a avut 
loc spectacolul de închidere a Zilelor Municipiului Târgu Jiu în cadrul căruia au susținut re-
citaluri On-X Band, Cătălin Turbatu, Elena Hasna, Alb-Negru, Elena Gheorghe. Seara s-a 
încheiat cu un foc de artificii.

1 Iunie - Ziua Copilului, a fost sărbătorită printr-o serie de manifestări dedicate copi-
ilor: spectacol de teatru, de magie, o serie de concursuri cu premii. Ziua s-a terminat cu un 
spectacol susținut de elevii Palatului Copiilor din Târgu Jiu.

Comoara din Oraș este o manifestare-concurs pe echipe, care pune în valoare obiec-
tele turistice și de patrimoniu ale Municipiului Târgu Jiu. Fiecare echipă participantă a avut 
de parcurs un traseu format din 15 obiective turistice și de patrimoniu. A câștigat echipa ce 
a identificat cele mai multe obiective.

Festivalul de Muzică Folk şi Baladă „Poarta Sărutului”, din august, reuşeşte să adune 
la un loc cele mai mari nume ale folk-ului românesc şi oferă, totodată, o şansă de afirmare a ti-
nerelor talente. Festivalul este organizat de Şcoala Populară de Artă, cu sprijinul Consiliului Local 
şi al Primăriei Municipiului Târgu Jiu, precum şi al altor instituţii. La ediţia din 2015, nume sonore 
din folk-ul românesc au încheiat fiecare seară a festivalului, preşedintele juriului fiind Emeric Imre.

În august 2015, timp de o săptămână, s-a desfășurat Festivalului Berii ce a fost or-
ganizat prin sponsorizare. Cei prezenți s-au bucurat de un spectacol folcloric susţinut de 
Ansamblul „Maria Lătăreţu” al Şcolii Populare de Artă din Târgu Jiu şi de Ansamblul Artistic 
Profesionist „Doina Gorjului” alături de interpreții de muzică populară Petrică Mîțu Stoian și 
Niculina Stoican, iar duminică seara, au urcat pe scenă Vescan, Ruby și Nicole Cherry.

Festivalul Internațional de Folclor, ediția a XII-a, s-a desfășurat tot în luna august, 
fiind organizat de Consiliul Județean și Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, cu 
sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Municipiului Târgu Jiu, precum şi al altor instituţii. Au 
participat ansambluri folclorice din Italia, Bulgaria, Turcia, Grecia și Serbia. Scopul festivalului 
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este de a promova orașul și județul nostru, ca un păstrător de tradiții, atât la nivel național, 
cât și internațional.

Tot în august, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj, în colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Jiu, a organizat Târgul Meşterilor Populari 
din România, ajuns la cea de-a XI-a ediţie, locuitorii urbei noastre putând să admire obiecte 
tradiţionale, expuse de 70 de meşteri populari din toate colţurile ţării.

Transalpina Bike Fest promovează turismul de aventura, cu participarea a numeroși 
bicicliști din țară. Prima ediție s-a desfășurat în perioada 29-30 August 2015 în stațiunea 
Rânca. În prima seara a concertat Emeric Imre, formația 24 Hours și DJ Westman În cea 
de-a doua zi au avut loc numeroase concursuri cu premii, iar seara s-a încheiat cu un spec-
tacol susținut de formațiile Trooper și Iris.

Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu” este un concurs naţional 
al interpreţilor vocali şi instrumentişti de muzică populară.

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 dedicată persoanelor 
ce fac parte din Cluburile Vârstei a III-a. Cei prezenţi la eveniment s-au putut bucura de di-
versele concursuri cu premii, precum şi de atmosfera întreţinută de ansamblurile folclorice 
de pe plan local.

Festivalul Toamnei, manifestare organizată pentru a doua oară în Municipiul Târgu 
Jiu, este o manifestare cu expoziţie de produse şi muzică populară. Au participat la eveni-
ment o serie de producători, cu produse dintre cele mai diversificate, iar atmosfera a fost 
întreținută de Tarafuri din Gorj, de Ansamblul „Maria Lătărețu” al Școlii Populare de Artă, 
precum și de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”.

În Zona Victoria pietonal, au fost amenajate 2 mustării unde publicul participant a fost 
servit cu must în cănuțe de pământ și fructe de sezon, dar și o Piață a Târgoveților, unde 
vizitatorii s-au bucurat de demonstrații ale meșterilor populari, de o expoziție de obiecte 
vechi și de o expoziție de fructe și legume, precum și de produse tradiționale.

În Piața Centrală s-a sărbătorit „Ziua Recoltei” cu produse dintre cele mai diversificate, 
iar atmosfera a fost întreținută de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”.

1 Decembrie – Ziua Naţională a României, presupune un complex de manifestări 
ştiinţifice şi artistice, organizată 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. Pe scena din Piaţa Prefecturii au urcat membrii trupei locale „Korsar”. 
Iluminatul ornamental a fost aprins de către membrii formației Vunk, formație care a susținut 
și un recital de excepție. În aceeași zi, la Teatrul Elvira Godeanu, a avut loc Gala Recunoștinței 
Comunității, în cadrul căreia au fost premiați cetățenii de excepție ai Municipiului Târgu Jiu, 
din diverse domenii.

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 revoluţiei, 
manifestare organizată de Consiliul Judeţean Gorj, în colaborare cu Consiliul Local şi Primăria 
Târgu Jiu şi alte instituţii şi aşezăminte culturale judeţene şi locale.



17

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE

Bugetul local are ca surse veniturile din impozite, taxe şi alte venituri locale, sumele 
din cote defalcate din impozitul pe venit şi sume ce se repartizează de stat prin Ministerul 
Finanţelor Publice sau prin intermediul altor ministere. Prevederea definitivă a acestuia a fost 
de 206.487,01 mii lei.

În anul 2015, veniturile bugetului local au totalizat 206.186,11 mii lei din care venituri 
proprii 101.630,56 mii lei.

Veniturile locale ale bugetului local constau în principal din încasările din impozit pe 
profit, impozit pe venit, impozit pe proprietate, taxe pe utilizarea bunurilor, venituri din pro-
prietate, venituri din prestări servicii, amenzi, penalităţi şi confiscări, venituri din taxe admi-
nistrative şi eliberări permise, venituri din valorificarea unor bunuri şi alte venituri. Subvenţiile 
de la bugetul de stat 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 finanțare externa nerambursabilă.

Cotele defalcate din impozitul pe venit reprezintă sumele ce se virează la bugetul local 
al municipalităţii din impozitul pe venit încasat de Ministerul Finanţelor Publice în municipiul 
Târgu Jiu în proporţiile prevăzute conform prevederilor legale. Încasările din cotele defalcate 
din impozitul pe venit reprezintă principala sursă a bugetului local, totalizând 54.593,51 mii lei 
în anul 2015 adică 26,48% din total. Sumele alocate de Consiliul Judeţean şi Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice pentru echilibrarea bugetelor locale au fost de 188,88 mii lei.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin Ministerul Finanţelor 
Publice au însumat 95.794,73 mii lei, constând în:

a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 94.424,07 mii lei;
b) sume defalcate din TVA pentru drumuri 60,00 mii lei;
c) sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 1.310,65 mii lei.
Subvenţiile de la bugetul de stat au fost în anul 2015 în valoare de 4.615,43 mii lei. 

Ele au fost destinate următoarelor categorii de cheltuieli:
a) finanțarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit (949,16 mii lei);
b) subvenții necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN (1.099,96 mii lei);
c) subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței (82,25 mii lei);
d) subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății (52,26 mii lei);
e) finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala (2.431,80 mii lei), pentru urmă-

toarele obiective de investiții: refacere strat uzura Bd-ul Constantin Brâncuș, refacere strat 
uzura Str. Vasile Alecsandri, reabilitare Str. Panduri, modernizare Piața Centrală Corp B.

Sumele primite de la U.E au fost în anul 2015 în sumă de 4.042,21 mii lei şi au repre-
zentat prefinanțări, rambursări de sume pe baza cererilor de rambursare și a cererilor de 
plata depuse pentru derularea unor proiecte cu finanțare externă nerambursabilă cuprinse 
in bugetul instituției.

Valoric, prezentăm datele enumerate mai sus în tabelul următor:
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Venituri/cheltuieli Cod 
Prevederi 
bugetare 

inițiale

Prevederi 
bugetare finale

Încasări/plăţi
lei

TOTAL VENITURI 00.01 239.379.860 267.487.010,00 206.186.117,32

Impozit pe profit 01.02 1.200.000 1.177.000,00 1.176.568,00

Impozit pe profit de la agenți economici 01.02.01 1.200.000 1.177.000,00 1.176.568,00

Impozit pe venit .03.02 720.000 812.000,00 812.073,00

Impozit pe venit transfer proprietate imobiliara 03.02.18 720.000 812.000,00 812.073,00

Cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit .04.02 57.500.000 57.701.530,00 54.782.382,94

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 57.500.000 57.500.000,00 54.593.507,50

Sume alocate din cote defalcate din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 0 201.530,00 188.875,44

Impozite şi taxe pe proprietate .07.02 37.807.000 37.526.620,00 20.122.269,22

Impozit pe clădiri 07.02.01 33.006.000 30.626.620,00 15.296.099,51

Impozit pe terenuri 07.02.02 4.790.000 5.800.000,00 3.793.625,20

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 
activitatea notarială şi alte taxe de timbru 07.02.03 11.000 1.100.000,00 1.032.544,51

Sume defalcate din TVA 11,02 81.444.950 96.395.000,00 95.794.726,87

Sume defalcate .din TVA pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
municipiilor

11.02.02 80.747.620 94.720.620,00 94.424.072,87

 Sume defalcate din TVA pentru drumuri 11.02.05 0 60.000,00 60.000,00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 11.02.06 697.330 1.614.380,00 1.310.654,00

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi 
servicii 12.02 170.000 190.000,00 87.997,02

Taxe hoteliere 12.02.07 170.000 190.000,00 87.997,02

Taxe pe servicii specifice 15,02 40.000 60.000,00 62.913,31

Impozit pe spectacole 15.02.01 40.000 60.000,00 62.913,31

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de 
activități 

16.02 10.560.000 10.560.000,00 6.670.316,39

Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 8.600.000 8.600.000,00 5.583.285,92

Taxe şi tarife pt. eliberarea de licenţe şi 
autorizaţii de funcţionare 16.02.03 1.800.000 1.730.000,00 868.653,55

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de 
activităţi

16.02.50 160.000 230.000,00 218.376,92

Alte impozite şi taxe fiscale 18.02 20.000 20.000,00 11.063,77

Alte impozite şi taxe 18.02.50 20.000 20.000,00 11.063,77

Venituri din proprietate 30.02 6.000.000 6.032.550,00 5.094.193,68

Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 5.300.000 5.210.000,00 4.445.559,10

Venituri din dividende 30.02.08 0 72.550,00 95.233,00
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Venituri/cheltuieli Cod 
Prevederi 
bugetare 

inițiale

Prevederi 
bugetare finale

Încasări/plăţi
lei

Alte venituri din proprietate 30.02.50 700.000 750.000,00 553.401,58

Venituri din prestări de servicii şi alte activități 33.02 1.290.000 1.677.000,00 1.056.769,26

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 1.030.000 1.057.000,00 1.043.605,37

Contribuţia persoanelor beneficiare ale 
cantinelor de ajutor social 33.02.12 0,00 2.000,00 2.102,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de 
judecată, imputaţii şi despăgubiri 33.02.28 260.000 618.000,00 11.061,89

Venituri din taxe administrative, eliberări 
permise 34.02 950.000 1.070.000,00 1.067.640,63

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 950.000 950.000,00 927.646,63

Alte venituri din taxe administrative 34.02.50   120.000,00 139.994,00

Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 11.005.000 11.005.000,00 3.969.071,77

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate 
potrivit dispozițiilor legale 35.02.01 11.000.000 10.970.000,00 3.929.088,21

Penalităţi pentru nedepunerea/depunerea cu 
întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe 35.02.02 5.000 5.000,00 1.065,00

Alte amenzi penalitati si confiscari 35.02,50   30.000,00 38.918,56

Diverse venituri 36.02 825.000 3.122.470,00 1.085.693,73

Venituri din aplicarea prescripției extinctive 36.02.01 0 18.000,00 18.596,50

Taxe speciale 36.02.06 300.000 310.000,00 328.302,00

Contribuția asociațiilor de proprietari pentru 
lucrări de reabilitări termice de blocuri 36.02.31 0 2.159.470,00 110.738,20

Alte venituri 36.02.50 525.000 635.000,00 628.057,03

Transferuri voluntare 37.02 0 103.190,00 103.191,27

Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 0 103.190,00 103.191,27

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 
finanțarea secțiunii de dezvoltare 37.02.03 -39452020 -31594690 -16.677.980,43

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 39.452.020 31.594.690,00 16.677.980,43

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 6.834.870 8.097.610,00 5.631.604,40

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 
instituțiilor publice 39.02.01 0 51.860,00 52.553,66

Venituri din vânzarea locuinţelor construite din 
fondul statului 39.02.03 0 2.320,00 2.508,23

Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 
domeniului privat 39.02.07 0 1.208.560,00 1.210.581,95

Depozite speciale pentru construcții de locuințe 39.02.10 6.834.870 6.834.870,00 4.365.960,56

Subvenții de la bugetul de stat 42.02 12.239.360 15.809.360,00 4.615.433,58

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor 
de locuit 42.02.12 4.307.920 4.307.920,00 949.164,75

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele 
locale necesare susținerii derulării proiectelor 
finanțate din FEN post-aderare

42.02.20 4.935.440 7.066.440,00 1.099.958,66
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Venituri/cheltuieli Cod 
Prevederi 
bugetare 

inițiale

Prevederi 
bugetare finale

Încasări/plăţi
lei

Subvenții pentru acordarea ajutorului de 
încălzire a locuinței 42.02.34 250.000 250.000,00 82.254,00

Subventii de la bugetul de stat pentru 
finanțarea sănătății 42.02.41 52.000 55.000,00 52.256,00

Sume alocate din bugetul de stat aferente 
corecțiilor financiare 42.02.62 2.164.000 0,00 0,00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare 
Locala 42.02.65 530.000 4.130.000,00 2.431.800,17

Sume primite de la UE/alti donatori in contul 
plaților efectuate si prefinanțări 45,02 10.773.680 16.127.680,00 4.042.208,48

Fondul european de dezvoltare regională 45.02.01 10.773.680 10.712.680,00 2.315.926,44

Fond de coeziune 45.02.03   5.415.000,00 1.726.282,04

Venituri proprii 48,02 134.921.870 139.051.780,00 101.630.557,12

Cheltuielile bugetului local, în sumă totală de 205.381,44 mii lei, au fost realizate în 
procent de 76,71% faţă de creditele prevăzute în ultimul buget rectificat, execuţia bugetară 
a anului 2015 încheindu-se cu un excedent în valoare de 804,68 mii lei.

La capitolul 51 „Autorităţi executive” s-au plătit 14.446,69 mii lei, în procent de 
83,53% față de prevederile bugetare definitive. S-au efectuat cheltuieli în valoare de 8,392,63 
mii lei pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor către stat pentru angajaţi şi 
angajator. Suma de 5.742,91 mii lei s-a achitat pentru plata unor bunuri materiale sau pre-
starea de servicii, cum ar fi gaze, curent electric, telefoane, timbre poştale, anunţuri, carbu-
ranţi, rechizite de birou, service pentru calculatoare şi aparatură, reparații la instalații, reparații 
in sediul primăriei, prestarea serviciilor de ordine publică până la data de 01.10.2015 când 
a fost schimbat modul de finanțare al Poliției Locale, etc. De asemenea, s-au efectuat plăţi 
pentru investiții în valoare de 312,25 mii lei, reprezentând contravaloare sistem informatic, 
reparații fațade clădire Primăria Municipiului Târgu Jiu, mobilier Serviciul Agricol-Cadastru, 
reactualizare strategie de dezvoltare.

La capitolul 54 „Alte servicii publice generale” s-au plătit 6.533,05 mii lei, în procent 
de 89,60% față de prevederile bugetare definitive. S-au asigurat plăţi în valoare de 5.083,46 
mii lei aferente salariilor pentru personalul Direcţiei Publice de Venituri Târgu Jiu şi Direcţiei 
Publice Comunitare Locală de Evidenţă a Persoanelor Târgu Jiu. De asemenea, pentru buna 
funcţionare a acestora, s-au efectuat cheltuieli materiale şi servicii în valoare totală de 979,85 
mii lei, precum şi cheltuieli de capital în valoare de 497,23 mii lei. De asemenea, au fost 
recuperate plați efectuate în anii anteriori în valoare de 27,49 mii lei.

La capitolul 55 „Dobânzi” s-a achitat în total suma de 313,30 mii lei, 24,50 mii lei fiind 
comisioane aferente creditelor aprobate, iar diferenţa de 288,60 mii lei reprezentând contra-
valoarea dobânzilor aferente celor trei împrumuturi contractate de Primăria municipiului Târgu 
Jiu cu Banca Comercială Română, Dexia Credit Local şi CEC Bank pentru realizarea unor 
obiective de investiții.

La capitolul 61 „Ordine publică şi siguranţă naţională” s-a achitat suma totală de 
1.622,55 mii lei, din care 147,57 mii lei pentru cheltuieli materiale (prestări servicii şi materiale 
pentru compartimentul de Protecţie Civilă) şi 144,47 mii lei pentru achiziționarea de hidranți 
supraterani, sirene electronice de alarmare și stație meteo cu kit senzori. De asemenea, 
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începând cu 01.10.2015 a fost schimbat modul de finanțare al Politiei Locale a Municipiului 
Târgu Jiu din venituri proprii în venituri proprii și subvenții, în perioada 01.10-31.12.2015, 
fiind achitată subvenție pentru finanțarea Poliției Locale în valoare de 1.330,50 mii lei.

La capitolul 65 „Învăţământ” s-a achitat suma de 91.869,70 mii lei, în procent de 
84,54% față 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 în valoare totală de 79.663,25 mii 
lei, suma de 79.500,77 mii lei fiind asigurată din cote defalcate din TVA din bugetul de stat, 
restul asigurându-se din bugetul local pentru plata transportului de la și către locul de munca 
al cadrelor didactice. S–au efectuat plăţi pentru cheltuieli gospodăreşti, reparaţii curente la 
unităţile de învăţământ, precum şi obiecte de inventar în valoare de 9.960,49 mii lei. De 
asemenea, s-au achitat din bugetul local bursele sociale ale elevilor din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat, alocându-se suma de 32,24 mii lei. S-au achitat, de ase-
menea, 1,681,91 mii lei pentru derularea unui proiect cu finanțare nerambursabila post-ade-
rare. În anul 2015, investiţiile au fost în valoare de 259,02 mii lei, câteva din obiectivele din 
lista de investiţii pentru care s-au efectuat plăți fiind: dotări unități învățământ, centrală 
termica Școala Generală „Voievod Litovoi”, centrala termica Școala Generala „Ecaterina 
Teodoroiu”, centrala termică sală sport Școala Generală „Gheorghe Tătărăscu”, extindere 
Școala Generală „Alexandru Ștefulescu”, reparații acoperiș și mansarde parțiale Liceul de 
Muzică și Arte Plastice, construire grădinița cu program normal cu 2 săli - zona ANL 
Narciselor, centrale termice murale Grădinița nr.1, centrala termică Grădinița nr.17, construire 
sală sport tip A cu 150 loc Colegiul Comercial „Virgil Madgearu”, etc.

La capitolul 66 „Sănătate” a fost cheltuită suma de 1.113,41 mii lei, asigurându-se 
plata salariilor şi a materialelor necesare desfășurării activității personalului preluat de auto-
ritatea locală, conform OUG nr 162/2008, ce desfăşoară activitate de asistenţă medicală 
comunitară şi activitate medicală în unităţile de învăţământ

La capitolul 67 „Cultură, recreere şi religie” s-a cheltuit suma de 11.840,18 mii lei, 
din care 267,44 mii lei pentru plata salariilor la Centrul Municipal de Cultură „Constantin 
Brâncuşi”, 1.752,16 mii lei au fost acordate ca subvenţie Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, 
iar sumă de 7.283,52 mii lei a fost utilizată pentru o serie de cheltuieli curente cu amenajări 
la stadion şi funcționalitatea acestuia, amenajări la Sala Sporturilor întreținerea parcurilor şi 
zonelor verzi, procurarea de material dendrologic, plantări de flori, arbori și arbuști.

La fundamentarea bugetului, la partea de cheltuieli s-au avut în vedere și evenimente 
aprobate în programul acțiunilor culturale cum ar fi: organizarea „Sărbătorii Narciselor”, 
Zilelor Municipiului, Festivalul Naţional de Folclor „Maria Lătărețu”, Târgul Meșterilor populari 
din Oltenia, Transalpina – drumul regilor – Bike Fest, 1 Decembrie – Ziua națională a 
României, Târgul de Crăciun, materiale de promovare a Municipiului Târgu Jiu și altele.

De asemenea, au mai fost alocate fonduri in baza unor hotărâri ale Consiliului Local cum 
ar fi: premierea gimnastei Andreea Munteanu cu suma de 10 mii lei, alocarea sumei de 150,00 
mii lei pentru construirea Bisericii Sf. Nifon din municipiul Târgu Jiu, încheierea unui protocol între 
Primăria Municipiului Târgu Jiu, Ministerul Tineretului si Sportului prin Clubul Sportiv Pandurii 
Târgu Jiu și Direcția Județeana pentru Sport si Tineret Gorj, prin care Primăria Municipiului Târgu 
Jiu s-a obligat să asigure costul cazării și mesei pentru un număr de 16 sportivi, etc.

S-a achitat, de asemenea, suma de 488,01 mii lei pentru derularea proiectului cu 
finanțare nerambursabila post-aderare Centrul Municipal de Informare si Promovare Turistică 
„Constantin Brâncuși”.
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S-au efectuat cheltuieli pentru investiţii în valoare de 2.049,21 mii lei pentru obiective 
ca: amenajare platformă Stadion Ursați, desființare tribune și instalație nocturnă Stadion 
Municipiul Târgu Jiu, Centru Municipal de Informare si Promovare Turistică „Constantin 
Brâncuși”, Supraetajare corp B și reparații Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu”, sistem de 
irigație automatizat pentru spații verzi Parc Insulița, modernizare și extindere capacitate 
Stadion Municipal, post transformare și racord electric pentru alimentare cu energie electrica 
zona Insulița Jiu, realizare monumentul Eroilor Preajba, Bust Ioan C. Popilian, construire 
terenuri de tenis în incinta Complex Sportiv Municipiul Târgu Jiu, Dotări sala sport Cartier 
Lotrului, registru spatii verzi, etc

Cheltuielile de la capitolul 68 „Asigurări şi asistenţă socială” au fost în anul 2015 în 
sumă de 11.913,88 mii lei, în procent de 82,59% față de prevederea bugetară definitivă. Din 
aceasta sumă, a fost asigurată plata cheltuielilor de personal (6.434 mii lei) pentru salariații 
Direcției Publice de Protecție Socială, a salariaților de la creșe, precum și a asistenților per-
sonali ai persoanelor cu handicap. De asemenea, s-au achitat indemnizații ai însoțitorilor 
persoanelor cu handicap, ajutoare sociale și ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru per-
soanele şi familiile cu venituri mici (acestea din urma fiind sume primite ca subvenții de la 
bugetul de stat), în valoare totală de 3.470,47 mii lei. În acelaşi timp, pentru buna funcționare 
a Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu şi pentru unele acţiuni aprobate prin Hotărâri 
ale Consiliului Local cum ar fi premierea cuplurilor care au împlinit în cursul anului 50 de ani 
de căsnicie, contribuția pentru fundații de ocrotire a copiilor, a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor fără adăpost s-au efectuat cheltuieli materiale şi servicii în sumă de 1,963 mii lei.

De asemenea, s-au plătit 8,83 mii lei reprezentând rambursări de credite, 39,86 mii lei 
pentru activitatea de investiții iar suma de 2,92 mii lei a reprezentat plății efectuate in anii 
precedenți si recuperate în anul curent.

La capitolul 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, pentru gospodărirea oraşului 
s-au cheltuit fonduri în sumă totală de 28.093,77 mii lei, reprezentând 59,70% din prevederea 
bugetară la acest capitol, respectiv 13,68% din cheltuielile totale ale bugetului local. Din to-
talul cheltuielilor pentru gospodăria comunală, a fost cheltuită pentru investiții suma de 
9.770,13 mii lei pentru obiective și achiziții de mijloace fixe cum ar fi: alimentări cu energie 
electrică pentru consumatori casnici zona Narciselor, alimentare cu energie electrica consu-
matori casnici zona Bicaz, Modernizare Piața 9 Mai, achiziție PRB, achiziție pompe fântâni 
arteziene, generator curent 250 KVA cu platforma auto, mobilier urban (locuri de joaca, ceasuri 
urbane, aparate fitness, aviziere intersecții), reabilitări termice de blocuri, cadastru si publici-
tate imobiliară, program operațional sectorial AXA 1-Extindere si reabilitare sistem de apa ai 
apa uzată, etc. De asemenea au fost achiziționate diferite terenuri prin exproprieri pentru rețele 
de aducțiune apă Târgu Jiu de pe raza municipiului, localității Bârsești și localității Lelești.

Cheltuielile administrativ–gospodărești, în valoare de 10.731,83 mii lei, au fost efectu-
ate în principal pentru plata curentului electric pentru iluminat public, lucrări de întreţinere şi 
modernizare a iluminatului public, întreţinerea şi repararea fântânilor arteziene şi a cişmelelor, 
amenajarea oraşului cu prilejul sărbătorilor de iarnă, amenajări locuri de joacă pentru copii 
în toate zonele municipiului, reparații și achiziții de bănci în parcuri, coșuri stradale, etc.

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

În cadrul acestui capitol a fost achitata suma de 1.655,61 mii lei pentru obiectivul de 
investiții „Creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe”, proiect cu finanțare 
externă nerambursabila post-aderare.
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De asemenea, s-au asigurat transferuri de la bugetul local pentru constituirea fondului 
IDD al S.C. Aparegio S.A. conform OUG 198/2005 în valoare de 1.176,57 mii lei, rambursări 
de credite în valoare de 1.430,77 mii lei si plati efectuate în anii precedenți și recuperate in 
anul curent în valoare de 53,62 mii lei.

La capitolul 74 „Protecţia mediului” s-au efectuat plăţi în valoare de 13.693,45 mii 
lei, în procent de 60,72% din prevederile bugetare. S-a asigurat plata facturilor reprezentând 
contravaloarea lucrărilor de salubritate, canalizare si ecarisaj pe de o parte, precum şi a 
lucrărilor de reabilitare şi extindere canalizare menajeră şi pluvială în diferite zone ale muni-
cipiului, pe de altă parte.

De asemenea, s-a plătit suma de 1029,57 mii lei reprezentând rambursări de credite 
iar suma de 27,71 reprezintă plăti efectuate in anii anteriori și recuperate în anul curent .

La capitolul 84 „Transporturi”, s-a cheltuit în anul 2015 suma de 23.941,65 mii lei, din 
care pentru reparaţii curente la străzi, trotuare şi întreţinerea sistemului rutier suma de 
5.546,22 mii lei iar pentru subvenții pentru transportul urban suma de 9.584,85 mii lei. Pentru 
investiții s-au plătit 5.292,29 mii lei, din această sumă fiind finanțate obiective și achiziții de 
mijloace fixe ca: amenajare intersecții zona PASAJ CF - calea București, modernizări străzi 
cartier Șișești, sens giratoriu intersecția 9 Mai - Termocentralei, amenajare îmbrăcăminte 
asfaltică platformă Insula Bicaz, refacere carosabil si trotuare str.14 Octombrie, sistematizare 
bd. Constantin Brâncuși, Sistematizare intersecție str. Traian - bd. Constantin Brâncuși, 
reabilitare strada Panduri, reabilitare strada 11 Iunie 1848, modernizare strada Livezi, refacere 
strat uzura bd. Constantin Brâncuși, refacere strat uzura str. Vasile Alecsandri, refacere strat 
uzura str. Alexandru Ioan Cuza, mașina marcaj rutier cu platforma tractare, plan de mobilitate 
integrata pentru Municipiul Târgu Jiu, etc.

Cheltuielile bugetelor locale   239.611.640 267.718.790,00 205.381.439,16

AUTORI.PUBLICE SI ACT.EXT. 5102 19.952.010 17.296.190,00 14.446.694,51

Cheltuieli de personal 510210 9.225.000 8.525.000,00 8.392.631,00

Bunuri si servicii 510220 8.752.010 7.108.770,00 5.742.907,72

Active nefinanciare 510271 1.975.000 1.663.500,00 312.251,51

Plăţi din anii precedenţi 510285 0 -1.080,00 -1.095,72

Plăţi din anii precedenţi SF 5102850101 0 -1.080,00 -1.095,72

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE 5402 7.950.000 7.291.000,00 6.533.048,24

Cheltuieli de personal 540210 5.169.000 5.106.000,00 5.083.465,00

Bunuri si servicii 540220 1.674.000 1.540.000,00 979.845,27

Fond de rezerva 540250 296.000 0,00 0,00

Active nefinanciare 540271 811.000 671.000,00 497.231,97

Plăţi din anii precedenţi 540285 0 -26.000,00 -27.494,00

Plăţi din anii precedenţi SF 5402850101 0 -26.000,00 -27.494,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ 
ȘI ÎMPRUMUTURI 5502 316.000 331.000,00 313.101,67

Bunuri si servicii 550220 6.000 31.000,00 24.502,53

Dobânzi 550230 310.000 300.000,00 288.599,14

ORDINE PUBLICA SI SIG. NAT. 6102 311.000 1.840.000,00 1.622.550,80
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Bunuri si servicii 610220 160.000 177.000,00 147.574,11

Transferuri către instituții publice 610251 0 1.422.000,00 1.330.500,93

Active nefinanciare 610271 151.000 241.000,00 144.475,76

ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 96.309.670 108.666.640,00 91.869.699,77

Cheltuieli de personal 650210 65.902.720 79.783.520,00 79.663.257,20

Bunuri si servicii 650220 11.140.000 12.133.690,00 9.960.489,88

Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile post-aderare 650256 13.691.450 13.691.450,00 1.681.911,20

Asistență socială 650257 502.000 289.500,00 274.774,51

Alte cheltuieli 650259 1.000.000 43.920,00 32.242,50

Active nefinanciare 650271 4.073.500 2.726.500,00 259.017,95

Plăţi din anii precedenţi 650285 0 0,00 -1.993,47

Plăţi din anii precedenţiSF 6502850101 0 0,00 0,00

Plăţi din anii precedenţi SD 6502850102 0 -1.940,00 -1.993,47

SĂNĂTATE 6602 1.102.000 1.132.000,00 1.113.413,05

Cheltuieli de personal 660210 1.062.000 1.092.000,00 1.084.420,00

Bunuri și servicii 660220 40.000 40.000,00 28.993,05

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 6702 14.227.990 15.746.230,00 11.840.185,05

Cheltuieli de personal 670210 334.000 334.000,00 267.442,00

Bunuri si servicii 670220 6.736.000 8.974.140,00 7.283.521,22

Transferuri către instituții publice 670251 1.800.000 1.900.000,00 1.752.164,53

Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile post-aderare 670256 561.850 561.850,00 488.012,60

Active nefinanciare 670271 4.796.140 3.976.240,00 2.049.212,72

Plăţi din anii precedenţi 670285 0 0,00 -168,02

Plăţi efectuate în anii precedenţi SF 6702850101 0 0,00 -168,02

ASIG. ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6802 16.468.300 14.425.780,00 11.913.884,38

Cheltuieli de personal 680210 7.567.000 6.863.400,00 6.434.093,00

Bunuri și servicii 680220 4.251.000 3.583.000,00 1.963.528,59

Asistenta sociala 680257 3.670.000 3.803.480,00 3.470.474,29

Active nefinanciare 680271 406.000 166.900,00 39.868,68

Rambursări de credit SD 680281 574.300 9.000,00 8.834,82

Plăţi din anii precedenţi 680285 0 0,00 -2.915,00

Plăţi efectuate în anii precedenţi SF 6802850101 0 0,00 -2.915,00
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LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE 
PUBLICĂ 7002 46.506.650 47.057.140,00 28.093.766,28

Cheltuieli de personal 700210 2.825.000 2.775.000,00 2.763.096,00

Bunuri și servicii 700220 12.826.000 14.894.770,00 10.731.831,19

Alte transferuri 700255 1.800.000 2.030.000,00 1.176.568,00

Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile post-aderare 700256 2.893.320 2.893.320,00 1.655.611,57

Active nefinanciare 700271 23.981.530 22.466.770,00 9.770.132,75

Active financiare 700272 750.000 620.000,00 619.380,00

Rambursări de credit sf 700281 1.430.800 1.430.800,00 1.430.769,45

Plăţi din anii precedenţi 700285 0 -53.520,00 -53.622,68

Plăţi din anii precedenţi SF 7002850101 0 -18.850,00 -18.949,01

Plăţi din anii precedenţi SD 7002850102 0 -34.670,00 -34.673,67

PROTECȚIA MEDIULUI 7402 11.909.470 22.549.820,00 13.693.448,74

Bunuri și servicii 740220 5.782.000 11.338.550,00 8.718.347,78

Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile post-aderare 740256 0 5.551.000,00 1.057.252,96

Active nefinanciare 740271 4.761.370 4.477.370,00 2.915.989,15

Rambursări de credit 740281 1.366.100 1.210.600,00 1.029.575,40

Rambursări de credit SF 74028102 470.600 470.600,00 470.588,28

Rambursări de credit SD 74028104 895.500 740.000,00 558.987,12

Plăţi din anii precedenţi 740285 0 -27.700,00 -27.716,55

Plăţi din anii precedenţiSf 7402850101   -12.730,00 -12.733,95

Plăţi din anii precedenţiSd 7402850102 0 -14.970,00 -14.982,60

TRANSPORTURI 8402 24.558.550 31.382.990,00 23.941.646,67

Bunuri și servicii 840220 6.609.000 6.904.920,00 5.546.221,32

Subvenții 840240 8.460.000 10.585.000,00 9.584.849,77

Active nefinanciare 840271 5.965.750 10.374.550,00 5.292.292,20

Rambursări de credit 840281 3.523.800 3.523.800,00 3.523.563,98

Rambursări de credite SF 84028101 581.800 581.800,00 581.730,51

Rambursări de credite SD 84028104 2.942.000 2.942.000,00 2.941.833,47

Plăţi din anii precedenţi 840285 0 -5.280,00 -5.280,60

Plăţi din anii precedenţi SD 8402850102 0 -5.280,00 -5.280,60

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” Târgu Jiu, ale Direcţiei Publice 
Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor Târgu Jiu, cantinele şcolare ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar (centralizate de Direcţia Publică de Patrimoniu Târgu Jiu), 
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păşuni derulate prin Primăria Municipiului Târgu Jiu, Poliţia Locală a Municipiului Târgu 
Jiu, Direcţia Publică de Venituri Târgu Jiu, Centrul de Cercetare, Documentare și 
Promovare „Constantin Brâncuşi”.

Încasările totale au fost în anul 2015 în valoare de 10.924,49 mii lei, iar plățile de 
10.848,47 mii lei.

Veniturile acestora provin din eliberări permise, prestări de servicii, contribuţia elevilor 
pentru cantine, venituri din vânzarea activelor, venituri din concesionare şi închiriere, sub-
venţii de la bugetul local şi alte venituri.

Cheltuielile se efectuează pentru plata cheltuielilor de personal, a cartelelor de 
masă, cheltuielilor gospodăreşti, a materialelor cu caracter funcţional, procurarea de 
obiecte de inventar şi echipament, deplasări, chirii, întreținerea zonelor de pășunat 
(achiziție îngrășământ).

Venituri/cheltuieli Cod 
Prevederi 
bugetare 

initiale

Prevederi 
bugetare 

finale

Încasări/
plăţi

TOTAL VENITURI 00.01 11.301.350 11.796.350 10.924.488

VENITURI DIN PROPRIETATE 3010 8.000 8.000 9.968
Venituri din concesiuni si închirieri 301005 8.000 8.000 5.903

Venituri din utilizarea pășunilor 301009     4.065

VENITURI DIN DOBANZI 3110 0 0 1
Alte venituri din dobânzi 311003 0 0 1
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI 
ALTE ACTIVITATI 3310 8.757.000 7.774.900 7.133.827

Taxe si alte venituri in învățământ 331005 488.760 563.900 535.356
Venituri din prestări de servicii 331008 4.975.000 3.715.000 3.466.161
Contribuția elevilor si studenților pentru 
internate, cămine si cantine 331014 2.694.240 2.835.600 2.669.295

Venituri din serbări si spectacole școlare, 
manifestări culturale, artistice si sportive 331019 255.000 254.900 95.340

Alte venituri din prestări de servicii si alte activități 331050 344.000 405.500 367.675

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 
ELIBERARI PERMISE 3410 456.000 406.000 405.094

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 341050 456.000 406.000 405.094

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 3510 106.000 111.000 115.796

Alte amenzi, penalități si confiscări 351050 106.000 111.000 115.796

DIVERSE VENITURI 3610 40.000 40.000 42.693

Alte venituri 361050 40.000 40.000 42.693

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECIT 
SUBVENTIILE 3710 0 0 0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 
finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 371003 -80.000 -86.900,00 -6.000

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 371004 80.000 86.900,00 6.000

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției 3910   100,00 101

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției 391001   100,00 101
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Venituri/cheltuieli Cod 
Prevederi 
bugetare 

initiale

Prevederi 
bugetare 

finale

Încasări/
plăţi

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4210 134.350 134.350 134.342

Sume primite de instituțiile publice si activitățile 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii in 
cadrul programelor FEGA implementate de APIA

421043 134.350 134.350 134.342

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4310 1.800.000 3.322.000 3.082.666

Subvenții pentru instituții publice 431009 1.800.000 3.322.000 3.082.666

Cheltuielile totale din venituri proprii si 
subvenții 5010 11.908.550 12.403.550 10.848.473

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE 5410 157.650 157.650 99.479

Bunuri si servicii 541020 157.650 157.650 99.479

ORDINE PUBLICA SI SIG. NAT. 6110 5.416.970 5.533.970 5.231.598

Cheltuieli de personal 611010 4.684.000 4.684.000 4.658.953

Bunuri si servicii 611020 727.190 852.190 579.742

Active nefinanciare 611071 5.780 5.780 784

Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in 
anul curent 611085 0 -8.000 -7.881

INVATAMÂNT 6510 3.989.460 4.267.460 3.568.872

Cheltuieli de personal 651010 242.000 309.000 300.911

Bunuri si servicii 651020 3.677.460 3.881.460 3.197.009

Active nefinanciare 651071 70.000 77.000 70.952

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 6710 2.095.000 2.195.000 1.880.182

Cheltuieli de personal 671010 1.850.000 1.736.000 1.530.407

Bunuri si servicii 671020 240.000 454.000 351.109

Active nefinanciare 671071 5.000 5.000 101

Plăți efectuate in anii precedenți si recuperate in 
anul curent 671085 0,00 0 -1.435

ASIGURĂRI ȘI ASISTENTA SOCIALA 6810 37.040 37.040 27.453

Bunuri si servicii 681020 37.040 37.040 27.453

AGRICULTURA, SILVICULTURA SI 
VINATOARE 8310 209.430 209.430 38.223

Bunuri si servicii 831020 209.430 209.430 38.223

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 8710 3.000 3.000 2.666

Bunuri si servicii 871020 3.000 3.000 2.666

EXCEDENT/DEFICIT   -607.200 -607.200 76.015
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TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI

Compartimentul Transport Public de Călători, conform Regulamentului de funcţionare 
în anul 2015 a desfăşurat următoarele activităţi:

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

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

- verifică 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;

- ţine evidenţa autorizaţiilor taxi, a certificatelor de înregistrare şi numerelor de înregis-
trare emise, precum şi a taxelor încasate pentru eliberarea acestora;

- verifică modul de calcul al subvenţiei acordate pentru S.C. TRANSLOC S.A. TG-JiU 
societate care desfăşoară transport public de călători pe raza municipiului Târgu Jiu;

- asigură soluţionarea în termen a cererilor şi sesizărilor repartizate compartimentului;
- informează şi îndrumă agenţii economici cu privire la cerinţele legislaţiei.
Din vizarea autorizaţiilor taxi şi a tichetelor de acces staţii pe anul 2015 s-a încasat 

suma de 47.040 lei. Totodată au fost înregistrate un număr de 28 vehicule încasându-se 
suma de 2.700 lei.

Au fost efectuate, verificări privind modul în care se desfăşoară activitatea de transport 
în regim de taxi şi a altor categorii de transport persoane.

În Municipiul Târgu Jiu avem un număr de 347 de taximetre autorizate, împărţite în 2 
categorii: 181 taximetriştii independenţi şi 166 aparținând operatorilor de transport în regim 
de taxi. Noii solicitanţi sunt înscrişi pe listele de aşteptare, în ordinea punctajelor obţinute. 
Punctajul se calculeaza după gradul de poluare al autovehiculului, gradul de confort asigurat, 
vechimea autovehiculului, numărul de angajaţi în cazul operatorilor de transport, forma de 
proprietate asupra autovehiculului.

La 31.12.2015, pe listele de aşteptare nu erau înregistrate solicitări nici din partea 
societăţilor comerciale, nici din partea taximetriştilor independenţi.
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DIRECȚIA RESURSE UMANE, MANAGEMENTUL 
FUNCȚIEI PUBLICE ȘI COMUNICARE PUBLICĂ

În domeniul resurselor umane, al securității și sănătății muncii
Administrația publică la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) a Municipiului 

Târgu Jiu se află în plin proces de adaptare la standardele instituționale de bună practică, 
existente la nivel național și european.

Aplicarea, la nivelul Municipiului Târgu Jiu, a principiilor Strategiei pentru consoli-
darea administrației publice, presupune, pe lângă o expertiză tehnică specifică fiecărui 
domeniu de exercitare a atribuțiilor, și cunoașterea temeinică a sistemului administrativ, 
precum și a cerințelor și exigențelor impuse de acesta. În acest sens, sub aspectul re-
surselor umane, la nivelul UAT a Municipiului Târgu Jiu, și în anul 2015, atenția a fost 
îndreptată, în mod constant, în direcția profesionalizării, îmbunătățirii performanțelor 
profesionale ale funcționarilor publici și angajaților contractuali, prin dezvoltarea de noi 
competențe, în raport cu noile tendințe în domeniul formării profesionale și al dezvoltării 
tehnologice.

De asemenea, motivarea personalului de specialitate a continuat să reprezinte o pre-
ocupare pentru managementul resurselor umane, care a procedat la îmbunătățirea condițiilor 
legale pentru dezvoltarea carierei funcționarilor publici și personalului contractual, inclusiv 
prin promovarea acestora în funcții de conducere superioare-vacante, studii superioare, 
grade sau trepte profesionale.

În același context, începând cu data de 01.04.2015, s-a procedat la reorganizarea și re-
dimensionarea compartimentelor funcționale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 
și instituțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, urmărindu-se crearea unor 
structuri organizatorice funcționale, flexibile și eficiente, adaptate noilor condiții și cerințe.

Totodată, Primăria Municipiului Târgu Jiu a procedat la ducerea la îndeplinire a 
responsabilităților ce i-au revenit sub aspectul implementării Planului sectorial de acțiune al 
Strategiei Naționale Anticorupție (SNA).

Privitor la respectarea reglementărilor legale în domeniul securității și sănătății în mun-
că, pentru toți angajații, în continuare, s-a procedat la acoperirea cheltuielilor necesare efec-
tuării controlului medical la angajare și periodic, luându-se toate măsurile ca locurile de 
muncă să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea și sănătatea angajaților.

Au fost organizate informări și instruiri pe linie de securitate și sănătate în muncă, 
întâlniri ale Comitetului de securitate și sănătate în muncă, în cadrul cărora s-au analizat 
și făcut propuneri privind obiectivele ce vizează asigurarea protecției și sănătății 
lucrătorilor.

Nu au fost consemnate cazuri de îmbolnăviri profesionale sau accidente de muncă în 
cursul anului 2015.

În domeniul soluționării petițiilor și accesului direct la informațiile publice
La Primăria Municipiului Târgu Jiu, activitatea de soluţionare a petiţiilor se desfăşoară 

prin Centrul pentru Informarea Cetăţenilor, la termenele prevăzute de Ordonanța Guvernului 
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nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi de Legea nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public.

În anul 2015 au fost înregistrate un număr de 54.392 documente, care au fost soluţionate 
după cum urmează: 40.260 favorabil, 88 parţial favorabil, 1.072 nefavorabil, 9.356 documente 
interne, 3.616 sunt în curs de rezolvare (în operare).

Dintre documentele înregistrate de la instituţii şi autorităţi publice, un număr de 54 au 
fost de la Consiliul Judeţean Gorj (46 rezolvate favorabil, 8 intern), 255 de la Instituţia 
Prefectului Gorj (200 rezolvate favorabil, 55 intern) şi 51 de la Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă Gorj (47 rezolvate favorabil, 4 intern).

Din cele 54.392 documente înregistrate în anul 2015, un număr de 11.194, reprezintă 
petiţii propriu-zise, care au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate. 
Principalele solicitări adresate de către cetăţenii municipiului au fost: adeverinţe de la Registrul 
Agricol (4.199), anchete sociale în vederea obţinerii unui grad de handicap, anchete pentru 
încredinţarea minorilor în cazurile de divorţ, propuneri cu privire la instituirea unor măsuri de 
protecţie pentru minori, curatele speciale (2.192), certificate de urbanism (1.528), autorizaţii 
de construire/demolare (752).

Cele 11.194 petiţii au fost soluţionate astfel: 10.504 favorabil, 4 parţial favorabil, 252 
nefavorabil, 11 intern și 423 în operare.

Cu toate eforturile depuse de personalul primăriei pentru soluţionarea problemelor 
cetăţenilor, un număr de 898 cetăţeni s-au prezentat în audienţe solicitând rezolvarea unor 
probleme care au vizat: Serviciul gospodărie comunitară 475, Serviciul urbanism şi amena-
jarea teritoriului 39, Direcţia resurse umane, managementul funcției publice și comunicare 
publică 37, Compartimentul îndrumare asociaţii de proprietari 44, Direcţia tehnică 57, altele 
246 (concesionari, Poliţia Locală, probleme personale).

Cetăţenii prezenţi la audienţe au solicitat locuinţe, locuri de muncă, amenajarea par-
cărilor şi a spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe, ajutor social, utilităţi, reabilitarea 
termică a blocurilor de locuințe.

Centrul pentru Informarea Cetăţenilor răspunde şi de gestionarea sesizărilor 
adresate la „Telefonul Cetăţeanului” – 984, prin preluarea mesajelor şi transmiterea aces-
tora la serviciile de specialitate. La acest telefon au fost înregistrate, în anul 2015, un număr 
de 1.953 propuneri şi sesizări, care privesc: Serviciul gospodărie comunitară - 628, S. 
Edilitara Public S.A. - 635, S.C. Aparegio Gorj S.A. - 261, Direcţia tehnică și managementul 
calității - 248, Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu - 127 și altele - 54.

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, 
banci rupte, montare banci, leagăne și coşuri de gunoi , indicatoare de circulaţie lipsă 
sau căzute, solicitări pentru cosirea ierbii sau toaletarea copacilor şi a gardului viu, dis-
confort din cauza muzicii de la terase şi restaurante, asfaltare şi plombarea gropilor din 
carosabil, intervenţia utilajelor de deszăpezire pe străzile din municipiu, ridicarea zăpezii 
de pe trotuare, diverse (amenajare parcări, maşini abandonate sau parcate în locuri ne-
permise, etc.).

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

a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public - 70;
b) numărul de solicitări rezolvate favorabil - 65;
c) numărul de solicitări rezolvate nefavorabil – 2;
d) numărul de solicitări redirecţionate - 3;
e) numărul de solicitări adresate – 70;
    - din care 39 pe suport de hârtie și 31 pe suport electronic;
f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice - 37;
g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice - 33;
h) numărul de reclamaţii administrative – 4;
    - rezolvate în favoarea instituției - 4;
i) numărul de plângeri în instanţă – 1;
    - rezolvate în favoarea instituției - 1.
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SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ

PE LINIA PREGĂTIRII PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate acestuia au 
acţionat în anul 2015, în principal, pentru ridicarea nivelului de pregătire în vederea creşterii 
gradului de operativitate şi a capacităţii de acţiune, pentru a fi în măsură să participe eficient 
la prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor sau altor situaţii similare.

În conformitate cu prevederile legislaţiei au fost planificate, pregătite şi desfăşurate urmă-
toarele activităţi principale: pregătirea formaţiunilor de protecţie civilă municipale prin executarea 
a 5 şedinţe de pregătire conform ordinului de pregătire şi a planificării anuale; pregătirea inspec-
torilor de protecţie civilă prin desfăşurarea a 6 instructaje de protecţie civilă; pregătirea Comitetului 
Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a personalului ce încadrează grupurile de suport tehnic pe 
domenii de specialităţi prin două convocări de pregătire anuală şi o convocare de pregătire în 
vederea desfăşurării exerciţiului de alarmare publică în caz de cutremur; organizarea şi desfăşu-
rarea la un nivel calitativ-superior a activităţilor dedicate aniversării Zilei Protecţiei Civile în 
România şi Ziua Pompierilor din România; 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 înştinţare alarmare SONIA, organi-
zate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al județului Gorj şi Bucureşti; participarea la 
controlul executat de către I.S.U. Gorj la operatorii economici privind starea tehnică a adăpos-
turilor şi modul în care sunt întreţinute; participarea şi punerea la dispoziţie a documentelor 
specifice echipei I.S.U. Gorj cu ocazia controlului efectuat la nivelul Primăriei Municipiului Târgu 
Jiu şi la unităţile subordonate, privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă; desfăşu-
rarea activităţilor de control şi îndrumare la operatorii economici şi gospodăriile cetăţeneşti, 
conform planificării anuale pe linie de protecţie civilă şi P.S.I.; efectuarea a două instructaje cu 
membrii Componentei de Prevenire având ca scop îndrumarea şi controlul la gospodăriile po-
pulaţiei 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 pre-
gătire şi instructaje organizate de ISU Gorj; executarea instructajelor în domeniul situaţiilor de 
urgenţă cu personalul salariat din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu; organizarea şi asigurarea 
bazei logistice pentru desfăşurarea în bune condiţii a concursului cu pe echipe reprezentând 
şcolile generale şi liceele din municipiu „Cu viaţa mea, apăr viaţa” şi „Prietenii pompierilor”.

PE LINIE DE ORGANIZARE, ÎNZESTRARE ŞI ÎNTREŢINEREA BAZEI LOGISTICE

În activitatea de organizare şi înzestrare a formaţiilor pentru situaţie de urgenţă s-a 
urmărit, în principal, constituirea şi consolidarea structurilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă la nivelul municipiului, a celulelor de urgenţă şi formaţiilor ce încadrează serviciile 
private pentru situaţii de urgenţă de la operatorii economici, modernizarea sistemului de 
înştiinţare-alarmare, dotarea formaţiilor de intervenţie cu mijloace pentru protecţie şi inter-
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venţie, menţinerea în stare operativă a punctelor de comandă şi a sistemului de înştiinţare-
avertizare-alarmare de protecţie civilă, menţinerea în stare operativă a punctelor de comandă 
şi a sistemului de radiocomunicaţii, asigurarea fondurilor financiare necesare pentru gestio-
narea 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 un 

număr de 150 persoane.
În ceea ce priveşte întreţinerea şi asigurarea bazei logistice a protecţiei civile, activitatea 

a fost canalizată pe: lucrări de întreţinere, verificare şi reparare a tehnicii din dotarea punctului 
de comandă al protecţiei civile şi sediu centru operativ conform contractelor de service încheiate 
cu S.C. AXATEL SERVICE S.R.L. Bucureşti şi Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Gorj; 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 produ-
cerii unui cutremur, condus de I.S.U. „Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj şi asigurarea 
resurselor tehnice şi umane necesare; reabilitarea sediului centrului operativ; achiziționare a 3 
sirene electronice; achiziționarea a 2 drujbe; achiziționare stație meteo; achiziționare echipament 
pentru membrii S.V.S.U. (geci, bocanci, veste); achiziționarea a 10 lanterne profesionale, 
achiziționarea a 20 saci de dormit; achiziționarea a 10 hidranți supraterani.

PROTECŢIA POPULAŢIEI PRIN ADĂPOSTIRE

În acest domeniu, adăpostirea joacă rolul principal pentru asigurarea protecţiei popu-
laţiei şi a bunurilor materiale în situaţii de război şi alte situaţii speciale.

La nivelul municipiului Târgu Jiu protecţia populaţiei prin adăpostire în situaţii de ur-
genţă se asigură prin folosirea următoarelor mijloace de protecţie colectivă:

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

PE LINIA PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

Au fost desfăşurate următoarele activităţi: actualizarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a S.V.S.U; actualizarea componenţei S.V.S.U; actualizarea Componentei de 
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Prevenire, instruirea, repartizarea pe teritoriul municipiului şi a localităţilor componente şi 
efectuarea a 520 activităţi de îndrumare şi control la gospodăriile cetăţeneşti şi asociaţiile 
de proprietari; editarea şi punerea în aplicare a regulamentului de organizare şi funcţionare 
a târgurilor, bâlciurilor, talciocurilor, serbărilor câmpeneşti sau a altor asemenea manifestări 
în zonele de agrement ale municipiului, „Pădurea Drăgoeni”, ,,Poiana Narciselor”, ”Insuliţă”; 
întocmirea actelor decizionale în domeniul P.S.I. şi difuzarea acestora compartimentelor din 
cadrul primăriei cât şi direcţiilor subordonate; efectuarea instructajului în domeniul situaţiilor 
de urgenţă cu personalul salariat; instruirea cadrelor tehnice P.S.I. din cadrul unităţilor sub-
ordonate; efectuarea a 43 de activităţi de control şi îndrumare la unităţile şi instituţiile sub-
ordonate Consiliului Local, ocazie cu care au fost stabilite măsuri unde a fost cazul pentru 
eliminarea deficienţelor constate; au fost efectuate activităţi de îndrumare şi control la 10 
parohii, ocazie cu care s-au distribuit pliante de prevenire a incendiilor, în timpul desfăşurării 
manifestărilor religioase; participarea la activităţi de control efectuate de echipe din cadrul 
I.S.U. Gorj; organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a concursului ,,Prietenii 
Pompierilor’’din cadrul şcolilor generale; participarea la editarea revistei ,,Pompierii Gorjeni” 
dedicată aniversării, pe 13 septembrie, a Zilei Pompierilor din România; deplasarea pentru 
analizarea şi soluţionarea a 10 sesizări adresate I.S.U. Gorj de diferiţi cetăţeni din municipiu; 
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. specifice fiecărui sezon cu ca-
racter educativ pentru cetăţenii municipiului, efectuarea în colaborare cu I.S.U. Gorj a 10 
exerciţii de evacuare în situaţia producerii unui incendiu la şcolile din municipiu, prezentarea 
în ,,Curierul Primăriei” într-un număr de 1000 exemplare ,,Reguli şi măsuri de prevenire a 
incendiilor în blocurile de locuinţe”.

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 Direcției Publice de Patrimoniu să finalizeze această acţiune.

De asemenea, împreună cu reprezentanţii S.C. APAREGIO GORJ S.A. s-a efectuat 
identificarea, marcarea şi verificarea stării hidranţilor stradali, reuşind în acest an şi achiziţi-
onarea a 10 hidranţi supraterani care urmează a fi montaţi în zonele unde nu există.

Activităţile desfăşurate în anul 2015 au fost apreciate de organele de control din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, ca fiind foarte bune urmare a preocupărilor 
factorilor de decizie şi acordarea atenţiei cuvenite în domeniul situaţiilor de urgenţă.
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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.

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

Pentru anul 2015, au fost propuse şi realizate următoarele misiuni:
• Conducerea contabilității la: Primăria Municipiului Târgu Jiu, Direcția 

Publică de Venituri Târgu Jiu și Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” 
Târgu Jiu;

• Administrarea serviciului de transport local de călători la nivelul mu-
nicipiului Târgu Jiu;

• Stabilirea și colectarea impozitelor și taxelor locale la nivelul muni-
cipiului Târgu Jiu;

• Administrarea rețelei informatice și securitatea IT la Primăria 
Municipiului Târgu Jiu;

• Administrarea fondurilor comunitare la nivelul Primăriei Municipiului 
Târgu Jiu;

• Organizarea, planificarea și raportarea activității juridice la Primăria 
Municipiului Târgu Jiu. Reprezentarea instituției în instanțele de 
judecată;

• Eficienta informării și raportării activității referitoare la autoritatea 
tutelară la Primăria Municipiului Târgu Jiu.

Fundamentarea și utilizarea creditelor bugetare privind cheltuielile de personal, misiuni 
desfăşurate la următoarele centre bugetare: Școala Generală ,,Pompiliu Marcea, Școala 
Generală ,,Voievod Litovoi”, Școala Generală „Constantin Brâncuși”, Școala Generală ,,Sf. 
Nicolae”, Școala Generală ,,Gheorghe Tătărăscu”, Școala Generală „Constantin Săvoiu”.

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.
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DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

BIROUL PROGRAME, POLITICI COMUNITARE

Activitatea Biroului Programe, Politici Comunitare în anul 2015 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 - 
31.12.2015, activitatea Biroului P.P.C. s-a concentrat pe următoarele domenii principale, după 
cum urmează:

DOMENIUL FINANŢĂRILOR EXTRABUGETARE

Post-implementare proiecte finalizate finanțate prin POR 2017-2013
Monitorizarea realizării indicatorilor stabiliți prin contractele de finanțare, întocmirea 

rapoartelor de durabilitate, asigurarea disponibilității echipei de implementare și prezentarea 
documentelor solicitate în cadrul vizitelor de monitorizare pentru urmăroarele proiecte 
finalizate:

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

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

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

- „Creare şi modernizare spaţii publice urbane zona adiacentă străzii Bicaz, (În cadrul 
unui plan integrat)”, finanţat prin POR, Axa 1;

- „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței (în școli) , (În cadrul unui plan 
integrat)”, finanţat prin POR, Axa 1;

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

- „Centrul de Servicii Sociale Integrat – Centru Îngrijire Copii”, finanţat prin POR, 
Axa 3.2;

- „Modernizare străzi în Municipiul Târgu Jiu – Etapa II/1 (În cadrul unui plan integrat)”, 
finanţat prin POR, Axa 1;

- „BARRABARRIPEN – un model interregional de incluziune destinat femeilor rome”, 
(în parteneriat cu Primăria Reşiţa), finanţat prin POS DRU, Axa 6.

Implementare proiecte finanţate
- Implementarea proiectului „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE 

TURISTICĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, finanţat prin POR, Axa 5, DMI 5.3;
- Implementarea proiectului, CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE LA 

BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU - LOT 1”, finanţat prin POR, Axa 1, 
DMI 1.2;
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- Implementarea proiectului „CAMPUS ŞCOLAR, GRUP ŞCOLAR AGRICOL BÂRSEŞTI, 
MUNICIPIUL TÂRGU JIU’’, finanţat prin POR, Axa 3, DMI 3.4;

- Implementarea proiectului „CANALIZARE MENAJERĂ ZONELE PERIURBANE 
ROMANEŞTI ȘI IEZURENI, JUDEŢUL GORJ” finanţat prin Programul Operațional Sectorial 
de Mediu 2007-2013.

Elaborare cereri de finanţare
- proiect „EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ ZONELE PERIURBANE ROMANEŞTI 

ȘI IEZURENI, JUDEŢUL GORJ”, proiect depus spre finanțare prin POS Mediu, Axa Prioritară 
1 - „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.

DOMENIUL PARTENERIATELOR

Încheierea de parteneriate cu instituții publice și organizații neguvernamentale, etc. – 
pentru elaborarea şi implementarea de proiecte:

- ASOCIAŢIA SFINȚII ÎMPĂRAȚI „CONSTANTIN ȘI ELENA” – în domeniul culturii;
- CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ – în 

domeniu educațional de orientare școlară și profesională;
- Consiliul Europei - continuare program ROMACT privind incluziunea socială a 

cetățenilor de etnie romă;
- ASOCIAȚIA „CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI DE SĂNĂTATE” – în domeniul sanitar;
- CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ – privind implementarea soluțiilor de e-guvernare la 

nivelul județului Gorj.

DOMENIUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

Menținerea de relații de colaborare cu oraşele înfrăţite și derularea de proiecte în cadrul 
acordului de înfrățire cu Forbach (Franța), în domeniile educației și culturii, în special având 
ca tematică Primul Război Mondial.

Elaborarea de programe şi strategii de dezvoltare
- actualizarea Planului Local de Acțiune pentru Energia Durabilă;
- actualizarea „Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Târgu Jiu – Agenda 

Locală 21”;
- elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă;
- elaborarea portofoliului de proiecte pentru pregătirea Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană.
Scopul acestor programe adoptate de Municipiul Târgu Jiu vizează:
- crearea unui model de dezvoltare economică, în deplin acord cu rezolvarea proble-

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

european, naţional, zonal şi judeţean;
- implicarea tuturor sectoarelor comunităţii în elaborarea unei viziuni privind viitorul 

oraşului;
- posibilitatea contribuţiei cetăţenilor la creşterea gradului de bunăstare, a luării de 

atitudine şi a exprimării pentru a crea un viitor cât mai durabil.
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COMPARTIMENTULUI ÎNDRUMARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

Compartimentul Îndrumare Asociații de Proprietari are ca sarcini principale adminis-
trarea și îndeplinirea tuturor activităților privind repartizarea locurilor de parcare din parcările 
de reședință de pe raza Municipiului Târgu Jiu și consilierea asociațiilor de proprietari și 
locatari pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin asupra proprietății comune.

În municipiul Târgu Jiu la data de 31.12.2015 funcționează un număr de 406 parcări 
de reședință cu un total de 7.697 locuri de parcare.

În cursul anului au fost primite 1.150 cereri noi pentru atribuirea unui loc de parcare 
de reședință care au fost verificate, înregistrate și centralizate în vederea repartizării. 
Totodată, din totalul de 10.000 de cereri au fost atribuite 1.361 de locuri pentru care au fost 
încheiate contracte de parcare de parcare pentru care sa încasat suma de 163.320 lei.

La finele anului 2015, în parcările de reședință amenajate pe raza municipiului Târgu 
Jiu sunt încheiate 6.043 de contracte de parcare însumând 725.160 lei. De asemenea, a fost 
acordat sprijin Serviciului Gospodărie Comunală în vederea marcării, trasării, semnalizării 
verticale şi orizontale şi numerotării locurilor de parcare.

În municipiul Târgu Jiu sunt înregistrate 233 asociații de proprietari. În cursul anului 
2015 au fost primite și soluționate 271 sesizări, din care 21 cereri pentru montarea dispozitive 
antiparcare și 42 dosare pentru atestare. Privitor la exercitarea controlului asupra activităţii 
financiar - contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, au fost verificate 7 asociaţii, întoc-
mindu-se procese verbale de constatare.

Pentru programul de reabilitare termică, Compartimentul Îndrumare Asociaţii de Proprietari 
a acordat sprijin Serviciului Investiții și Biroului Programe, Politici Comunitare pentru demararea 
lucrărilor la 18 blocuri de pe raza municipiului. Totodată, au fost primite 9 solicitări pentru in-
cluderea blocurilor în programul de reabilitare termică și a acordat consultanţă reprezentanţilor 
asociaţiilor și sprijin la completarea documentaţiei privind creșterea eficienței energetice a clă-
dirilor pentru care s-a aprobat și s-a început execuția lucrărilor cu finanțare europeană.

SERVICIUL INVESTIŢII

Valoarea alocată obiectivelor de investiţii pentru anul 2015 a fost de 70.041,45 mii lei, fiind 
constituită atât din fonduri de la bugetul local, cât şi fonduri provenite din alte surse atrase.

AUTORITĂȚI PUBLICE

Întrucât clădirea sediului Primăriei Târgu Jiu este situată în centrul orașului, 
reabilitarea fațadelor acesteia a fost necesară nu numai pentru importanța proprie a 
acestei clădiri monument construită în anul 1933, cât și pentru aspectul urbanistic al 
orașului. Obiectivul „Reparații fațade clădire Primăria Municipiului Târgu Jiu”, 
executat în proporție de 80% în anul 2015 și este în curs de finalizare.

Pentru punerea în valoare a clădirii monument istoric în care funcționează Primăria 
Târgu Jiu, s-a realizat în anul 2015, proiectul tehnic pentru execuția obiectivului „Iluminat 
arhitectural clădire Primăria Municipiului Târgu Jiu”. Totodată, s-a continuat achiziționarea 
de echipamente informatice necesare pentru informatizarea activității serviciilor publice, în 
interesul final al cetățeanului. Valoarea alocată pentru acest capitol este de 1.663,50 mii lei.
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ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

S-au achiziționat echipamente informatice necesare pentru informatizarea activității 
direcțiilor publice, pentru o mai bună organizare a serviciilor în folosul cetățenilor orașului.

Valoarea alocată pentru acest capitol este de 671,000 mii lei.

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

În cadrul acestui capitol s-au achiziționat echipamente necesare pentru situațiile de 
urgență. Valoarea alocată pentru acest capitol este de 241,00 mii lei.

ÎNVĂŢĂMÂNT

În cadrul acestui capitol s-a continuat execuția obiectivului ”Campus școlar Grup 
Școlar Bârsești” cu finanțare prin POR.

În cadrul aceluiaşi capitol s-au executat şi finalizat în anul 2015 următoarele 
obiective:

- Reamenajare spațiu Grădiniță Narciselor pentru funcționarea în regim cu program 
prelungit

- Reamenajare Grădiniță Preajba - Modificări interioare și exterioare în vederea 
funcționării ca grădiniță cu program prelungit

- Înlocuirea rețelei de apă potabilă de incintă la Colegiul Național „Spiru Haret”.
De asemenea, s-au montat centrale termice la Grădinița nr. 1 „Mihai Eminescu”, 

Grădinița nr. 7, Grădinița nr. 10.
În vederea desfășurării actului de învățământ în condiții mai bune, au fost demarate 

proiecte pentru extinderi şi reabilitări unităţi de învăţământ, cămine pentru elevi:
1. Extindere Şcoala Generală „Alexandru Ștefulescu”;
2. Supraetajare Şcoala Generală „Sf. Nicolae”;
3. Construire cantină şi cămin la Liceul Sportiv;
4. Sistem de încălzire Şcoala Generală Nr.2 „Ecaterina Teodoroiu”;
5. Centrală termică Şcoala Generală „Voievod Litovoi”;
6. Centrală termică Şcoala Generală nr.7;
7. Reabilitare termică C.T. Colegiul Tehnic „Henri Coandă”;
8. Reabilitare sală sport Colegiul Tehnic nr.2;
9. Reabilitare şi mansardare Grădiniţa nr.1;
10. Extindere Grădiniţa nr.8;
11. Extindere Grădiniţa „Mihai Eminescu”;
12. Reparații fațade, acoperiș și mansardare parțială la Liceul de Muzică și Arte Plastice 

„Constantin Brăiloiu”;
13. Sistem de încălzire Școala Generală Nr. 7;
14. Înlocuire instalație termică interioară Liceul cu Program Sportiv;
15. Reabilitare acoperiș la sala de sport – Colegiul Tehnic „Henri Coandă”;
16. Reabilitare acoperiș la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”.
De asemenea, în anul 2015 au fost dotate numeroase unităţi de învăţământ cu mobilier 

nou. Valoarea alocată acestui capitol de investiții este de 16.377,95 mii lei.
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CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

Amenajări săli de sport zone de agrement
În cadrul acestui subcapitol s-a executat obiectivul „Construire terenuri de tenis în 

incinta complexului sportiv, municipiul Târgu Jiu” care a constat în amenajarea a două 
terenuri pentru practicarea acestui sport.

O altă investiție realizată în anul 2015 pentru întreținerea spațiilor de agrement este 
„Sistem de irigații automatizat pentru spații verzi zona centrală a municipiului Târgu 
Jiu” – obiectiv în cadrul căruia spațiile verzi din zona centrală a orașului au fost dotate cu 
un sistem de irigații automatizat specific vegetației existente.

Având în vedere modernizarea stadionului municipal, oportunitate de ordin social 
susținută de performanțele echipei locale de fotbal și integrată în strategia de dezvoltare pe 
termen mediu a orașului și care va fi executată de C.N.I. în cofinanțare cu Municipiul Târgu 
Jiu, s-a executat în anul 2015 demolarea tribunelor și a unor instalații în cadrul obiectivului 
„Desființare tribune și instalație nocturnă stadion municipal Târgu Jiu”. De asemenea, 
pentru acest obiectiv, studiile necesare pentru proiectare s-au realizat cu finanțare de la bu-
getul local.

Pentru crearea unor spații suplimentare necesare desfășurării în bune condiții a 
activităților specifice, a demarat în anul 2015 execuția obiectivului „Reparații și supraetajare 
corp B Teatrul Elvira Godeanu”.

În anul 2015 a fost dotată cu echipamentele necesare sala de sport din cartierul 
Lotrului. A fost finalizată procedura de achiziție a proiectului REABILITAREA ŞI 
MODERNIZAREA AXEI CALEA EROILOR - pornind de la un concurs de soluții.

Valoarea alocată pentru acest capitol de investiții este de 4.538,09 mii lei.

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

În cadrul acestui capitol a fost finalizată modernizarea Clubul vârstei a treia din strada 
Mioriţei. A fost achiziționat un autoturism și au fost efectuate dotări specifice pentru cantina 
de ajutor social. Valoarea alocată pentru Cap. ASIGURARI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ este de 
166,90 mii lei.

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Locuinţe sociale
În cadrul obiectivului Construire locuinţe sociale - etapa 2, zona Ciocârlău s-au 

construit, în anul 2015, două blocuri de locuințe sociale cu 32 apartamente fiecare tip 
garsonieră, cu finanțare majoritară de la bugetul de stat prin programul constituit conform 
Legii locuinţei nr.114/1996. Blocurile sunt la stadiul de „finisaje” urmând a fi finalizate în 
acest an.

Construire locuinţe pentru tineri prin A.N.L.
În anul 2015 a demarat procedura de achiziție a contractului de execuție a două blocuri 

de locuințe pentru tineri, cu câte 20 de unități locative fiecare, în zona Narciselor, prin pro-
gramul de Construire locuințe pentru tineri prin ANL. Execuția celor două blocuri va începe 
în anul 2016.
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Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe
Lucrările de reabilitare termică a blocurilor din Municipiul Târgu Jiu incluse în cadrul 

programului constituit conform O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei ener-
getice a blocurilor de locuinţe, s-au derulat în anul 2015 după cum urmează:

• Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe din municipiul Târgu Jiu - prima 
etapă – care cuprinde următoarele blocuri:

- Reabilitare termică Bl. 3, str. M.C. Oancea – finalizat;
- Reabilitare termică Bl. 4, str. M. C. Oancea;
- Reabilitare termică Bl. 5, str. M. C. Oancea – finalizat;
- Reabilitare termică Bl. 6, str. M. C. Oancea – finalizat;
- Reabilitare termică Bl. 7+2, str. M. C. Oancea – finalizat;
- Reabilitare termică Bl. 8, str. M.C. Oancea;
- Reabilitare termică Bl. 12, str. Griviţa – finalizat;
- Reabilitare termică Bl. 13 Gen. Tell;
- Reabilitare termică Bl. 41, str. Griviţa – finalizat;
- Reabilitare termică Bl. 9 Gen. Tell;
- Reabilitare termică Bl. 19 Gen. Tell;
- Reabilitare termică Bl. 1, str. Unirii;
- Reabilitare termică Bl. 17, str. Unirii;
- Reabilitare termică Bl. 19, str. Unirii;
- Reabilitare termică Bl. 23, str. Unirii;
- Reabilitare termică Bl. 2, str. Republicii;
- Reabilitare termică Bl. 3, str. Republicii – finalizat;
- Reabilitare termică Bl. 10, str. Republicii;
- Reabilitare termică Bl. 11, str. Republicii;
- Reabilitare termică Bl. 19, str. Republicii – finalizat;
- Reabilitare termică Bl. 10, str. 16 Februarie.
Dintre acestea, 8 blocuri au fost finalizate, celelalte fiind realizate în proporție de 90%.
• Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe din zona centrală a Municipiului 

Târgu Jiu - etapa a doua:
- au continuat lucrările de execuţie pentru etapa a doua de reabilitare a următoarelor 

blocuri din zona centrală 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;
- 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 – finalizat.
Această etapă este realizată în proporție de 55%.
• Totodată, au demarat lucrările de reabilitare termică pentru 12 blocuri incluse 

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



42

- Reabilitare termică Bl. 1, str. Unirii;
- Reabilitare termică Bl. 5, str. Unirii;
- Reabilitare termică Bl. 6, str. Unirii;
- Reabilitare termică Bl. 12, str. Unirii;
- Reabilitare termică Bl. 14, str. Unirii;
- Reabilitare termică Bl. 16, str. Unirii;
- Reabilitare termică Bl. 18, str. Unirii;
- Reabilitare termică Bl. 15, str. Traian;
- Reabilitare termică Bl. 6, str. Traian;
- Reabilitare termică Bl. 7, str.Traian;
- Reabilitare termică Bl. 43, str. C. Brâncuși;
- Reabilitare termică Bl. 45, str, C. Brâncuși.
Lucrările executate în anul 2015 la acest „pachet” de blocuri reprezintă aproximativ 

30% din totalul lucrărilor necesare pentru reabilitarea lor.

MODERNIZĂRI PIEȚE ȘI TÂRGURI

Modernizare Piață Centrală, Corp B este un obiectiv început în anul 2013 și care a fost fina-
lizat în prima parte a anului 2015, realizându-se astfel un spațiu închis, modern, dotat cu toate 
utilitățile în care să se desfășoare un comerț civilizat, în condiții corespunzătoare. În anul 2015 s-au 
realizat finisajele și a fost pusă în funcțiune noua clădire destinată comerțului micilor producători.

Valoarea alocată capitolului LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ în anul 
2015 este de 25.980,09 mii lei.

PROTECȚIA MEDIULUI

În cadrul acestui capitol s-au executat lucrări de extindere şi reabilitare a canalizării 
menajere și rețelei de alimentare cu apă şi lucrări de modernizare a unor zone din municipiului 
Târgu Jiu şi amenajarea de locuri de joacă şi agrement.

ALIMENTARE CU APĂ

În cadrul obiectivului „Extindere rețea canalizare menajeră și rețea alimentare cu 
apă în cartier Narciselor (lotizări)” au fost finalizate lucrările de extindere a reţelei de dis-
tribuţie a apei pentru alimentarea cu apă a caselor din zona lotizărilor pentru tineri.

CANALIZARE

Au continuat, în anul 2015, lucrările de execuţie la obiectivul „Canalizare menajeră 
zona periurbană Romaneşti şi Iezureni”, lucrări pentru care s-a obținut finanțare prin 
finanțate prin POS MEDIU.

În cadrul obiectivului „Extindere rețea canalizare menajeră și rețea alimentare cu 
apă în cartier Narciselor (lotizări)” s-a executat pentru racordarea imobilelor la canalizarea 
menajeră a orașului o reţea de canalizare menajeră care a fost finalizată în anul 2015.

S-a executat în zona de sud a orașului obiectivul „Canalizare menajeră strada 
Termocentralei”.
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Pe strada Revoluției, stradă aflată în zona de centru a orașului cu numeroase imobile 
și fără rețea stradală de apă și canalizare, a fost executat obiectivul „Extindere rețea apă 
și canalizare strada Revoluției”.

S-au mai realizat proiecte pentru reabilitarea canalizării menajere din unele zone ale 
orașului în care canalizarea menajeră funcționează defectuos:

- Reabilitare canalizare menajeră zona periurbană Drăgoieni;
- Reabilitare sistem de canalizare menajeră strada Olari;
- Reabilitare sistem de canalizare menajeră aleea Teilor;
- Reabilitare canalizare menajeră tronson strada Șișești-strada Hidrocentralei;
- Extindere canalizare menajeră și rețea distribuție apă aleea Academician Petre 

Brâncuși.
Valoarea alocată capitolului PROTECȚIA MEDIULUI în anul 2015 este de 10.028,37 mii lei.

TRANSPORTURI

În cadrul acestui capitol s-au executat și finalizat lucrările de execuţie la obiectivul 
„Refacere strat uzură bulevardul Constantin Brâncuși”, una dintre străzile intens circulate 
din Municipiul Târgu Jiu. De asemenea, au fost reabilitate carosabilul și trotuarele pe strada 
14 Octombrie în cadrul obiectivului „Refacere carosabil și trotuare strada 14 Octombrie”.

În cadrul proiectului de reabilitare a străzilor din Municipiul Târgu Jiu, s-a demarat 
execuția următoarelor obiective care prevăd lucrări de reabilitare și modernizare a 
următoarelor străzi:

• Reabilitare strada Panduri;
• Reabilitare strada Luncilor;
• Reabilitare strada Dobrogeanu Gherea;
• Reabilitare strada Mărășești.
Valoarea alocată în anul 2015 pentru capitolul TRANSPORTURI este de 10.374,55 mii lei.

De asemenea, la unităţile de învăţământ s-au executat în anul 2015 lucrări de reparaţii, 
modernizări şi igienizări după cum urmează:
Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”

- Amenajare spațiu verde;
- Bituminizare alee sud.

Colegiul Tehnic Nr. 2
- Reparații tâmplărie parter internat;
- Reparații 3 săli internat;
- Reparații tencuieli și zugrăveli hol parter internat;
- Reparații grupuri sanitare internat;
- Reparații cantină.

Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”
- Recompartimentare și reparații laboratoare.

Colegiul Tehnic „Ion Mincu”
- Reparații împrejmuire;
- Bituminizare incintă.

Colegiul Tehnic „Henri Coandă”
- Reparații împrejmuire;
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- Reparații fațade și acoperiș;
Colegiul Național „Spiru Haret”

- Reparații sală sport și vestiare. 
Colegiul Tehnic „Traian Vuia”

- Înlocuire uși cu tâmplărie PVC, etaj 2, internat;
- Igienizări grupuri sanitare internat;
- Reparații interioare;
- Mobilier săli clasă.

Liceul Agricol
- Reparații îmbrăcăminte asfaltică;
- Reparații împrejmuire;
- Reparații pardoseli.

Colegiul Național „Ecaterina Teodoroi”
- Reparații vopsitorii exterioare;
- Bituminizare parțială incintă.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Magheru”
- Reparații împrejmuire;
- Reparații fațadă.

Liceul cu Program Sportiv
- Pavare alee acces profesori;
- Reparații bibliotecă;
- Reparații amfiteatru;
- Mobilier bibliotecă.

Colegiul Național „Virgil Madgearu”
- Reparații scări exterioare si fațadă;
- Bituminizare trotuar perimetral clădire;
- Mobilier săli clasă. 

Liceul Teologic
- Reparații lamperie etaj 2 și casa scării;
- Igienizări etaj 2.

Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu”
- Reparații soclu.

Şcoala Generală „Voievod Litovoi”
- Modificare traseu instalație gaze naturale;
- Reparații atelier;
- Bituminizare incintă;
- Reparații împrejmuire;
- Reparații și recompartimentări interioare.

Şcoala Generală „Sf. Nicolae”
- Reparații pardoseli;
- Igienizări;
- Reparații hidroizolație corp nou.

Şcoala Generală „Constantin Săvoiu”
- Vopsitorie învelitoare corp vechi;
- Reparații pardoseli holuri și săli de clasă;
- Lambrisări holuri și săli de clasă;
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- Igienizări interioare;
- Reparații fațadă.

Şcoala Generală „Pompiliu Marcea”
- Amenajare amfiteatru și placare pardoseli;
- Reparații instalații termice;
- Reparații împrejmuire.

Şcoala Generală „Constantin Brâncuşi”
Şcoala Generală „Gh. Tătărăscu”

- Bituminizare alee acces elevi;
- Pavare holuri cu gresie;
- Igienizări holuri și săli de clasă;
- Înlocuire uși etaj cu uși din tâmplărie PVC;
- Reparații acoperiș;
- Reparații tencuieli exterioare.

Şcoala Generală „Ecaterina Teodoroiu”
Şcoala Generală Nr. 7

- Reparații sală sport.
Grădinița Nr. 1
Grădinița „Constantin Brâncuși”

- Reparații pardoseli săli;
- Reparații secretariat.

Grădinița „Vis de Copil”
- Amenajare loc joacă;
- Bituminizare incintă.

Grădinița Nr. 6
- Reparații dormitoare;
- Reparații acoperiș;
- Reparații grupuri sanitare.

Grădinița Nr. 7
Grădinița Nr. 8

- Reparații fațade, scări acces, casa scării;
- Reparații magazie;
- Reparații arhivă;
- Amenajare rampă handicap.

Grădinița „Mihai Eminescu”
- Reparații și finisaje interioare;
- Mobilier dormitoare și săli clasă. 

Grădinița Nr. 10
- Reparații grupuri sanitare;
- Reparații spălătorie;
- Înlocuire uși etaj cu uși din tâmplărie PVC;
- Igienizări.

Grădinița Nr. 13
-  Amenajare spațiu lapte și corn;
-  Reparații și igienizări interioare.

Grădinița Nr. 15
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Grădinița Nr. 17
Grădinița Nr. 20

- Reparații fațade și acoperiș. 
Grădinița Nr.21
Grădinița Nr. 22
Grădinița Nr. 26
Grădinița Nr. 31
Grădinița Preajba

-  Mobilier săli de clasă și cabinet medical.
Grădinița Romanești
Grădinița Bârsești
Grădinița Drăgoieni

-  Mobilier sală clasă.
Grădinița Petunia

- Reparații împrejmuire și fațadă.
Grădinița E. Teodoroiu

Valoarea totală alocată capitolului de reaparaţii la unităţile de învăţământ din Municipiul 
Târgu Jiu pe anul 2015 este de 1.655,30 mii lei.

SERVICIULUI GOSPODĂRIE COMUNITARĂ

SALUBRITATE
Pe parcursul anului 2015 activitatea de salubrizare străzi a constat în măturatul zilnic manual 

şi mecanic a 63 străzi şi trotuare aferente (214,6 mii mp), măturatul săptamânal a 136 străzi (1206 
mii mp), precum și curăţirea şi încărcarea podmolului de la rigole. S-a gestionat activitatea de 
haldare a deşeurilor rezultate din construcţii (pământ din excavări, molozuri, etc.) din strada 
Termocentralei, precum şi verificarea activităţii utilajelor folosite (ore aşteptare şi ore funcţionare).

Au fost desfiinţate depozitele de gunoi şi moloz din următoarele zone: strada Narciselor, 
Mărgăritarului, Bicaz, cartier Panduraşul, localităţile Preajba, lezureni, pod Turcineşti, malurile 
râului Şuşiţa spre Ursaţi, strada Barajelor (zona Meteor), strada Termocentralei, aleea Calea 
Severinului, prelungire Motrului.

Au avut loc acţiuni de salubrizare în zonele din vecinătatea cartierului Obreja (rambleu 
CF - strada Cpt. Buzatu), pădure Drăgoeni, strada Şişeşti (în spatele grădinii penitenciarului), 
aceste acţiuni urmând a fi continuate şi în lunile următoare.

Au fost întreprinse periodic acţiuni de conştientizare a obligaţiilor care revin cetăţenilor 
municipiului pe linia păstrării curăţeniei şi bunei gospodăriri, această activitate fiind realizată 
cu sprijinul Poliţei Locale a Municipiului Târgu Jiu.

Activităţile de salubritate cu gestiune delegată (Depozitarea deşeurilor în depozitul 
ecologic şi colectarea şi transportul deşeurilor), au fost monitorizate permanent în sensul 
încadrării în parametrii de performanţă asumaţi de către operatori.

Astfel, s-a constatat faptul că operatorul de salubritate respectă graficele aprobate 
pentru ridicarea deşeurilor de la populaţie, întreţine în mod corespunzător platformele de 
deşeuri, curăţă şi spală regulat containerele de 1,1 mc folosite. De asemena, în acest an s-a 
finalizat lucrarea de modernizare a 60 platforme de colectare a deşeurilor menajere din car-
tierele de locuinţe, prin introducerea acestora în subteran.
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Prin eforturile comune ale administraţiei locale şi ale operatorului de salubritate, progra-
mul privind colectarea selectivă a deşeurilor a început să dea rezultate, cantitatea colectată 
crescând semnificativ faţă de anul anterior. De asemenea, operatorul de salubritate a amplasat 
în Municipiul Târgu Jiu un număr de 267 recipienti 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. De altfel, în urma participării 
la concursul „Oraşul Reciclării”, Municipiului Târgu Jiu a obţinut un permiu de excelenţă.

În ceea ce priveşte activitatea de depozitare în depozitul ecologic, cantitatea totală 
de deşeuri depozitată în anul 2015 a fost de 43.064,26 tone, depozitarea făcându-se în 
prima celulă.

De asemenea, în perioada aprilie - iulie 2015 au avut loc lucrări de dezinsecţie, lucrări 
care au fost executate în 3 etape: 2 etape prin pulverizare de la sol a substanţelor de com-
batere a insectelor în toate spaţiile verzi aferente parcurilor publice şi cartierelor de locuinţe, 
precum şi o etapă executată prin aviotratament.

Cheltuielile totale în anul 2015 pe capitolul 74.02.05.01 - Salubritate au fost de 
7.289.024,11 lei.

APĂ-CANAL, ŞANŢURI ȘI RIGOLE
Pentru a preîntâmpina efectele nedorite ale inundaţiilor au fost realizate atât lucrări de 

decolmatare a şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale, cât şi lucrări de dalare 
a acestora în zonele de pantă unde au apărut fenomene de eroziune.

Astfel, în cadrul acestui capitol de cheltuieli curente, în anul 2015, au fost executate o 
serie de lucrări, din care amintim:

• Decolmatare albie pârâu Polata;
• Curăţire şanţuri dalate Drăgoeni, Preajba, Bârseşti, Ursaţi, Polata, Slobozia, Ana 

Ipătescu, Mărgăritarului, Dimitrie Culcer, Pelinului;
• Decolmatare şi reprofilare şanţ preluare ape pluviale Prelungire Panduri;
• Adâncire şi decolmatare canal ape pluviale Romaneşti;
• Reparaţie şanţ dalat şi podeţe Polata;
• Montare tuburi str. Dumitru Frumuşanu;
• Montare tuburi preluare ape pluviale Drăgoieni nr. 46;
• Achiziţie tuburi beton DN 600 şi DN 800;
• Confecţionare şi înlocuire dale beton rupte hodinău;
• Lucrări de vidanjare;
• Plată apă şi canal pentru cişmelele stradale.
Valoarea toatală a cheltuielilor pe capitolul Apă-canal, șanțuri și rigole în anul 2015 

este de 1.184.251,37 lei.

ILUMINAT PUBLIC
Programul de modernizare, reabilitare, extindere şi întreţinere a iluminatului public a 

continuat şi în această perioadă, fiind executate lucrări specifice precum:
• Înlocuit corpuri de iluminat şi accesorile aferente;
• Montare, demontare, reparaţii echipamente iluminat ornamental-festiv;
• Întreţinere iluminat arhitectural;
• Lucrări de întreţinere preventivă la reţelele de iluminat public;
• Remedieri defecte reţele iluminat public.
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De asemenea, au fost executate lucrări de extinderi, devieri şi modificări la iluminatul 
public, lucrări necesare asigurării confortului şi siguranţei cetăţenilor din municipiul, din care 
amintim:

• Extindere iluminat public str. Termocentralei;
• Remediere defecte reţea iluminat public str.: Eroilor, Nicolae Grigorescu, al. Brânduşei, 

Parc Coloană, Mioriţei, Făgăraş, Lt. Col. Dumitru Petrescu, Târg Litovoi, Primăverii, Ecaterina 
Teodoroiu, Zambilelor, Drăgoieni semnal, Victoria Pietonal, Calea Severinului, Debarcader, 
Minerilor, Olari, Aviatorilor, Elvira Godeanu, Nicolae Titulescu, aleea Păcii, aleea Teilor, 
General Cristian Tell;

• Mutare stâlpi ai reţelei de iluminat public în urma reamenajarii parcărilor de reşedinţă 
Minerilor, Mioriţei, intersecţie Victoria cu 9 Mai, intersecţie Victoria cu Agriculturii;

• înlocuire stâlpi ai reţelei de iluminat Corneliu Bordei, Corneliu Coposu, 30 Decembrie, 
Slobozia, Ghe. Magheru, cimitirul Săvineşti, Lujerului;

• Amenajare instalaţie provizorie Drăgoeni, Poiana Narciselor, Festivalul Toamnei, alte 
manifestări culturale;

• Iluminat ornamental pentru Sărbătorile de Paşte.
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 elec-
trice consumate pentru anul 2015 sunt de 5.966.986,75 lei.

ÎNTREŢINERE ORAŞ
În anul 2015, au fost realizate o serie de lucrări specifice activităţii de întreţinere cu-

rentă, reparaţii mobilier urban, revizii sau reparaţii la uneltele şi utialjele aflate în dotarea 
Serviciului Gospodărie Comunitară, precum şi achiziţionarea unor elemente de mobilier ur-
ban, după cum urmează:

• întreţinere toalete publice Parc Central, Parc Coloana fără Sfârşit;
• întreţinere fântâni arteziene, cişmele stradale;
• Inscripţionare autocolant reflcetorizant indicatoare rutiere, panouri informare etc.;
• Confecţionare/modificare bannere activităţi culturale şi sportive;
• Confecţionare plăcuţe parcări de reşedinţă;
• Achiziţie țeavă rectangulară pentru stâlpi plăcuţe parcări reşedinţă;
• Achiziţie vopsea alchidică;
• Achiziţie brazi cartiere sărbători iarnă;
• Achiziţie coşuri gunoi asociaţii proprietari, scoli, grădiniţe, locuri de joacă, etc.;
• Achiziţie coşuri gunoi pe stâlpişor metalic pentru străzile principale;
• Achiziţie mese de şah cu băncuţe;
• Achiziţie lemn foc pentru persoane defavorizate;
• Achiziţie invertor sudură rotopercutantă;
• Revizii şi reparaţii echipamente diverse (generator sudură, pompă presiune, tractoraş, 

maşină marcaje transversale şi diverse, pickhammer, etc.);
• Consumabile diverse: discuri flex, şuruburi, electrozi, sârmă, platbanda prindere 

semne circulaţie, dibluri, pensule, etc.;
• Carburant pentru utilajele folosite în activitatea de întreţinere oraş;
• Confecţionare lacre garduţ locuri de joacă;
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• Lăcuire paviment Victoria Centru;
• Reparaţii şi vopsitorii locuri joacă, împrejmuiri, confecţii metalice diverse, etc.;
• Reparaţii şi vopsitorii coşuri gunoi metal;
• Reparaţii şi vopsitorii băncuţe stradale deteriorate;
• Reparaţii staţii transport în comun;
• Reparaţii parcări reşedinţă.
Valoarea totală a lucrărilor şi achiziţiilor executate în cadrul acestui capitol de cheltuieli 

pentru anul 2015 este de 3.262.241,56 lei.

REPARAŢII ȘI ÎNTREŢINERE STRĂZI SI TROTUARE, ÎNTREŢINERE SISTEM 
RUTIER, INDICATOARE RUTIERE
S-au executat lucrări (plombări, covoare asfaltice, pavaje, pietruiri, balastări, etc.) la străzi, 

trotuare şi alei în toate zonele municipiului, inclusiv în cartierele marginale şi localităţile compo-
nente. De asemenea, s-au executat amenajări şi reparaţii la toate spaţiile de joacă, reparaţii 
(înlocuiri) a unor borduri stradale, ridicare la cotă a unor cămine, alte lucrări (utilităţi).

Au fost executate diverse lucrări de întreţinere la aleile pietonale (bordurări, refaceri 
pavimente, plombări, frezări, etc.) în toate cartierele de locuinţe. în localităţile componente 
ale municipiului au fost executate o serie de lucrări de reprofilare a drumurilor, balastări şi 
pietruiri sau realizare podeţe de acces la proprietăţi.

Pentru limitarea accesului autoturismelor în diverse zone (trotuare, spaţii verzi, scuare, 
etc.) au fost achiziţionaţi şi montaţi un număr de 150 stâlpişori ornamentali din metal.

Lucrările privind siguranţa circulaţiei şi întreţinerea sistemului rutier (montare indica-
toare rutiere, marcaje rutiere), au fost realizate în baza acordurilor Biroului Poliţei Rutiere din 
cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu.

În acest sens, a fost achiziţionată o cantitate de 12 tone vopsea de marcaj rutier şi 
microbilele reflectorizante aferente, necesare realizării în regie proprie a marcajelor rutiere 
longitudinale, transversale şi diverse, marcaje executate atât pe străzile municipiului Târgu 
Jiu, cât şi în parcările de reşedinţă din cartierele de blocuri. De asemenea, pentru realizarea 
în siguranţă a acestor marcaje, au fost achiziţionate balize de plastic şi conuri reflectorizante 
necesare atât protejării personalului în timpul execuţiei, cât şi a lucrărilor executate.

Problemele legate de partea de siguranţă rutieră sunt discutate şi actualizate în cadrul 
Comisiei de Circulaţie de pe lângă Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, comisie din 
care face parte şi un reprezentant al Serviciului Poliţiei Rutiere, în acest fel optimizându-se 
timpii necesari pentru avizarea diverselor solicitări cu privire la reglementarea traficului din 
municipiu. în acest sens, în urma verificărilor efectuate cu privire la semnalizarea corespun-
zătoare a intersecţiiilor din municipiul Târgu Jiu, au fost remontate/montate sau reamplasate 
un număr de 183 indicatoare rutiere.

Totodată, la solicitarea Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, pentru limitarea accidentelor rutiere 
produse la trecerile de pietoni din anumite sectoare de drum, în general în dreptul instituţiilor 
de învăţământ, au fost achiziţionate şi montate limitatoare de viteză (relantoare) din cauciuc 
pentru limitarea vitezei la 30 Km/h. Menţionăm că aceste relantoare vor fi îndepărtate odată 
cu demararea lucrărilor de deszăpezire şi remontate după ieşirea din sezonul rece.

S-a intervenit operativ pentru refacerea porţiunilor stradale afectate în urma interven-
ţiilor 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 Târgu Jiu.
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În ceea ce priveşte urmărirea comportării în timp a lucrărilor de modernizare a drumu-
rilor realizate cu finanţare europeană, ca urmare a obligaţiilor asumate, a fost achiziţionat 
Serviciul de urmărire comportare construcţii pentru obiectivele de investiţii „Modernizare 
drum rocadă” şi „Modernizare străzi municipiul Târgu Jiu - etapele I şi II”.

Valoarea totală a lucrărilor realizate anul 2015, în cadrul acestui capitol de cheltuieli 
este de 5.219.943,46 lei.

ZONE VERZI
Activitatea de întreţinere parcuri şi zone verzi s-a materializat printr-o serie de lucrări 

specifice acestui domeniu, după cum urmează:

1. Mobilizarea manuală a terenului 40312 mp

2. Cosit mecanic vegetaţia ierboasă 18861 ari

3. Udarea cu furtunul de la cisternă a suprafeţelor plantate 794 ari

4. Tăieri si toaletari arbori cu 0 11-41 cm 201 buc

5. Defrişarea manuală a vegetaţiei lemnoase crescută haotic 604 ari

6. Degajarea terenului de corpuri străine 13038 ari

7. Udarea suprafeţelor plantate cu flori, arbuşti, gazon de la hidranţi 35860 ari

8. încărcat materiale vegetale, pământ, piatră şi transport 676 to

9. Măturat manual alei parcuri şi străzi 3382 mii mp

10. întreţinere curăţenie parcuri şi zone verzi 2556 ari

11. Plantat flori + trandafiri 93425 buc

12. întreţinere grup social 8752 ore

13. Tăieri de corecţie trandafiri 376 bucăţi

14. Curăţat şi încărcat potmol 6000 mp

15. Transport cu tomberonul resturi vegetale 550 to

16. împrăştiat material antiderapant (CaCI)-solidă şi lichidă 110 mii mp

17. Tuns gard viu 396041 mp

18. împrăştiat cu lopata şi transport criblură 576 ore

19. Nivelare manuală teren 935 ari

20. Semănat gazon 68 ari

21. Plantat gard viu 561 ml

22. Plantat arbori rasinosi si foiosi cu ballot şi rădăcină nudă 574 buc

23. Tăieri de corecţie arbori pana la 7 m înălţime 1535 buc

24. Tratamente fitosanitare garduri vii, arbori, trandafiri 310000 mp

25. împrăştiat îngrăseminte complexe 222 ari

26. Plantat arbuşti 3084 buc

27. Curăţat terenuri de iarbă şi buruieni 85 ari

28. Udare arbori Parcul Central cu motopompa 96 ore
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De asemenea, pentru a limita disconfortul creat de păsări în Parcul Central s-a pro-
cedat la distrugerea cuiburilor aflate în arborii adiacenţi aleilor şi la eliminarea crengilor 
uscate care puneau în pericol siguranţa cetăţenilor, lucrare executată de către alpinişti 
utilitari.

În urma solicitărilor asociaţiilor de proprietari cu privire la toaletarea sau tăierea defi-
nitivă a arborilor din cartierele de locuinţe, s-au executat lucrările solicitate, cu menţiunea 
că tăierea definitivă a unor arbori s-a realizat, cu avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, 
doar în cazurile în care exista un real pericol pentru siguranţa cetăţenilor.

Totodată, menţionăm că în acest an, au fost demarate lucrările pentru realizarea 
Registrului spaţiilor verzi, lucrare care va fi finalizată la sfârşitul anului 2016.

Valoarea totală a lucrărilor aferente anului 2015 este de 4.937.751,85 lei.

PROTECŢIA MEDIULUI
În anul 2015 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 învăţă-
mânt din Municipiul Târgu Jiu, precum şi împreună cu salariaţii Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Gorj, Gărzii de Mediu Gorj şi Direcţiei Silvice Gorj au fost întreprinse diverse acţiuni 
în cadrul cărora au fost plantaţi arbori (tei, paltin) şi arbuşti (cununiţă) în Cartierul ANL 
Narciselor, Parcul Insuliţă Jiu şi în Parcul Municipal.

Au continuat acţiunile de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje colectate de la 
populaţie din cadrul celei de-a treia ediţii a competiţiei între municipalităţi - Oraşul Reciclării, 
în perioada 1 ianuarie 2015 - 30 iunie 2015.

În cadrul acţiunii au fost colectate 121.600 kg deşeuri de ambalaje din care 55.390 kg 
deşeuri de ambalaje din plastic, 55 kg deşeuri de ambalaje din metal, 66.160 kg deşeuri de 
ambalaje hârtie şi carton.

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

În urma acţiunilor de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, 
prin „Serviciul Local de Colectare gratuită”, desfăşurate de către ROREC, au fost colectate 
12 tone deşeuri de echipamente electrice şi electronice.

În colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj s-au organizat diverse acţiuni 
cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului.

Împreună cu reprezentanţii Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu 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 contra-
venţii, cum ar fi poluarea luciilor de apă, poluarea aerului şi poluarea fonică.
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Au avut loc acţiuni în vederea conştientizării cetăţenilor asupra riscului producerii de 
inundaţii datorită diferitelor materiale depozitate de către aceştia pe marginea drumurilor, 
sau care obturau şanţurile de scurgere a apelor pluviale. Tot în cadrul activităţilor de prevenire 
a inundaţiilor au avut loc acţiuni de salubrizare a cursurilor apă.

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 sancţiuni 
pentru neasigurarea salubrizării, întreţinerii şi împrejmuirii terenurilor respective.

Împreună cu reprezentanţi ai S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. s-au făcut deplasări 
în teren pentru conştientizarea populaţiei în vederea colectării selective a deşeurilor. În anul 
2015 au fost colectate 298.182 kg de deşeuri reciclabile.

De asemenea, s-a urmărit desfiinţarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere, 
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 înfrumu-
seţarea clădirilor, curţilor şi împrejmuirilor acestora, a spaţiilor verzi, a arborilor şi arbuştilor 
decorativi.

FOND LOCATIV
În anul 2015 au fost anexate la dosarele pentru obţinerea unei locuinţe sau pentru 

acordarea unui teren conform Legii 15/2003, documente de completare sau actualizare 
pentru un număr de 344 dosare.

Comisia de analiză a dosarelor depuse de către petenţi în vederea repartizării unei 
locuinţe constituită conform HCL nr. 20/23.07.2012, a aprobat 4 schimburi între chiriaşii 
locuinţelor tip ANL.

De asemenea au fost înaintate pentru validare către Comisia de Fond Locativ un număr 
de 9 repartiţii pentru locuinţe sociale şi 2 locuinţe construite prin Programul de Construcţii 
Locuinţe pentru Tineri, rămase disponibile în urma renunţării foştilor chiriaşi sau stabilirea 
acestora în alte localităţi.

Menţionăm că în evidenţa Serviciului Gospodărie Comunitară există 651 dosare pentru 
obţinerea unei locuinţe sociale, 1.163 dosare pentru obţinerea unei locuinţe tip ANL şi 466 
dosare pentru obţinerea unui teren conform Legii nr. 15/2003.

Au fost întocmite 32 acte adiţionale la contractele încheiate între Municipiul Târgu Jiu 
şi beneficiarii Legii 15/2003 din zona Preajba, privind completarea adresei terenului preluat 
în folosinţă gratuită, cu numărul cadastral şi cartea funciară.

Periodic, împreună cu personalul S. Edilitara Public S.A., au fost efectuate verificări 
privind atât achitarea chiriilor sau a cotelor de întreţinere lunare, cât şi modul în care bene-
ficiarii locuinţelor din fondul locativ al municipiului asigură curăţenia şi igienizarea în interiorul 
locuinţei şi la părţile de folosinţă comună.

ACTIVITATEA BENEFICIARILOR LEGII 416/2001
În anul 2015, beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, şi-au adus 

contribuţia la curăţenia şi înfrumuseţarea oraşului executând lucrări diverse cu grade diferite 
de complexitate, dintre care enumerăm:

• Activităţi de curăţenie pe raza spaţiilor verzi şi a plajelor, situate de-a lungul râurilor 
şi lacurilor de pe raza municipiului – zilnic în sezon şi săptămânal în afara sezonului;

• Activităţi de curăţenie in perimetrul locaţiei precum si în parcările aferente târgului de 
haine „Second-hand” – saptamânal sau la solicitare;
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• Activităţi de curăţenie a spaţiilor verzi situate pe amplasamentul fostului târg second-
hand, pe amplasamentul fostului padoc pentru câini, precum si în zona situata la capatul 
străzii Macului - in spatele S.C. Grimex S.A.;

• Activităţi de curăţenie a şanţurilor dalate, situate în Calea Bucureşti, Drăgoeni, 
Primăverii, Ciocârlău, Francisc Milescu, Ursati - Pajistei si altele;

• Activitati de curăţenie la cluburile vârstei a lll-a, la Centrul pentru îngrijire copii 
Iasomia, Centrul Christian pentru persone cu dizabilități, Centrul de primiri Sânziana;

• Activităţi de salubrizare 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, Teilor, Plopilor, Castanilor, Olari, Mioriţei, Caragiale, Unirii, Republicii, Zona Centru, 1 Mai 
vest, Ecaterina Teodoroiu, Debarcader, CAM, Lotrului) - frecvent şi la sesizările făcute;

• Activitati de sădire si pregătire pentru iarna a arbuştilor decorativi si a materialului 
dendrologic in spatiile 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;

• Activităţi de 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 Publice de Protecţie Socială Târgu Jiu;
• Activitati de triere si încarcare in vederea transportului a unor materiale provenite din 

demolarea unor clădiri dezafectate aflate in patrimoniu;
• Activităţi de încărcare şi transport material lemnos pentru foc din depozitul primăriei, 

situat în incinta UM, sau din alte locuri, la cererile făcute de beneficiarii de ajutor social pre-
cum şi de personele defavorizate;

• Activităţi de împodobire a oraşului în perioada Sărbătorilor de iarnă precum şi în 
perioada manifestărilor cultutral artistice din timpul verii, prilejuite de Zilele oraşului, Festivalul 
berii, Ziua recoltei, Festivalul toamnei şi altele;

• Activităţi de montare, curăţire si vopsitorie mobilier stradal (bănci, coşuri, măsuţe 
şah, etc.).
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU

SERVICIUL PATRIMONIU

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al DPP, în 
cursul anului 2015, Serviciul Patrimoniu a desfăşurat următoarele activităţi:

• a întocmit documentaţia ce a stat la baza iniţierii şi adoptării a 55 de Hotărâri de 
Consiliu ce privesc administrarea domeniului public sau privat al Municipiului Târgu Jiu;

• a iniţiat modificarea şi completarea Inventarelor bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public şi privat şi a întocmit documentaţia necesară atestării apartenenţei bunurilor la do-
meniul public al Municipiului Târgu Jiu, prin hotărâre de Guvern;

• a efectuat demersurile necesare valorificării unor clădiri aflate în conservare ori a unor 
terenuri reprezentând cote indivize sau exclusive aferente spaţiilor comerciale, imobile ce au fost 
evaluate de societatea abilitată de Primăria Municipiului Târgu Jiu la aproximativ 800.000 lei;

• a asigurat compartimentelor 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 standardului de viaţă etc.;

• a asigurat potrivit Legii nr.7/1996 documentaţia tehnică, juridică şi economică nece-
sară întocmirii cadastrului şi efectuării formelor de publicitate imobiliară pentru unele imobile 
aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Târgu Jiu;

• a soluţionat 251 de cereri având ca obiect vânzarea, concesionarea, închirierea sau 
reglementarea situaţiei juridice a bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Târgu Jiu;

• a efectuat demersurile necesare inițierii și derulării proiectului de extindere și moder-
nizare a Complexului Sportiv Municipal Târgu Jiu;

• a efectuat demersurile necesare trecerii unor imobile din proprietatea Municipiului 
Târgu Jiu în proprietatea statului sau a altor unități administrativ teritoriale.

BIROUL FINANŢARE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Structura unităţilor şcolare
În Municipiul Târgu Jiu au funcţionat 50 de unităţi şcolare care au fost structurate în 

28 de unităţi cu personalitate juridică. Cursurile organizate în aceste unităţi au fost frecven-
tate de 22.896 copii şi elevi, din care 705 au beneficiat de masă şi cazare în internatele şi 
căminele şcolare de pe lângă principalele unităţi şcolare.

În cadrul aceleaşi structuri a reţelei şcolare, funcţionează 11 Grădiniţe cu Program 
Prelungit şi 14 cu Program Normal care sunt frecventate de aproximativ 2.427 de copii.

Baza materială a unităţilor şcolare
Învăţământul Preuniversitar din Municipiului Târgu Jiu a beneficiat de 559 săli de clasă, 

128 laboratoare, 21 biblioteci, 17 săli de sport si 455 de alte spaţii destinate unor activităţi 
conexe specifice procesului de învăţământ.
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Finanţarea unităţilor de învăţământ
Prin Biroul Finanţare Învăţământ Preuniversitar s-au desfăşurat în principal următoarele 

activităţi:
• Evidenţierea efectivelor de elevi /copii în vederea dimensionării reale a prevederilor 

de cheltuieli din bugetul instituţiilor de învăţământ, limitarea consumurilor materiale inopor-
tune, care a fost stabilită conform costului standard per elev/preşcolar/an;

• S-a urmărit desfăşurarea Programului „Laptele şi Cornul” de care au beneficiat 9.148 
de elevi şi copii;

• În perioada 01.01-31.12.2015 au fost aplicate prevederile H.G. 72/2013 modificată 
şi actualizată prin H.G. 1165/2013, privind costul standard elev/copil. În urma centralizării 
datelor primite de la unităţile şcolare au fost utilizate următoarele sume:

- pentru salarii, sporuri, indemnizaţii şi contribuţiile aferente acestora 54.956.786 lei;
- pentru cheltuieli cu formarea continuă, servicii şi cheltuieli cu întreţinerea curentă 

8.100.046 lei;
• La finele anului 2015, volumul total al plăţilor pentru cheltuielile materiale a fost de 

8.486.191 lei, din care 7.542.042 lei din cost standard, iar din bugetul local 944.149 lei;
• S-au procurat materiale de curăţenie şi dezinfecţie în valoare de 278.025,33 lei din 

fondul de handicap;
• S-a asigurat asistenţa medicală în şcoli prin susţinerea financiară a activităţilor celor 

7 cabinete medicale (cu un număr de 27 cadre medicale) în sensul asigurării costurilor sa-
lariale şi materiale;

• Personalul angajat (medici şi asistenţi) au participat la campaniile naţionale de vac-
cinare a copiilor şi elevilor din cele 50 de unităţi şcolare şi au efectuat triajul epidemiologic 
la fiecare început de semestru.

Activitatea Compartimentului Parcări – Târg haine
• S-a urmărit şi realizat autofinanţarea activităţii, obţinându-se un volum al veniturilor 

de 268.560,00 lei.
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DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU

SERVICIUL CONSTATARE ŞI URMĂRIRE PERSOANE FIZICE

În 2015 au fost înregistrate în evidenţele fiscale 4.936 declaraţii privind imobilele (case 
şi apartamente) dobândite, în prezent la acest tip de impozit (impozitul pe clădiri) fiind înre-
gistrate în evidenţa fiscală 49. 826 roluri.

Au fost înregistrate în evidenţele fiscale 4.106 declaraţii privind mijloacele de transport 
dobândite, în prezent la acest tip de impozit (impozit mijloace de transport) fiind înregistrate 
în evidenţele fiscale 28.235 roluri. Referitor la impozitul pe teren, au fost înregistrate în eviden-
ţele fiscale 3.525 declaraţii privind terenurile dobândite, în prezent la acest tip de impozit fiind 
înregistrate în evidenţele fiscale 48.431 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 2015, la impozitul pe clădire au fost operate 1.839 dosare 
privind scutirile de plată pentru contribuabilii cu handicap grav sau accentuat, invaliditate de 
gradul I, precum şi alte tipuri de scutiri şi reduceri prevăzute de legislaţia în vigoare (veterani 
de război, văduve de veterani, foşti deţinuţi politici, deportaţi, eroi din revoluţie, urmaşii eroilor 
din revoluţie). Tot în această perioadă, privitor la impozitul asupra mijloacelor de transport, au 
fost operate 84 dosare privind scutirile şi reducerile prevăzute de legislaţia în vigoare.

În ceea ce priveşte impozitul pe teren datorat de persoane fizice, au fost operate 738 
dosare privind scutirile şi reducerile prevăzute de lege. Zilnic, inspectorul de teren se de-
plasează 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 31 procese-verbale de constatare a contravenţiilor pentru declararea cu în-
târziere sau nedepunerea declaraţiilor în ceeace priveşte dobândirea de noi bunuri imobile 
sau mobile.

Analizând activitatea serviciului desfăşurată pe probleme de încasare şi urmărire, se 
desprind următoarele concluzii, pe surse de venit.

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice
Au fost verificate şi debitate 4.936 declaraţii privind imobilele (case şi apartamente) 

dobândite, în prezent la acest tip de impozit fiind înregistrate 49.826 roluri. Din debitele evi-
denţiate pentru anul 2015 în cuantum de 5.856.912 lei conform contului de execuţie bugetară, 
la data de 31.12.2015 s-a încasat suma de 4.922.805 lei, reprezentând un procent de 84,05 %. 
Tot în anul 2015, au fost încasate debite din anii precedenti în suma de 856.105 lei.

Din cele 49.826 de roluri, pentru achitarea în totalitate a acestui tip de impozit, până 
la 31.03.2015, suma acordată drept bonificaţie în procent de 10% a fost de 356.307 lei.

În ceea ce priveşte dosarele cu cereri de acordare de scutiri sau reduceri de impozite 
şi taxe la acest tip de impozit au fost operate 1.839 dosare privind scutirile de plată pentru 



57

contribuabili cu handicap grav sau accentuat, invaliditate de grad 1, precum şi alte tipuri de 
scutiri şi reduceri prevăzute de legislaţia în vigoare (veterani de război, văduve de veterani, 
foşti deţinuţi politici deportaţi, eroi ai revoluţiei, urmaşii eroilor ai revoluţiei).

Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoanele fizice
Au fost verificate şi debitate 4.106 declaraţii privind mijloacele de transport dobândite, 

în prezent fiind înregistrate 28 235 roluri la această categorie de impozit. Din debitele evi-
denţiate pentru anul 2015 în cuantum de 3.589.476 lei, conform contului de execuţie bu-
getară, la data de 31.12.2015 s-a încasat suma de 2.721.232 lei, reprezentând un procent 
de încasare 75,81 %, iar din debitele anilor precedenti s-a încasat, în cursul anului 2015, 
suma de 727.337 lei. Din cele 28.235 de roluri, pentru achitarea în totalitate a acestui tip 
de impozit, până la data de 31.03.2015, suma acordată drept bonificaţie în procent de 10% 
a fost de 169.949 lei.

Tot în această perioadă, privitor la impozitul asupra mijloacelor de transport, au fost 
operate 84 dosare privind scutirile şi reducerile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Impozitul pe teren la persoanele fizice
Au fost verificate şi debitate 3.525 declaraţii privind terenurile dobândite, în prezent la 

acest tip de impozit fiind înregistrate 48.431 roluri. Din debitele evidenţiate pentru anul 2015 
în cuantum de 1.951.455 lei, conform contului de execuţie bugetară, la data de 31.12.2015 
s-a încasat suma de 1.456.450 lei, reprezentând un procent de încasare de 74,63 %, iar 
încasări în anul 2015 din anii precedenți au fost în sumă de 380.622 lei.

Pentru achitarea în totalitate până la data de 31.03.2015, la această categorie de im-
pozit, suma acordată drept bonificaţie a fost de 97.516 lei.

În ceea ce priveşte impozitul pe teren datorat de persoanele fizice pe 2015 au fost 
operate 738 dosare privind scutirile şi reducerile prevăzute de lege. Probleme deosebite la 
acest impozit ridică şi clarificarea debitelor, nu numai încasarea acestora, deoarece mulţi 
dintre contribuabili nu s-au prezentat la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului 
Târgu Jiu, pentru a declara terenurile agricole pe care le deţin, pe destinaţii, în funcţie de 
care se calculează impozitul. Există multe poziţii de rol neclarificate, fiind întâmpinate greutăţi 
deosebite mai ales în cazul poziţiilor de rol ai căror titulari sunt decedaţi, iar succesorii legali 
nu au dezbătut succesiunea.

SERVICIUL CONSTATARE ŞI URMĂRIRE PERSOANE JURIDICE

Impozit pe clădiri la persoane juridice
La impozitul pe clădiri au fost verificate şi debitate 1.312 declaraţii de impunere. 

Conform execuției bugetare la 31.12.2015 pentru acest impozit s-a încasat suma de 
9.517.189 lei, astfel: 8.212.868 lei din debite curente si 1.304.321 din ramașiță. Debitele la 
această sursă aferente anului 2015 au fost în sumă de 11.423.698 lei, din care eșalonări în 
sumă de 241.598 lei, rezultând astfel un procent de încasare de 73,44 %.

Impozitul asupra mijloacelor de transport la persoane juridice
Serviciul de Constatare şi Urmărire Persoane Juridice a verificat şi debitat 2.584 de-

claraţii de impunere. Pentru 2015 sunt înregistrate 3.492 de societăţi comerciale cu mijloace 
de transport auto, cu un debit total de 2.414.018 lei din care: 2.178.913 debit curent, 235.105 
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rămășița și eșalonări 7964 lei. La data de 31.12.2015, s-a încasat suma de 2.134.716 lei, 
astfel: 1.933.610 lei din debit curent si 201.106 lei din rămășița rezultând un procent de în-
casare din debitul curent de 89,06%.

Impozit pe teren la persoane juridice
Serviciul Constatare şi Urmărire Persoane Juridice a verificat şi debitat 1.387 declaraţii 

de impunere. La acest tip de impozit a fost calculat un debit total suma de 2.228.933 lei, 
astfel: 1.894.085 lei debit curent, din care 128.526 lei eșalonări și 334.848 lei rămășița, iar 
încasările au fost de 1.956.552 lei, din care: 1.687.252 lei din debit curent și 269.300 lei din 
ramașiță, rezultând un procent curent de încasare de 95,56 %.

Taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
La acest tip de taxă au fost verificate şi debitate 231 declaraţii şi a rezultat un debit 

de 245.471 lei, astfel: 218.842 lei aferent anului curent si 26.629 lei din rămășița, încasându-
se 218.376 lei, din care 203.790 lei din debite curente si 14.586 lei din rămășiță, realizându-
se un procent curent de încasare de 93,12 %. 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: 2.512 somaţii, 2.512 titluri, 1.722 popriri.

Amenzile contravenţionale applicate persoanelor fizice şi persoanelor juridice
Acest tip de venit se stabileşte în funcţie de procesele-verbale de contravenţie ce vor 

fi primite în vederea debitării pe parcursul anului bugetar şi de cuantumul amenzilor aplicate. 
Probleme deosebite ridică încasarea amenzilor de circulaţie, întrucât lunar se primesc şi se 
înregistrează un număr mare de procese-verbale de constatare a contravenţiei care, înaintea 
debitării, presupun verificarea în evidenţa computerizată a contribuabilului sancţionat, urmată 
de deplasarea în teren a inspectorilor pentru identificarea acestuia şi numai după această 
dublă identificare se confirmă şi se debitează procesul-verbal, acest fapt implicând un volum 
foarte mare de muncă şi de timp.

În anul 2015 au fost înregistrate 16.711 procese-verbale de contravenţie, 2.420 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, 
5.541 procese-verbale fiind restituite ca urmare a achitării lor în termen de 48 de ore. În 
urma deplasărilor în teren, inspectorii de sector identifică locurile de muncă sau dosarele 
de pensie ale contribuabililor rău platnici, ulterior aplicându-se căile de executare silită 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, prin 
emiterea de înştiinţări de plată, somaţii, titluri executorii şi adrese de poprire. Astfel, pentru 
încasarea debitelor restante, au fost întocmite 39.453 somaţii de plată şi titluri executorii 
precum şi 239 adrese de poprire pe salarii, pensii şi conturi de disponibilităţi deschise la 
băncile comerciale.

Ca urmare a neidentificării în teren a unor contribuabili sau ca urmare a decesului 
acestora, au fost întocmite un număr de 173 dosare de insolvabilitate, debitorii respectivi 
fiind trecuţi în evidenţa specială de insolvabilitate.

Pentru rezolvarea debitelor reprezentând amenzi contravenţionale aplicate persoanelor 
fizice care nu realizează venituri şi nu deţin bunuri urmăribile s-au întocmit dosare pentru în-
locuirea acestora cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, conform art. 9 
alin. 3 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
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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 21 debitori 
persoane fizice şi 4 debitori persoane juridice, bunurile urmând a fi evaluate şi valorificate 
prin vânzarea la licitaţie publică, conform prevederilor O.G. 92/2003.

În întreaga lor activitate, Serviciul de constatare şi urmărire persoane fizice şi Biroul 
amenzi şi executări silite, au ca obiectiv principal aplicarea tuturor căilor prevăzute de lege 
pentru recuperarea debitelor restante şi curente, încasările cu chitanţe manuale totalizând 
514.388 lei.

SERVICIUL CONCESIONĂRI-CONTRACTE

În cursul anului 2015 s-au gestionat 1.664 contracte de închiriere şi concesionare/
superficie, încheiate între Municipiul Târgu Jiu şi diverse persoane fizice şi juridice, încasân-
du-se suma de 5.545.770 lei.

Situaţia privind încasările pentru fiecare activitate în parte este prezentată astfel: con-
tracte de concesionare/superficie teren pentru activităţi comerciale – 1.596.304 lei; contracte 
de concesionare/superficie teren pentru locuinţe – 820.239 lei; contracte de concesionare/
superficie teren pentru construcţie balcoane – 43.929 lei; contracte de închiriere teren – 
1.209.279 lei; taxă de utilizare temporară – 258.690 lei; taxă utilizare garaje – 24.540 lei; taxă 
vânzări ocazionale – 160.359 lei; taxă de utilizare-amenajare terase de vară – 106.162 lei; 
cabinete medicale – 25.557 lei; taxă concesionare folosinţă teren conform H.C.L 
317/25.10.2010 – 22.800 lei; contracte de utilităţi – 671.290 lei; contracte parcare de rese-
dinţă – 606.616 lei.

La sfârşitul anului 2015 s-au înregistrat debite restante în sumă de 1.815.237 lei. Pentru 
debitele neachitate de persoanele fizice şi juridice s-au formulat acţiuni în instanţă şi până 
în prezent au fost admise 16 astfel de cereri încasându-se suma de 19.459 lei. Din debitele 
înregistrate ca rămăşiţă la începutul anului 2015 a fost recuperată suma de 495.694 lei pentru 
contractele de concesionare/superficie şi închiriere şi 47.367 lei din taxa de utilizare. 
Procentul de realizare al încasărilor în anul 2015 este de 87,67 % la taxa de concesionare/
superficie/închiriere şi de 88,25 % la taxa de utilizare temporară. Pe 2015 au fost încheiate 
6 050 contracte parcare de reşedinţă, în urma cărora s-a încasat suma de 609.187 lei.
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ TÂRGU JIU

Direcţia Publică de Protecţie Socială Târgu Jiu este organizată ca un ansamblu menit 
să asigure realizarea măsurilor de protecţie socială prevăzute de legislaţia în vigoare.

În privinţa ajutoarelor sociale, în perioada ianuarie-decembrie 2015, au fost înregistrate 
115 dosare noi. Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, salariaţii Serviciului Protecţie Socială, 
verifică încadrarea în limitele de venituri prevăzute de actul normativ în vigoare până la care 
se poate acorda ajutorul social, evitând astfel situaţia în care solicitantul ar putea depune 
un dosar cu documentele necesare stabilirii situaţiei socio-economice, dar veniturile realizate 
ar depăşi cuantumul prevăzut de lege.

După efectuarea anchetei sociale, au fost emise 107 dispoziţii de acordare a ajutorului 
social şi un număr de 8 dispoziţii de respingere a cererii.

S-au efectuat 630 de anchete sociale, atât beneficiarilor aflaţi în plată cât şi celor nou 
intraţi. În urma acestor verificări s-au emis 51 dispoziţii de încetare a dreptului la ajutor social. 
O situaţie frecventă care a dus la încetarea dreptului la ajutor social este atît neprezentarea 
documentelor necesare menţinerii acestui drept, cît şi refuzul de a efectua orele de muncă 
în folosul comunităţii.

144 beneficiari sunt repartizaţi, lunar, la realizarea unor lucrări edilitar-gospodăreşti, sta-
bilite de salariaţii Serviciului Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu.

Au mai fost acordate și 34 ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea unor familii aflate în 
situaţii de risc social şi 8 ajutoare de deces.

În perioada sezonului rece, beneficiarilor de ajutor social li s-au acordat subvenţii 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi combustibili petrolieri, de acest ajutor beneficind 172 
de familii, iar suma acordată din bugetul local fiind de 49.880 lei.

Atât beneficiarilor de ajutor social, cât şi altor familii sau persoane singure cu venituri 
reduse le-au fost acordate tichete sociale atît cu ocazia Sărbătorilor Pascale (1.341 tichete 
sociale), cât şi cu ocazia Sărbatorilor de Crăciun (1.377 tichete sociale) pe baza documen-
telor depuse de către solicitanţi conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 96/25.03.2013, 
respectiv 355/25.11.2013.

Referitor la masa asigurată la Cantina de ajutor social, 93 de persoane au servit, 
lunar, masa la cantină, criteriul de acordare al acestui drept constituindu-l situaţia socio-
economică a familiei, rezultată în urma efectuării anchetei sociale la domiciliul solicitanţilor 
şi analizării documentelor prezentate de aceştia.

Din totalul beneficiarilor mesei la Cantină, 52 % îl reprezintă minorii, 2 % persoanele 
vârstnice, 6 % persoanele cu boli cronice iar 40 % sunt beneficiari de ajutor social, aceştia 
servind masa în mod gratuit.

Periodic şi ori de câte ori este nevoie, situaţia socială şi economică a asistaţilor 
Cantinei de ajutor social este verificată prin efectuarea anchetelor sociale la domiciliile aces-
tora, în perioada 01 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2015 efectuându-se un număr de 62 
anchete sociale.

Valoarea alocaţiei de hrană a fost de 12 lei/zi/persoană, în total cheltuindu-se suma 
de 299.532,27 lei. Prin serviciile oferite se asigură beneficiarilor servirea a două mese: prânzul 
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şi cina; hrana se distribuie zilnic, iar pentru sâmbăta 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 un număr de 3 persoane.

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă şi a celor de Paşte, toate persoanele asistate la Cantină 
cât şi alte persoane/familii defavorizate social au primit pachete cu alimente de bază şi 
dulciuri.

Ca în fiecare an, ziua de 1 Iunie a fost sărbătorită în mod festiv, copiii asistaţilor primind 
pachete cu dulciuri.

Începând cu data de 1 Martie 2015, prin Hotărârea nr. 67/23.02.2015 a Consiliului Local 
al municipiului Târgu Jiu, s-a introdus obligativitatea efectuării unor ore de muncă în folosul 
colectivității și de către beneficiarii mesei la cantina de ajutor social și, astfel, un număr 
mediu lunar de 27 persoane au prestat ore de muncă pentru a beneficia de serviciile cantinei 
de ajutor social.

În ceea ce priveşte laptele praf ce se acordă gratuit copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 
şi 12 luni, în anul 2015 au fost distribuite 2.032 cutii pentru nou-născuţii aflaţi în evidenţa 
medicilor de familie, fiind primite 1. 879 cutii, adăugate la un stoc de 184 cutii. La sfârșitul 
anului 2015 au rămas în stoc 31 de cutii de lapte praf, distribuirea laptelui praf efectuându-
se pe baza reţetelor medicale eliberate de medicii de familie care au în evidenţă şi suprave-
ghere mama şi copilul nou-născut.

O altă categorie a activităţilor realizate în cadrul Serviciului de Protecţie Socială o re-
prezintă întocmirea dosarelor de acordare a alocaţiei de stat.

În anul 2015 au fost primite şi soluţionate 795 dosare de alocaţii de stat, 96 dosare de 
alocaţii pentru susţinerea familiei monoparentale şi 217 dosare de alocaţii de susţinere pentru 
familiile în care copiii se află în întreţinerea ambilor părinţi.

În evidenţa Serviciului de Protecţie Socială au fost 697 de familii beneficiare de alocaţie 
pentru susţinerea familiei dintre care 658 aflate în plată, iar 39 dosare al cărui drept a fost 
suspendat.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţelor se acordă pe bază de cerere, însoţită de de-
claraţia pe proprie răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.

Au fost depuse 2.856 cereri de solicitare a ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu 
gaze naturale, dintre care 2.801 de familii le-a fost stabilit acest drept. De asemenea, în ceea 
ce priveşte ajutorul pentru încălzirea locuinţelor cu combustibili solizi, până la data de 31 
decembrie 2015 au fost depuse 355 cereri dintre care 336 familii au îndeplinit condiţiile legale 
de acordare a ajutorului solicitat, iar pentru cei care folosesc la încălzirea locuinţelor energie 
electrică s-a stabilit dreptul unui număr de 58 familii din totalul celor 67 solicitări. Pentru 
aceştia din urmă 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 întocmirea a 
185 anchete sociale pentru divese tipuri de burse şcolare pentru elevi şi studenţi, inclusiv 
anchetele sociale necesare derulării Programului naţional „Bani de liceu”.

CLUBURILE VÂRSTEI A III-A
Cluburile vârstei a III-a se află situate în principalele zone ale Municipiului Târgu Jiu, 

după cum urmează: Club Olteniței, Club „Tudor Vladimirescu”, Club Miorița, Club Debarcader, 
Club Preajba. Cluburile realizează în principal activități ce au drept scop activități de socia-
lizare și petrecere a timpului liber în mod plăcut.
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De asemenea, Cluburile vârsnicilor au organizat onomastice, evenimentul „Nunta de 
Aur“, ziua de „8 Martie“, întâlniri și discuții cu Poliția de proximitate privind prevenirea fur-
turilor, întâlniri cu medici specialiști pe diferite domenii.

CENTRUL SOCIAL DE URGENTĂ PENTRU PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST – CASA „IRIS”
Centrul Social de Urgentă pentru Persoanele Fără Adăpost – Casa „Iris” este un ser-

viciu de asistenţă socială de interes local, serviciu de asistenţă socială cu regim 
rezidenţial.

Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost (C.S.U.P.F.A.) asigură per-
soanelor fără adăpost (persoane adulte / familii cu sau fără copii), care au domiciliul legal 
sau sunt rezidente pe raza Municipiului Târgu Jiu și care au un grad minim de autonomie, 
condiţii corespunzătoare de cazare pe timpul nopţii, de igienă corporală, asistenţă medicală 
primară, supraveghere, servicii sociale, consiliere. De la data deschiderii au beneficiat de 
serviciile oferite de Casa”Iris” un număr de 667 de persoane. În anul 2015 au fost cazate şi 
au beneficiat de serviciile oferite de C.S.U.P.F.A. -Casa”Iris” un număr de 88 de persoane, 
din care 11 minori și 77 adulţi. În cazuri excepţionale s-a acordat ajutor în regim de urgenţă 
şi persoanelor fără adăpost din afara Municipiul Târgu Jiu și din alte judeţe, în limita locurilor 
disponibile.

CASA „SÂNZIANA”
Casa „Sânziana” este un Centru de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele 

Violenţei în Familie care acordă găzduire pe o perioadă de 7 până 60 zile. Oferă servicii de 
sprijin şi protecţie victimei până la ameliorarea şi depăşirea problemelor cu care se confruntă 
aceasta.

În anul 2015 au fost înregistrate un număr de 13 cazuri de violenţă intrafamilială, dintre 
care 11 femei şi 2 copii. Cauzele pentru care aceste femei au solicitat sprijinul Centrului au 
fost actele de violenţă manifestate sub toate formele ei, motivele principale fiind consumul 
frecvent de alcool, veniturile insuficiente, lipsa unui loc de muncă, ş.a.. În cadrul Centrului, 
victimele au beneficiat de servicii de consiliere socială, de consiliere psihologică și juridică, de 
sprijin emoţional, de orientare şi îndrumare privind depăşirea situaţiei de criză în care se aflau.

Găzduirea încetează la sfârşitul celor 60 de zile, la cererea scrisă a victimei sau când 
conducerea Centrului consideră că sunt întrunite condiţiile pentru aceasta.

La ieşirea din Centru se întocmeşte pentru fiecare beneficiar, o foaie de ieşire în care 
se precizează: data iesirii, motivele, locaţia în care se mută beneficiarul, etc.

CENTRUL MEDICAL „SPERANŢA”
În perioada ianuarie - decembrie 2015, în cadrul Centrului Medical „Speranţa” s-au 

efectuat aproximativ 6.300 consultaţii de care au beneficiat 3.000 femei şi 1.904 minori.
În evidenţa Centrului Medical „Speranţa” în cursul anului 2015 s-au aflat 21 femei în-

sărcinate, repartizate pe grupe de vârstă astfel:
• 14 – 15 ani, 4 gravide;
• 16 – 20 ani, 6 gravide;
• 20 – 30 ani, 9 gravide;
• 30 – 35 ani, 2 gravide.
Dintre acestea, 11 sunt de etnie romă și 10 majoritare, iar 4 femei gravide se afla în 

ultimul trimestru de sarcină.
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În ceea ce priveşte vizitele la domiciliu efectuate de personalul de specialitate din 
cadrul centrului, acestea au fost în număr de aproximativ 64 dintre care 34 vizite copiilor sub 
10 ani, 6 vizite persoanelor imobilizate la pat şi 24 vizite diferitelor persoane care au prezentat 
afecţiuni acute.

S-au efectuat campanii de informare cu privire la prevenția cancerului de col uterin si 
a cancerului mamar in lunile martie si iulie 2015. In luna octombrie 2015 s-a efectuat cam-
pania de analize medicale examen citoexfoliativ pentru 115 femei de etnie roma si majoritara. 
S-au efectuat 40 vaccinari/an la copiii cu varsta 0-3 ani,dintre aceștia 19 fiind copii de etnie 
roma,7 vaccinari la copiii cu varsta 5-7 ani, 21 vaccinari antigripale-11 in luna ianuarie 2015 
și 10 in luna decembrie 2015.

In anul 2015, la centrul SPERANTA, au fost identificate și raportate la DSP 4 cazuri de TBC.

CENTRUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU BĂTRÂNI „MAGNOLIA”
Centrul de Servicii Sociale Integrate – Centru de Asistenţă Socială pentru Bătrâni 

„Magnolia” se subordonează Consiliului Local, fiind o instituţie fără personalitate juridică, 
finanţată din bugetul local.

Obiectivul general al Centrului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru 
serviciile sociale, prin asigurarea unui acces egal al cetăţenilor din Municipiul Târgu Jiu la 
astfel de servicii. Centrul a fost înfiinţat ca răspuns la nevoile identificate în rândul populaţiei 
vârstnice de pe raza municipiului Târgu Jiu.

Obiectivul specific al Centrului constă în oferirea de servicii sociale pentru persoane 
vârstnice aflate în situaţii de vulnerabilitate, în vederea prevenirii marginalizării sociale şi 
sprijinirea pentru reintegrarea socială, îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice, 
prin petrecerea timpului în mod activ, garantarea accesului la serviciile sociale oferite în 
acest centru, cât şi o informare cât mai exactă a acestora cu privire la drepturile ce le 
revin.

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

A. Componenta de zi care îndeplineşte atribuţii privind prevenirea marginalizării şi 
excluderea socială a persoanelor vârstnice, îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 
prin petrecerea în mod activ şi plăcut a timpului liber.

În cadrul componentei de zi, în anul 2015 au activat 8.651 beneficiari. Au fost organi-
zate excursii la mănăstiri și orașe. Deasemenea, au beneficiat de servicii medicale și petreceri 
organizate cu diferite ocazii.

În sala de conferință a Centrului Magnolia au avut loc activități ce au însumat 264 
beneficiari.

B. Componenta centrului ce oferă asistenţă şi suport la domiciliu pentru persoane 
vârstnice îndeplineşte următoarele atribuţii: atribuţii privind îngrijirea persoanelor vârstnice 
pentru activităţi de bază cum ar fi: igienă corporală, îmbrăcat/dezbrăcat, igienă în domeniul 
eliminărilor, mobilizare, deplasare în interiorul locuinţei, utilizarea mijloacelor de comunicare, 
activităţi de asistenţă şi suport, activităţi instrumentale (prepararea hanei, activități de menaj, 
efectuarea cumpărăturilor, plata facturilor şi a reţetelor medicale).

Serviciile sociale sunt asigurate în baza unui contract pentru acordarea de servicii 
sociale încheiat între Direcția Publică de Protecție Socială Târgu Jiu prin Centrul „Magnolia” 
şi beneficiar. Pe parcursul anului 2015 îngrijitorii la domiciliu au efectuat 7.720 activităţi de 
îngrijire la domiciliu pentru 3.720 beneficiari.
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ASOCIATIA „COPIII NOSTRI DE PRETUTINDENI” C.S.S.I. „IASOMIA”
În anul 2015 au beneficiat de serviciile CSSI – Iasomia copiii unor familii aflate in difi-

cultate de pe raza municipiului Târgu Jiu, prin rotatie, în funcție de specificul activităților 
desfășurate.

Cererile de înscriere pot fi depuse de părinți sau de unitățile de învățământ unde copilul 
este înregistrat, direct centrului sau Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu, iar do-
sarul trebuie sa conțină obligatoriu urmatoarele: cerere înscriere, adeverința medicală de la 
medicul de familie, adeverință elev, copie certificat naștere, copie C.I părinți, adeverință 
venituri părinți.

În anul 2015 Centrul a acordat servicii suport și asistență pentru copiii (cu vârste cu-
prinse între 7-14 ani) familiior care se află în risc social, inclusiv familii monoparentale și 
persoane care au în îngrijire copii, pe perioada cât părinții se află la serviciu sau își caută un 
loc de muncă, prin asigurarea unei mese, activități instructiv-educative, petrecerea timpului 
liber, consiliere psihologică.

Activitatile instructiv educative s-au axat pe sprijin la pregătirea lecțiilor, corectarea 
lacunelor școlare, organizare de activități tematice care au avut în vedere dezvoltarea per-
sonală, sărbatorirea evenimentelor principale care au avut loc pe parcursul anului, realizare 
de activități în vederea dezvoltării deprinderilor beneficiarilor.

În anul 2015 beneficiarii centrului și familiile acestora au participat la activități de con-
siliere psihologică pentru copil și consiliere și sprijin pentru părinți.

Activitățile recreative și de socializare s-au desfasurat cu ajutorul voluntarilor. În acest 
sens au fost încheiate parteneriate de colaborare cu diverse instituții și școli și au fost 
desfășurate activități cu sprijinul D.P.P.S. Târgu Jiu.

CENTRELE DE EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ – CREŞELE
Creşele se află situate pe raza Municipiului Târgu Jiu, după cum urmează:
• Creşa nr. 10 Târgu Jiu – str. 11 Iunie 1848, nr. 69 – cu un nr. de 40 de locuri;
• Creşa nr. 2 Târgu Jiu – str. Siretului – cu un nr. de 45 de locuri;
• Creşa nr. 4 Târgu Jiu – str. Griviţei – cu un nr. de 45 de locuri;
• Creşa nr. 8 Târgu Jiu – str. Mioriţei – cu un nr. de 50 de locuri;
• Creşa „Petunia” Târgu Jiu – aleea Plopilor – cu un nr. de 30 de locuri.
Acestea sunt instituţii publice, subordonate Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, 

respectiv Direcţiei Publice de Protecţie Socială Târgu Jiu, specializate în servicii cu caracter 
social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu 
vârste cuprinse între 3 luni şi 3 ani.
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DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE 
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU

Obiectivul principal al activităţii direcţiei în perioada analizată, a fost îmbunătăţirea 
serviciilor prestate în folosul cetăţenilor, toţi lucrătorii conştientizând faptul că se află per-
manent în slujba acestora.

În anul 2015 s-au primit la ghişeu cererile cetăţenilor care au solicitat eliberarea actelor 
de identitate, documentele aferente, au fost preluate imaginile solicitanţilor şi s-a actualizat 
evidenţa automată, eliberându-se un număr total de 14.902 acte de identitate, din care:

- 14.345 cărţi de identitate;
- 557 cărţi de identiate provizorii.
Din volumul total de muncă al anului au fost puse în legalitate 9.978 persoane, din care 

1.323 la prima eliberare şi 8.655 la expirare.
Din totalul de 136.712 persoane deservite de către D.P.C.L.E.P. Târgu Jiu (Mun. Târgu 

Jiu şi cele 11 comune arondate), se înregistrau un număr de 2.271 de persoane ( cu actele 
de identitate expirate sau nepuse în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani) din care 1.060 
din anul curent şi 1.211 din anii anteriori.

Din numărul total de restanţieri, restanţele justificate sunt în număr de 755 repartizate 
astfel: 325 plecaţi în străinătate, 123 plecaţi în alte localităţi din ţară, 24 posibil decedaţi, 7 
reţinuţi/arestaţi, 198 necunoscuţi la adresă şi 78 alte cazuri.

În actele de identitate au fost aplicate 1.028 vize de reşedinţă, atât la solicitarea cetă-
ţenilor care s-au prezentat la ghişeu, cât şi pentru persoanele aflate internate în unităţile de 
protecţie socială de pe raza de competenţă a Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul 
D.P.C.L.E.P. Târgu Jiu.

Au fost anulate cu ocazia completării un număr de 107 acte de identitate, după cum 
urmează: 75 cărţi de identitate şi 32 carţi de identitate provizorie.

Au fost organizate 14 acţiuni de mediatizare prin compartimentul de presă al primăriei, 
precum şi în cadrul conferinţelor de presă organizate de către Primăria Municipiului Târgu 
Jiu, privind obligaţiile ce revin cetăţenilor pe această linie, precum şi sancţiunile privind do-
cumentele necesare eliberării unui nou act de identitate.

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

În baza Planului de măsuri DEPABD-IGPR nr. 1970237/95835/2010 s-au desfăşurat 
următoarele activităţi pe linia reducerii numărului de persoane care nu au solicitat eliberarea 
actelor de identiate în termenele prevăzute de lege:

- au fost tipărite şi înaintate 553 invitaţii nominale privind persoanele cărora în cursul 
trim. IV 2014 le-au expirat actele de identitate sau care nu au fost puse în legalitate la împli-
nirea vârstei de 14 ani;

- au fost tipărite şi înaintate 509 invitaţii nominale privind persoanele cărora în cursul 
trim. I 2015 le-au expirat actele de identitate sau care nu au fost puse în legalitate la împli-
nirea vârstei de 14 ani;
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- au fost tipărite şi înaintate 389 invitaţii nominale privind persoanele cărora în cursul 
trim. II 2015 le-au expirat actele de identitate sau care nu au fost puse în legalitate la împli-
nirea vârstei de 14 ani;

- au fost tipărite şi înaintate 421 invitaţii nominale privind persoanele cărora în cursul 
trim. III 2015 le-au expirat actele de identitate sau care nu au fost puse în legalitate la împli-
nirea vârstei de 14 ani.

În anul 2015, conform graficului aprobat, au fost efectuate 96 de controale la unităţile 
sanitare şi de protecţie socială din raza de competenţă, prilej cu care au fost puși în legalitate 
un număr de 152 de beneficiari ai acestor instituții.

Lucrătorii de evidenţă a persoanelor au desfăşuat 75 acţiuni cu camera mobilă, la 
unităţile de ocrotire socială, Penitenciarul Târgu Jiu sau la solicitarea unor persoane netrans-
portabile de pe raza municipiului, prilej cu care a fost preluată imaginea însoţită de docu-
mentele necesare eliberării actelor de identitate pentru un număr de 101 persoane.

În anul 2015, în cadrul Biroului de Stare Civilă s-au realizat următoarele:
- înregistrarea unui număr de 1.074 acte de naştere în dublu exemplar;
- înregistrarea unui număr de 626 acte de căsătorie în dublu exemplar;
- înregistrarea unui număr de 773 acte de deces în dublu exemplar;
- eliberarea unui număr de 3.040 certificate de naştere;
- eliberarea unui număr de 821 certificate de căsătorie;
- eliberarea unui număr de 1.119 certificate de deces;
- înscrierea menţiunilor şi comunicarea la exemplarul II la 79 documente reprezentând: 

sentinţe judecătoreşti de tăgadă paternitate, declaraţii de recunoaştere, sentinţe judecătoreşti 
de stabilire filiaţie şi încuviinţare purtare nume, cereri de schimbare nume sau prenume pe 
cale administrativă;

- înscrierea în registrele de acte de căsătorie exemplarul I, a 51 divorţuri comunicându-
se la ex. II şi la locul de naştere al soţilor, pe bază de comunicare de menţiune, precum şi 
extrase pentru uz oficial la Serviciul de Evidenţă Târgu Jiu;

- întocmirea unui număr de 4.294 de comunicări de mențiuni la actele înregistrate, 
înscrierea lor în exemplarul I și comunicarea lor la exemplarul II, respectiv în alte localități;

- soluţionarea a 16 dosare de divorţ pe cale administrativă;
- eliberarea unui număr de 202 de adeverințe de celibat (Anexa nr. 9);
- completarea şi expedierea la adresa oficială a unui număr de 343 extrase pentru uz 

oficial, de naştere, căsătorie, deces;
- s-au transcris un număr de 105 acte de stare civilă încheiate în străinătate;
- întocmirea şi trimiterea la Serviciul de Evidenţă a 1.000 comunicări nominale pentru 

născuţii vii, respectiv modificări intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani;
- întocmirea unui număr de 2.317 buletine statistice pentru Direcţia de Statistică (naş-

tere, căsătorie, deces).
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CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE ȘI 
PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

15 ianuarie: Cu prilejul sărbătoririi a 165 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, 
reprezentanţii Centrului Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” s-au întâlnit cu elevii şi 
cadrele didactice de la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu. În cadrul eveni-
mentului, desfăşurat sub genericul „Eminescu şi Brâncuşi”, s-a evocat personalitatea, locul 
şi rolul celor două mari spirite româneşti în cadrul culturii naţionale şi universale, s-au recitat 
poezii din opera eminesciană şi au fost susţinute de către elevii clasei de canto a Liceului 
de Arte, o serie de recitaluri pe versuri eminesciene. În final, a fost prezentat filmul ridicării 
ansamblului brâncuşian de la Târgu Jiu.

16 ianuarie – 13 martie: Concursul Național de Arte Vizuale „Brâncușiana copiilor”, 
Ediția a XIII-a, cu tema „De la  ancestral la modernism în opera brâncușiană”, s-a desfășurat 
în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” 
Gorj și Cercul pedagogic al profesorilor de Arte vizuale din Gorj.

16 – 22 februarie: Colocviile Brâncuși - În această perioadă, Municipiul Târgu Jiu, 
dar şi satul natal al sculptorului, Hobiţa şi comuna Peştişani au fost gazda unor manifestări 
culturale care au marcat împlinirea a 139 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi. 
Manifestările au debutat cu vernisajul unei expoziţii organizate de către Centrul Municipal 
de Cultură „Constantin Brâncuși” în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Târgu 
Jiu, la Galeriile Municipale de Artă unde au expus artiștii plastici: Dragoș Bădița, Constantin 
Dobrițescu, Dan Cârjoi, Armand Landh, Petre Birău, Vasile Fuiorea, Cristina Ploscariu, Marcel 
Alboiu, Daniel Semenescu, Mihai Țopescu, Valer Neag, Florin Gheorghiu, Iliana Gheorghiu, 
Daniel Șerban, Florin Hutium, Paul Popescu, Gheorghe Plăveți şi Mihaela Galenski.

Programul a continuat, marți, 17 februarie, cu un recital de excepţie susţinut de pia-
nistul Florin Berculescu din sonatele lui W. A. Mozart.

În acelaşi context, pe data de 19 februarie, reprezentanţii Centrului Municipal de 
Cultură „Constantin Brâncuşi” s-au deplasat la Peştişani şi Hobiţa unde au aniversat ziua 
de naştere a sculptorului printr-un simpozion desfăşurat la Liceul Tehnologic din Peştişani 
împreună cu scriitorii Spiridon Popescu, Ion Popescu-Brădiceni, Ion Căpruciu şi preşedintele 
UAP, Filiala Gorj, Vasile Fuiorea, elevi şi dascăli ai liceului. S-au vizionat două filme despre 
viaţa şi opera marelui sculptor. Seara s-a încheiat în parcul Coloanei fără Sfârşit, unde nu-
meroşi iubitori ai artei lui Brâncuşi au venit să aprindă lampioane, semn al recunoştinţei pe 
care târgujiieni i-o poartă marelui sculptor.

Manifestările dedicate împlinii a 139 de la naşterea lui Constantin Brâncuşi au continuat 
sâmbătă şi duminică, la sala Maură a Prefecturii Gorj, unde s-a desfăşurat sesiunea de co-
municării ştiinţifice, din cadrul „Colocviilor Brâncuşi”, cu tema „Brâncuși în literatură”, sus-
ţinute de reputaţi scriitori şi oameni de cultură .

Totodată, sâmbătă de la ora 17.00, la sala de spectacole a cinematografului „Sergiu 
Nicolaescu” din Târgu Jiu a avut loc un concert susţinut de compozitorul Mircea Suchici, 
solist al Filarmonicii din Craiova, un recital al actriţei bucureştene Genoveva Preda şi a rulat 
filmul artistic „Brâncuşi din eternitate” al regizorului român Adrian Popovici.
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13-16 martie: Confesiuni la Masa Tăcerii - Centrul Municipal de Cultură „Constantin 
Brâncuşi” Consiliul Local și Primăria Târgu Jiu în parteneriat cu Universitatea „Constantin 
Brâncuși” din Târgu Jiu, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, Muzeul Județean „Alexandru 
Ștefulescu” Gorj şi Cercul Pedagogic al Profesorilor de Arte Vizuale Gorj au organizat o serie 
de manifestări culturale dedicate comemorării marelui nostru sculptor de la moartea căruia 
s-au împlinit 58 de ani.

În data de 13 martie a fost vernisată, la Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” din 
Târgu Jiu, expoziţia de arte vizuale „Brâncuşiana copiilor”, iar pe 16 martie 2015, în Parcul 
Central, lângă podul vechi al Jiului a fost dezvelit bustul comisarului de poliție Ioan C. 
Popilian, realizat de sculptorul Vlad Ciobanu.

23 iunie – 23 iulie: Expoziţia de etnosculptură „Avant Brancusi/Înainte de 
Brâncuşi” a fost organizată în colaborare cu Institutul Francez din Timişoara, în parteneriat 
cu Uniunea Artiştilor Plastici din România filiala Târgu Jiu, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 
Ştefulescu” şi Casa Corpului Didactic Gorj. A expus artistul vizual Mihai Donici, reputat ar-
hitect timişorean, lucrări ce sunt „asamblate sau puse în situaţia de a aminti lumea formelor 
brâncuşiene  prin tehnica „ready made”. Tot în cadrul evenimentului, muzicianul Vlad 
Alecsandru Colar, component al Filarmonicii din Timişoara, a susținut un recital de flaut.

3 – 24 august: Simpozionul Internațional de Arte Vizuale „Brâncușiana”, cu două 
secțiuni - Tabăra Internațională de Sculptură, ediția a XII-a, în perioada 3 – 24 august și Tabăra 
Internațională de Pictură „Iosif Keber”, ediția a V-a, în perioada 10 – 24 august 2015. 
Manifestarea a fost realizată în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, 
Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

Tabăra de pictură, desfășurată în staţiunea montană Rânca, a reunit anul acesta un 
număr de şase pictori, patru din România, unul din Polonia şi unul din Bulgaria.

Expozițiile finale ne-au bucurat ochii cu șase sculpturi monumentale din marmură și 
10 lucrări de pictură, dintre care două diptice.

8 septembrie: 80 de ani de la inaugurarea Mausoleului Ecataerinei Teodoroiu
Pe 8 septembrie 2015, Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu, prin Centrul 

de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, în parteneriat cu Consiliul 
Județean Gorj și Instituția Prefectului Gorj au organizat o manifestare menită a reaminti târ-
gujienilor că figurile reprezentative ale neamului acestuia sunt în cărțile de istorie, iar Ecaterina 
Teodoroiu este una dintre cele mai importante. Lecția de istorie prezentată de prof.dr. 
Gheorghe Nichifor, președintele Societății de Științe Istorice din România, Filiala Gorj, a fost 
urmată de o frumoasă alegorie cu scene din viața eroinei, interpretată de artiști ai Școlii 
Populare de Artă TÂRGU JIU și ai Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”. Momentul 
din Piața Prefecturii s-a încheiat cu depuneri de coroane şi defilarea gărzii de onoare.

15 octombrie 2015 – 15 ianuarie 2016: Centrul de Cercetare, Documentare și 
Promovare „Constantin Brâncuși”, în parteneriat cu Radio România Internațional, lansează 
concursul cu premii „Contemporan cu Brâncuşi: Constantin Antonovici”. Concursul se 
adresează ascultătorilor RRI din afara granițelor țării.

Concursul este dedicat celebrului sculptor Constantin Brâncuşi şi unuia dintre cei mai 
importanţi discipoli ai săi, Constantin Antonovici (1911–2002), care a avut o strălucită carieră 
în Europa şi SUA. Dintre toţi artiştii care au lucrat cu Brâncuşi, a fost singurul posesor al unui 
certificat de recomandare semnat de acesta. Marele Premiu va fi o excursie de 7 zile în pe-
rioada 15 – 30.04.2016 pentru 2 ascultători RRI, în judeţul Gorj, locul din care a pornit spre 
lume Brâncuşi.
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25 – 27 octombrie: 77 de ani – Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” – Sens și 
Devenire; manifestări dedicate aniversării a 77 de ani de la inaugurarea Ansamblului 
Monumental, ridicat de către Constantin Brâncuși la Târgu Jiu.

Duminică, 25 octombrie, celebrul violonist Alexandru Tomescu a făcut să vibreze coar-
dele viorii Stradivarius pe notele unei compoziții enesciene chiar lângă Coloana fără Sfârșit. 
În aceeași seară, sute de iubitori ai muzicii culte sau doar oameni dornici de a participa la 
un eveniment de ținută au încălzit atmosfera din sala în care același violonist a demonstrat, 
timp de aproape o oră, virtuozitate, talent remarcabil și o personalitate caldă, care știe să 
dăruiască frumos și emoție.

A doua zi a fost dedicată lucrărilor conferinței științifice cu tema „Conceptul unitar al 
ansamblului monumental de la Târgu Jiu”, în timpul căreia s-au discutat atât aspecte legate 
de tendințele, dar și erorile de interpretare ale operei brâncușiene, cât și proiectele 
administrației locale legate de amenajarea Căii Eroilor, necesitatea constituirii unei comisii de 
specialiști în restaurare care să interpreteze datele și măsurătorile realizate de către Institutul 
de Cercetare în Optoelectronică din iulie a.c. și care să propună măsuri privitoare la întreținerea 
și conservarea pieselor componente ale ansamblului. Momentul de maximă emoție l-a con-
stituit acordarea Premiului „Brâncuși” scriitorului și brâncușiologului clujean Constantin 
Zărnescu, autorul primei cărți privitoare la aforismele brâncușiene. După-amiaza a continuat 
la Muzeul Județean de Istorie cu vernisajul expoziției pictorului Cristian Sida, cotat a fi unul 
dintre cei mai bine vânduți artiști plastici români. Au urmat lansarea de carte a aceluiași Pavel 
Șușară și prezentarea filmului regizorului Cornel Mihalache, „Blestemul Brâncuși”.

Ziua de 27 octombrie a fost dedicată procesiunii religioase și militare care a parcurs 
întregul traseu al Căii Eroilor, pornind de la Masa Tăcerii.

Seara s-a încheiat cu un moment comemorativ organizat de Primăria Târgu Jiu în par-
teneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” și în cadrul căruia au fost depuse 
coroane de flori la bustul eroului Ioan Popilian, au fost aprinse sute de candele care au îm-
brăcat în lumină conturul podului vechi (Podul Ferdinand), martore al Luptelor de la Podul 
Jiului și a fost proiectat un film referitor la luptele din Primul Război Mondial, proiecție pre-
cedată de o prezentare făcută de col.(r) Valter Loga.

Decembrie: Despre Brâncuși... cu elevii din învățământul preuniversitar. O serie de 
prezentări dedicate operei și vieții lui Constantin Brâncuși în școli, licee și colegii din muni-
cipiul Târgu Jiu.

În parteneriat cu Cenaclul Columna a fost dedicată o zi în care a fost comemorat scri-
itorul şi brâncuşiologul Nicolae Diaconu.

În data de 14.07.2015 a fost semnat Acordul de colaborare cu Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, privind moniotorizarea parametrilor fizico-
chimici ai componentelor Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu.

Totodată, s-a purtat o corespondenţă cu Ministerul culturii şi cu Institutul national al 
Patrimoniului privind relaţiile de colaborare referitor la modalităţile de monitorizare şi întreţi-
nere, conservare a ansamblului brâncuşian, dar şi în privinţa dosarului de înscriere a ansam-
blului în Patrimoniul Mondial UNESCO.
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POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

În anul 2015, activitatea Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu, a fost orientată prioritar 
asupra asigurării ordinii şi siguranţei publice, a vieţii, a integrităţii corporale, a patrimoniului 
public şi privat, prin exercitarea unei activităţi de poliţie profesioniste care să contribuie la creş-
terea continuă a sentimentului de siguranţă publică al cetăţenilor şi la creşterea încrederii po-
pulaţiei în Poliţia Locală, prin respectarea prevederilor constituţionale, a libertăţilor fundamentale 
ale cetăţenilor, precum şi aplicarea întocmai a legilor şi hotărârilor autorităţii deliberative.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în  anul 2015 per-
sonalul instituției a fost angrenat în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, 
prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ 
ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei,  protecţia mediului înconjurător, a parcării ilegale în zonele 
şi locurile stabilite prin Planul de Ordine şi Siguranţă al Municipiului Târgu Jiu, fiind derulate pe 
componenetele de bază ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu, următoarele activităţi:

ACTIVITATEA DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ

Principalele obiective ale activităţii de ordine şi siguranţă publică, în anul 2015 au fost, 
prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale în scopul realizării siguranţei publice, consta-
tarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind încălcarea normelor de convieţuire 
socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local al Muncipiului Târgu Jiu.

Acţiuni de asigurare a ordinii şi liniştii publice, precum şi a respectării normelor de 
convieţuire socială în zonele de inters public

La nivelul Municipiului Târgu Jiu s-a acţionat permanent cu patrule pedestre şi auto în 
scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale, 
constatarea şi aplicarea sancţiunilor privind încălcarea normelor de convieţuire socială, sta-
bilite prin legi, alte acte normative şi hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.

O atenţie deosebită s-a acordat în această perioadă asigurării măsurilor de ordine 
publică şi siguranţă în unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Târgu Jiu repartizate 
în acest sens Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu, conform Planului de Ordine şi Siguranţă 
Publică al Muncipiului Târgu Jiu.

Pe tot parcursul anului efectivele serviciilor de ordine şi linişte publică şi transport valori, 
au participat la asigurarea măsurilor de ordine publică, împreună cu celelalte structuri, cu atri-
buţii de ordine şi linişte publică din Municipiul Târgu Jiu la manifestări cultural-artistice, sportive, 
comemorative, religioase, spectacole şi târguri care au avut loc pe raza Municipiului Târgu Jiu.

34 misiuni pe linie de ordine publică au fost efectuate la meciurile echipei de fotbal 
C.S. Pandurii Lignitul Târgu Jiu în Campionatul Naţional de Fotbal, Liga I, ediţia 2014 – 2015 
– Retur, şi a meciurile din Liga Naţională de Handbal Masculin şi Divizia A de baschet mas-
culin care au avut loc în Sala Polivalentă şi Sala Şcolii Gimnaziale „Voievod Litovoi” nr. 5 din 
Municipiul Târgu Jiu.

De asemenea, au fost executate 28 mandate de aducere, precum şi 1 citaţie emise de 
organele de urmărire penală şi instanţele de judecată.
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Acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii actelor de cerşetorie şi vagabondaj
Efectivele Poliţiei Locale Târgu Jiu au luat măsuri legale privind combaterea cerşetoriei, 

vagabondajului şi prostituţiei. Au fost internate la secţia de psihiatrie din cadrul Spitalului 
Judeţean Gorj 28 persoane, iar 15 minori nesupravegheaţi care nu-şi justificau prezenţa pe raza 
Municipiului Târgu Jiu, au fost internaţi în Centrul Primiri în Regim de Urgenţă a minorilor din 
Municipiul Târgu Jiu. În vederea prevenirii apariţiei unor decese cauzate de frig în perioada de 
iarnă – ianuarie/martie 2015, au fost îndrumate către azilul de noapte „Casa Iris” 6 persoane.

Animale lăsate în libertate
163 animale depistate ca fiind lăsate în libertate sau fără supraveghere, luându-se 

măsura anunţării echipajelor de Ecarisaj ori îndepărtarea acestora de pe partea carosabilă, 
fiind totodată aplicate un număr de 32 sancţiuni contravenţionale.

Siguranţa cetăţenilor
În acest sens s-a acţionat prin intensificarea activităţilor de patrulare preventivă stra-

dală şi zonală în locurile publice aglomerate.
Activitatea poliţiştilor locali s-a concretizat prin efectuarea de activităţi preventive, acţiuni 

şi controale privind: combaterea şi prevenirea actelor de cerşetorie, identificarea de persoane 
– oameni ai străzii, verificarea zonelor cu grad ridicat de infracţionalitate, verificarea şi sancţi-
onarea persoanelor care desfăşoară activităţi de comerţ ambulant cu produse uzate desfăşurat 
în locuri neautorizate, descoperirea, dispersarea şi anihilarea pericolului grupurilor de tineri 
care se adună pe timpul nopţii în locuri publice, păstrarea integrităţii materialelor urbane.

Siguranţa în şcoli
Efectivele Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu alături de celelalte forţe de ordine din 

oraş, au asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică pentru prevenirea faptelor antisociale 
şi a furturilor, în zona instituţiilor şcolare. În anul 2015 au fost constatate 8 fapte penale: o 
distrugere și 7 furturi și înşelători. Pentru persoanele în cauză s-au întocmit documentele 
prevăzute de Noul Cod de procedură penală şi au fost predate organelor judiciare, în scopul 
continuării cercetărilor şi luarea măsurilor legale.

Alte activităţi
Pe parcursul anului 2015, poliţiştii locali din cadrul serviciilor de ordine publică şi transport 

valori, au însoţit angajaţii S.C. TRANSLOC S.A TG-JIU. cu atribuţii de control, pe mijloacele de 
transport în comun, în scopul descoperirii persoanelor care călătoresc fraudulos, fiind aplicate 
un număr de 408 de sancţiuni contravenţionale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 403/2006.

S-a asigurat permanent ordinea şi liniştea publică la obiectivele de interes local: Parcul 
„Constantin Brâncuşi” şi Parcul „Coloana Infinitului”.

ACTIVITATEA PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE

Fluidizare trafic
S-a acţionat permanent în scopul fluidizării traficului rutier cu ocazia diferitelor lucrări 

de refacere a covorului asfaltic, refacerii marcajelor rutiere de pe străzile unităţii administra-
tiv-teritoriale a Municipiului Târgu Jiu, iar în perioada anului şcolar, când la primele ore ale 
dimineţii traficul rutier şi cel pietonal cunoaşte o creştere semnificativă.
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S-a urmărit prevenirea opririlor, staţionărilor şi parcărilor neregulamentare a autovehi-
culelor, în acest sens dispunându-se ridicarea a 380 autovehicule staţionate neregulamentar, 
până în luna mai 2015, precum şi 120 autovehicule mutate cu ocazia executării unor lucrări 
de modernizare şi reparaţii a arterelor de circulaţie, precum şi cu ocazia desfăşurării unor 
activităţi cultural-artistice sau sportive.

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu în-
deplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică privind traficul greu, poliţiştii 
locali au aplicat 173 sancţiuni contravenţionale.

Autovehicule abandonate sau fără stăpân
Au fost identificate 45 autovehicule ca fiind abandonate sau fără stăpân. În urma de-

marării procedurilor de trecere a acestora în patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale, 
autovehicule au fost ridicate de către proprietarii acestora.

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

Acţiunii de verificare şi control în domeniul respectării normelor generale de comerţ:
• verificări pe linia respectării normelor generale de comerţ de către persoanele fizice 

şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale stradale, comerţ de întâmpinare, în pieţe 
agroalimentare, târguri, în centre comerciale, magazine, etc. – 1169 agenţi economici;

• verificări în vederea depistării comercianţilor care nu amplasează la vedere mijloacele 
de măsurare a mărfurilor, nu au afişate datele de identificare şi numărul autorizaţiei de func-
ţionare, nu deţin contracte pentru amplasamentele utilizate, nu au afişate preţuri pe produsele 
comercializate, a persoanelor ce comercializează produse agro-alimentare în alte locuri decât 
cele special amenajate, a persoanelor care comercializează ouă şi produse lactate în locuri 
neamenajate în acest scop şi a celor care nu deţin certificate de producător;

• verificări în vederea identificării comercianţilor care expun spre vânzare coroane fu-
nerare şi nu deţin aprobarea Primăriei Municipiului Târgu Jiu, care nu deţin autorizaţii de 
funcţionare, a comerţului ambulant neautorizat cu produse second-hand şi alte produse – 
123 persoane fizice şi juridice din care 5 comercianţi îşi desfăşurau activitatea de comerţ 
ambulant în Parcul Constantin Brâncuşi;

• verificarea agenţilor economici care practică vânzări de soldare în perioadele legale 
– 14 agenţi economici;

• prevenirea şi combaterea activităţilor de comerţ ce se desfăşoară fără a respecta 
legislaţia în vigoare şi misiuni de ordine publică cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, 
spectacole şi târguri care au avut loc pe raza Municipiului Târgu Jiu în anul 2015;

• au fost verificaţi 7 agenţi economici care desfăşoară activităţi de „Baruri” şi se află 
amplasate în apropierea unităţilor de învăţământ publice şi private;

• în urma sesizărilor transmise de S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. privind lispa 
contractului de salubritate, act care face parte din documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei 
de funcţionare, au fost verificaţi – 34 agenţi economici;

• pentru nedeţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberată de Primăria Municipiului Târgu 
Jiu, s-a aplicat măsura sancţiunii complementare de suspendare a activităţii comerciale – 3 
agenţi economici;
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• au fost soluţionate – 26 sesizări scrise sau pe e-mail şi 28 sesizări verbale/
telefonice;

• în domeniul comercial au fost constatate 373 de încălcări ale prevederilor legale în 
domeniul comercial, fiind aplicate un număr de 337 sancţiuni contravenţionale.

Acţiunii de verificare a respectării disciplinei în construcţii, afişajul stradal şi 
protecţia mediului
În anul 2015 efectivele biroului protecţia mediului şi disciplina în construcţii, au desfă-

şurat acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii depozitării necontrolate a deşeurilor pe raza 
Municipiului Târgu Jiu, precum şi acţiuni privind verificarea legalităţii privind disciplina în 
construcţii, după cum urmează:

• au fost verificate străzi în vederea identificării deţinătorilor de terenuri afectate de 
depozitarea de deşeuri, precum şi constatarea şi sancţionarea persoanelor care aruncă 
deşeuri menajere şi industriale provenite din construcţii;

• au fost verificate şi înştiinţate persoanele fizice şi juridice cu privire la obligaţia res-
pectării privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează 
Municipiul Târgu Jiu;

• acţiuni de verificare privind respectarea termenelor în vederea aducerii terenului la 
starea iniţială în urma intervenţiilor pe domeniul public pentru remedierea defecţiunilor înre-
gistrate pe reţelele de distribuţie a apei, gazelor naturale şi energiei electrice – 65;

• acţiuni de verificare privind modul de amplasare a panourilor publicitare mobile pe 
trotuare, îngreunându-se astfel traficul pietonal – 10 agenţi economici verificaţi;

• acţiuni de verificare a lucrărilor de construcţii executate cu sau fără autorizaţie de 
construire – 161, din care 32 construcţii executate în baza autorizaţiei de construire, 39 fără 
autorizaţie de construire, 4 nu au respectat documentaţia tehnică ce a stat la baza emiterii 
autorizaţiei de construire, 41 mai vechi de 3 ani, 14 fiind lucrări de construcţii care nu nece-
sită emiterea autorizaţiei de construire, 3 desfiinţate fără autorizaţie de desfiinţare, 7 con-
strucţii pentru care a fost întocmit proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi 21 
construcţii realizate pe domeniul public al Municipiului Târgu Jiu;

• au fost identificate un număr de 11 imobile/împrejmuiri aflate în stadiu avansat de 
degradare pentru care au fost îndeplinite procedurile legale, în vigoare şi înştiinţarea acestora 
cu privire la obligaţia de a întreţine în mod corespunzător faţadele clădirilor, prin efectuarea 
reparaţiilor necesare, refacerea finisajelor, spălarea şi înlocuirea geamurilor, ş.m.a.d.;

• au fost efectuate acţiuni în colaborare cu compartimentul Autorizări - Avize din cadrul 
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Direcţia de Sănătate Publică Gorj şi Inspectoratul de Stat 
în Construcţii, cu privire la nerespectarea normelor legale privind nivelul de poluare fonică 
la 2 agenţi economici cu puncte de lucru pe raza Municipiului Târgu Jiu;

• în colaborare cu Serviciul Urbanism şi Amenjarea Teritoriului din cadrul Primăriei 
Muncipiului Târgu Jiu au fost desfăşurate acţiuni privind identificarea construcţiilor/lucrărilor 
executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Târgu Jiu, în 
vederea demarării procedurii de desfiinţare pe cale administrativă, conform legii;

• au fost soluţionate – 325 sesizări scrise şi 114 sesizări verbale/telefonice;
• au fost aplicate 49 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor 

legale în vigoare în domeniul executării lucrărilor de construcţii, conform Legii nr. 50/1991 
actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi comple-
tările ulterioare;
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• au fost constatate 4 infracţiuni pe linia discipliniei în construcţii, fiind întocmite în 
acest sens procese verbale de control în vederea sesizării de îndată a organelor de cercetare 
penală, în conformitate cu prevederile legale.

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ŞI EVIDENŢA PERSOANELOR

Evidenţa persoanelor
Pe linia evidenţei persoanelor, în anul 2015 Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu a 

întreprins o serie de activităţi specifice, după cum urmează:
• s-a cooperat permanent cu Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei Târgu 

Jiu pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi minorilor cu 
vârstă peste 14 ani care nu au acte de identitate. Au fost înmânate 1.275 de invitaţii, pentru 
reglementarea situaţiei pe linie de evidenţă a persoanei, fiind aplicate 925 sancţiuni 
contravenţionale;

• s-a acţionat permanent unde au existat sesizări cu privire la locuirea fără forme legale 
a unor cetăţeni în vederea identificării acestora şi punerii lor în legalitate.
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S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU

Parcul auto din dotarea societății se compune din: 15 troleibuze (3 nearticulate și 12 
articulate); 20 autobuze (18 nearticulate și 2 articulate); 9 autospeciale, iar activitatea se 
desfășoară pe 7 trasee.

Principalele obiective care au stat la baza activității S.C. TRANSLOC S.A. Tg-Jiu în 
2015 au fost următoarele :

- gestionarea serviciului de utilitate publică, înțelegând prin aceasta exploatarea, 
întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale conform legislației;

- continuarea unor activități secundare aducătoare de venituri pentru unitate , cum ar fi:
• prestări servicii stație I.T.P.;
• prestari servicii cu publicitate pe mijloacele de transport;
• prestări servicii închiriere stâlpi pentru susținere module publicitare;
• prestări servicii închiriere stâlpi pentru susținere cabluri fibră optică;.
În anul 2015 au fost achizitionate 5 autobuze moderne, care circulă pe toate traseele.
La 31.12.2015 situația economico-financiară se prezintă astfel:

– lei –
I. VENITURI TOTALE din care  7.872.538
  -venituri din exploatare 7.832.146

II. CHELTUIELI TOTATE din care  7.828.303
  -cheltuieli din exploatare  7.822.792

III. REZULTATUL BRUT                + 44.235
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EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

VALOAREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE
(2015, comparativ cu anii 2014, 2013 şi 2012 ) - mii lei fără TVA -
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SECŢIA ÎNTREȚINERE STRĂZI, PRODUCȚIE SECUNDARĂ, STAȚIE ASFALT

Sector întreținere 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 fisuri) 
respectând specificaţiile tehnice,termenele ordinelor de lucru si PCCVI în conformitate cu 
legea nr. 10/1995.

Sectorul întretinere străzi are un numar de 53 de angajati si este dotata cu: 7 autobas-
culante, 1 autospecială, 1 autobetonieră, 3 tractoare, 1 autogreder, 1 freză asfalt, 1 R.M.A repar-
titor, 1 wollă, 2 excavatoare, 1 buldo Kat, 1 bomag, 2 cilindre, 1 miniexcavator, 1 bomag mic.

Prestaţia executată de catre personalul din cadrul secţiei, a facut referire la urmatoarele:
- reparaţii carosabil diverse străzi pe o suprafaţă de 46.312 mp în valoare de 2.005.047 lei;
- pietruire diverse străzi pe o suprafaţă de 3.342 mp în valoare de 229.701 lei;
- amenajeri cu pavele, montat pavele trotuar pe o suprafaţă de 2.296 mp în valoare de 

161.760 lei;
- reparaţii trotuare pe o suprafaţă de 16.207 mp în valoare de 615.371 lei;
- amenajări parcări pe o suprafaţă de 21.011 mp în valoare de 934.519 lei;
- reparaţii alei pe o suprafaţă de 7.568 mp în valoare de 294.673 lei;
- reparaţii cu mixtură stocabilă pe o suprafaţă de 296 mp în valoare de 25.105 lei;
- diverse lucrări: 1.219.285 lei;
- investitii: 1.684.129 lei.
Activitatea de deszăpezire s-a desfăşurat cu toate sectoarele de activitate din cadrul 

unităţii în valoare de 1.172.800 lei.
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Sector producţie secundară
Execută lucrări de reparaţii-tâmplărie a mobilierului stradal (bănci,gard lemn,spaţii 

dejoacă) cu specific mecanic (balustrăzi stradale, garduri metalice, spaţii de joacă).
În cadrul secţiei, au fost executate următoarele lucrări:
- reparaţii spaţii joacă şi împrejmuiri în toate zonele din oraş în valoare de 339.279 lei;
- diverse lucrări (vopsitorii, piloţi dirijare circulaţie, confecţionat gard, etc) în valoare 

de 1.204.135 lei.

SECŢIA SALUBRIZARE STRĂZI

Lucrările executate în cadrul sectiei, au fost: - măturat manual străzi (1.000 mp) - 
52.468; curăţat şi încărcat podmol (mp) - 72.950; întreținere şi curăţenie străzi (1.000 mp) - 
52.280; măturat mecanic (1.000 mp) - 40.860; stropit mecanic (1.000 mp) - 48.873; transport 
podmol cu tractorul (mc) - 3.084; cosit mecanic (100 mp) - 27.591.

Valoarea lucrărilor executate principalului beneficiar, respectiv Primăriei Municipiului 
Târgu Jiua fost de 3.920.468 lei.

SECŢIA SERE, PARCURI ŞI ZONE VERZI

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

Totodată, sectia a asigurat lucrari de curăţirea a spaţiilor verzi din municipiu, precum 
şi întreţinerea acestora.

Lucrările executate in cadrul sectiei au fost: măturat manual alei şi parcuri (1.000 mp) 
- 4.527; curăţat şi ridicat podmol - 6.000; întreţinere şi curăţenie (1.000 mp) - 3.665; cosit 
vegetaţie ierboasă (100 mp) - 22.341; tundere şi tăieri de corecţie garduri vii (mp) - 507.425. 
Valoarea se ridică la suma de 4.222.966 lei.

SERVICIUL ADMINISTRARE PIEŢE, TÂRGURI

Lucrările executate la nivelul pieţelor s-au concretizat prin lucrari precum:
- Confecționat învelitoare din policarbonat, sector flori din Piața Centrală;
- Igienizări toalete publice piețe;
- Vopsitorii piețe;
- Dotări corespunzătoare sector Târg Animale.

SERVICIUL GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN

Numarul câinilor aflați în anul 2015 în padoc este de 375 câini. Numărul de câini 
capturați a fost de 257 și sterilizate 142 femele. Au fost daţi spre adopţie un număr de 135 
câini fără stăpân, din care 135 au fost microcipați.
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S.C. APAREGIO GORJ S.A.

S.C. Aparegio Gorj S.A. este operatorul unic care gestionează, din anul 2006, sistemele 
de alimentare cu apă și canalizare în sistemul regional apă, cu obiectul principal de activitate 
captarea, tratarea și distribuția apei potabile, precum și colectarea și tratarea apelor uzate. 
Aria de operare include municipiile Târgu Jiu și Motru, orașele-Bumbești-Jiu, Târgu-
Cărbunești și Țicleni, cât și comuna Turcinești, cu toate satele și localitățile componente ale 
acestora. S-au făcut demersuri pentru dezvoltarea ariei de operare a societății, astfel au 
aderat la ADIA Gorj, orașele Turceni și Novaci, tendința fiind aceea de extindere și în alte 
localități ce și-au exprimat dorința și au aderat la ADIA Gorj, respectiv comunele Scoarța, 
Pestișani, Bălănești, Fărcășești, Bumbești-Pitic.

Tarifele serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, valabile de la 1 ianuarie 2016 în 
toate localitățile de aria de operare sunt:

• 2,64 lei/mc pentru apă potabilă (TVA inclus)
• 3,10 lei/mc pentru canalizare (apă menajeră, uzată, pluvială) (TVA inclus)
Într-un clasament pe țară al prețurilor pentru apă potabilă realizat la finele anului 2015, 

Aparegio se situează pe locul 1 (cel mai mic tarif) din 41 de companii de profil.
Tariful mediu pe țară la:
• apă potabilă în anul 2015 - 3,40 lei/mc (FĂRĂ TVA);
Gorj - 2,42 lei/mc (FĂRĂ TVA) - poziția 1 (cel mai mic tarif din țară);
• canalizare (ape uzate, pluviale și epurare) în anul 2015 - 2,50 lei/mc (FĂRĂ TVA);
Gorj - 2,58 lei/mc ( FĂRĂ TVA ) - poziția 26;
• apă și canal în anul 2015 - 5,90lei/mc (FĂRĂ TVA);
Gorj - 5,00 lei/mc (FĂRĂ TVA) - poziția 5.
La nivelul municipiului Târgu Jiu asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 

este realizată și coordonată de către S.C. Aparegio Gorj S.A. prin Centrul de Exploatare și 
Distribuție Târgu Jiu ce administrează 3 fronturi de captare apă subterană cu 24 foraje de 
adâncime (Iezureni, Preajba, Polata), izvorul Vîlceaua - Runcu, 2 surse de apă de suprafață 
(Sohodol, Șușița), cât și aducțiunea din barajul Vîja, corectarea calității apei brute efectuân-
du-se prin 4 stații de tratare.

Alimentarea cu apă se asigură prin 92 km aducțiune și transport, 233 km rețea de 
distribuție,13 stații de hidrofor, printr-un număr de 10.831 branșamente din care 970 agenți 
economici, 117 instituții publice, 221 asociații de locatari și 9.648 locuințe individuale de-
servind în total un număr de 80.854 locuitori.

Rețeaua de canalizare ape menajere ce are o lungime totala de 85 km, deservește un 
număr de 61.500 locuitori prin 6.293 racorduri existente.

C.E.D. Târgu Jiu a pus accentul pe execuția lucrărilor de întreținere și exploatare a 
rețelelor de apă și canalizare, a lucrărilor de revizii și reparații, de dezvoltare prin achiziții și 
dotări, cât și pe cel de extindere și reabilitare a sistemelor existente, pe ansamblul lor.

Permanent s-a avut în atenție funcționarea corespunzătoare a fântânilor arteziene, prin 
execuția unor lucrări de vopsitorii, curățare sau reparare a instalațiilor și cișmelelor existente 
prin înlocuirea robinetelor, curățarea gaigărelor şi înlocuirea lor acolo unde a fost cazul.
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Au fost menținute în funcțiune toate fântânile arteziene și cișmelele stradale, numărul 
acestora din urma sporind, urmare a solicitărilor din partea locuitorilor municipiului Târgu 
Jiu. Nu a fost necesar a se aplica măsurile din programul de restricții. S-a procedat la revi-
zuirea cișmelelor și revopsirea acestora, la scoli. A continuat acțiunea de contorizare a 
branșamentelor de apă la locuințele individuale ale populației, montându-se peste 330 con-
toare (dn 20) în zona Calea Eroilor, Primăverii, Meteor, 11 Iunie, B-dul Ec. Teodoroiu, Lainici, 
Grivița, Ana Ipătescu, Iezureni, Călărași, Cartier Bicaz, Mărășești etc.

Au fost înlocuite contoarele de apă, care nu mai aveau valabil buletinul de verificare 
metrologica, aceasta acțiune având caracter permanent. Gradul de contorizare a 
branșamentelor la nivelul localității Târgu Jiu, este de 95 %.

S-a demarat acțiunea de montare de module de radio-citire, prin achiziționarea a 200 
bucăți și a echipamentului complet de transfer de date.

S-au finalizat lucrările de reabilitare a clădirilor (prin recompartimentări, hidroizolații, 
uși, tencuieli și montarea de grupuri sanitare), cât și a echipamentelor si instalațiilor la stațiile 
de hidrofor din cvartalele de locuințe, acestea funcționând fără supraveghere permanenta.

Au fost montați și puși în funcțiune noi hidranți de apă pe străzile: 1 Decembrie 1918, 
Vasile Alecsandri, Lotrului.

Am fost mereu preocupați pentru menținerea în stare de funcționare a sistemului de 
canalizare, a curățirii foselor existente în str. N. Titulescu, Șișești, locuințe sociale Iezureni, 
cât și a celor din zona Bârșești, acestea fiind vidanjate săptămânal.

S-au înlocuit 90 ml canalizare, după cum urmează: str. Republicii, bl. 3, str. Unirii bl. 
37, str. Nicolae Titulescu.

S-au intensificat acțiunile de curățare a căminelor de canalizare prin îndepărtarea de-
pozitelor de nisip din acestea și chiar la curățarea și completarea gaigărelor de pe rețeaua de 
canalizare pluviala. S-a acționat pentru decolmatarea canalizării pluviale pe str. Muncii care 
să asigure preluarea apelor provenite de la MALL. Mereu suntem preocupați în rezolvarea cu 
operativitate a problemelor care apar pe sistemele de alimentare cu apa si canalizare, de a 
soluționa în cadrul legal orice sesizare sau nemulțumire exprimată de utilizatorii noștri.

În ceea ce privesc intervențiile la rețeaua de apă și canalizare, putem menționa că la 
nivelul societății funcționează permanent un dispecerat care preia și înregistrează sesizările 
și reclamațiile, iar ulterior, acestea sunt repartizate personalului operativ de intervenție pentru 
soluționare.

O atenție deosebită o acordăm încasării prestațiilor efectuate, a recuperării debitelor 
și reducerea creanțelor, prin înființarea a noi puncte de încasare.

Tarifele practicate în prezent pentru serviciile prestate sunt: 2,42 lei/mc pentru apă și 
respectiv 2,58 lei /mc pentru canalizare, la care se adaugă TVA.

Referitor la investițiile prevăzute în proiectul major „Extinderea și reabilitarea siste-
mului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare, județul Gorj” pentru Municipiul 
Târgu Jiu stadiul fizic se prezintă astfel:

• Lucrările la stația de epurare au fost realizate în procent de 95% - obiectivul fiind pus în 
funcțiune în trimestrul IV 2015, urmând ca lucrările să fie finalizate în cursul semestrului I 2016.

• Lucrările la sursele de apă și stația de tratare au fost realizate în proporție de 85%, 
cu termen PIF estimat - trimestrul II 2016. În anul 2015 s-a reușit introducerea în procedura 
de expropriere pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare pentru executarea 
lucrărilor (alimentare cu energie electrică, drum acces, împrejmuire) la foraje. S-a realizat 
automatizarea individuala a filtrelor și urmează a se realiza comanda centralizata;
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• Lucrările de reabilitare si extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare.
Odată cu clarificarea situației juridice a terenurilor s-au putut finaliza o serie de lucrări 

astfel încât stadiul fizic al realizării lucrărilor a ajuns la cca 87%, urmând ca toate lucrările 
sa se finalizeze în trimestrul II 2016.

În anul 2015 s-a realizat preluarea în exploatare a tuturor sectoarelor de lucrări termi-
nate: extindere și reabilitare în rețelele de distribuție a apei, reabilitare pe canalizare urmând 
ca în trimestrul I 2016 să fie pusă în funcțiune și extinderea rețelei de canalizare. S-au realizat 
toate lucrările de extindere din zona de vest, inclusiv cele la SPAU din str. Luncilor și str. 
Merilor, fiind în curs de realizare și cea din calea Severinului.

În 03.11.2015 a fost semnat un nou Contract de finanțare (din economiile înregistrate 
în cadrul POS Mediu- Fondul de Coeziune) și în prezent se afla în derulare contractul de 
proiectare-execuție pentru „Îmbunătățirea procesului de tratare la Stațiile de apă din 
localitățile componente Preajba și Polata – Municipiul Târgu Jiu”, în valoare de 
9.795.935,69 lei (fără TVA), cu SC PROTECNO SRL (Mondolfo, Italia). Au fost realizate și 
aprobate proiectele tehnice/tehnologice, de autorizare și avizare a construcțiilor precum și 
proiectele de detaliu, au fost livrate și recepționate în șantier principalele utilaje, echipamente 
și materiale și se continuă cu trasajul topografic și fizic al clădirilor în care vor fi montate 
utilajele si instalațiile componente. Valoarea lucrărilor realizate reprezintă circa 67% din va-
loarea contractelor. Durata de execuţie a contractelor este de 6 luni, urmând a fi finalizate 
până la data de 31 mai 2016.

Au fost fundamentate programele de achiziții, investiții și dotări, cat si cel de revizii și 
reparații pe anul 2016, astfel încât lucrările să poată demara cat mai urgent posibil.
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