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Stimați târgujieni,

Raportul Primarului este un document care vă oferă o imagine ge-
nerală a activității Primăriei Municipiului Târgu Jiu, în anul 2017. Este o 
privire de ansamblu asupra modului în care au fost rezolvate problemele 
cu care s-a confruntat municipiul, asupra eficienței administrației publice 
și asupra felului în care s-a gestionat bugetul local. 

Documentul cumulează rapoartele de activitate ale compartimentelor 
aparatului de specialitate al primarului, evidențiind, cu precădere, obiec-
tivele de activitate specifice. El reflectă modul în care aceste comparti-
mente și-au desfășurat activitatea, reprezentând un instrument prin care 
Primăria Municipiului Târgu Jiu pune la dispoziția cetățenilor date con-
crete despre modul în care au fost gestionați banii publici și administrat 
orașul.

Primar,

Marcel Laurențiu ROMANESCU
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APARATUL DE LUCRU 
AL CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU

În anul 2017 au fost  iniţiate un număr de 492 proiecte de hotărâri. În urma analize-
lor şi avizărilor efectuate de comisiile de specialitate, Consiliul Local al Municipiului Târgu 
Jiu în cele 26 şedinţe de lucru, din care 12  ședințe ordinare și 14 ședințe extraordinare și 
de îndată. 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 dez-

voltare 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 util pentru cetăţenii municipiului;
-reactualizarea Comandamentului Municipal Târgu Jiu şi aprobarea Programului de 

măsuri pentru activitatea de prevenire şi înlăturare a efectelor fenomenelor meteorologice 
periculoase;

-planuri urbanistice de detaliu și zonale; 
-stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018.

Domenii de activitate
Până la data de 

31.12.2017

Biroul Programe, Politici Comunitare 8

Direcția resurse umane, managementul funcției publice și comunicare 
publică

42

Direcția Publică de Patrimoniu 94

Serviciul Gospodărie Comunitară 17

Direcția Juridică și Administrație Publică 96

Direcția Publică de Protecție Socială 8

Direcția de Turism și Evenimente Culturale 4

Direcția Publică de Venituri 3

Serviciul Agricol - Cadastru 5

S. Edilitara Public S.A. 9

Centrul de Cercetare Documentare și Promovare ”Constantin Brâncuși” 9

Direcția Tehnică și Managementul Calității – Serviciul Investiții 3

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului 8

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu 3

Direcția Economică 45

Biroul Administratie Publică Locală 22

Compartimentul Transport Public de Călători 1

Serviciul Concesionări Contracte 19

Secretarul Municipiului Târgu Jiu 5

Serviciul Investiții 91

TOTAL 492
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

BIROUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

În exercitarea atribuţiilor sale stabilite prin art.63 din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală,  republicată și actualizată, primarul, în baza art.68 a emis un 
număr de 3884 dispoziţii privind: activitatea direcţiilor şi serviciilor de specialitate presta-
toare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, autoritate tutelară, protecţie 
civilă, protecţie socială, investiţii, gospodărie comunală, urbanism, resurse umane, mă-
surile 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; convocarea Consiliului local în şedinţe ordinare şi extra-
ordinare, etc.

Domeniul de activitate Anul 2017

Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu 3
Serviciul Gospodărie Comunitară 7

Compartimentul Autoritate Tutelară 44
Direcția Publică de Patrimoniu Târgu Jiu 19

Direcția Publică de Venituri Târgu Jiu 23
Compartimentul audit intern 1

Biroul licitații și achiziții publice 12
Serviciul voluntar pentru situații de urgență 2

Serviciul Investiții 46
Direcția Turism și Evenimente Culturale 1

Serviciul  Juridic - Contencios 7
Direcția urbanism și amenajarea teritoriului 2

Direcția Economică 24
Direcția Juridică și Administrație Publică 8

Biroul Administrație Publică Locală 38
Direcția resurse umane, managementul funcției publice și comunicare 

publică
556

Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu 28
Secretar 3

Direcția Publică de Protecție Socială Târgu Jiu 3043
Societatea Transloc S.A. 3

Serviciul Agricol Cadastru 3
Compartimentul Registrul Agicol 1
Compartimentul Autorizări Avize 1

Biroul Programe Politici Comunitare 2
Centrul de Cercetare Documentare și Promovare ”C. Brâncuși” 6

TOTAL 3884
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ARHIVĂ

Pentru îndeplinirea atribuţiilor de arhivă, s-a procedat la preluarea documentelor 
create de compartimentele creatoare de documente din cadrul Primăriei Târgu Jiu la ar-
hivă, această activitate presupunând verificarea dosarelor preluate astfel încât acestea să 
fie în conformitate cu Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale. După verificarea şi preluarea 
acestor documente acestea au fost ordonate arhivistic pe rafturi.

S-au selecţionat documentele cu termen de păstrare expirat în vederea înlăturării 
acestora, ca nefolositoare, pentru această operaţiune întrunindu-se comisia de selecţio-
nare a Primăriei Târgu Jiu numită prin dispoziţia primarului din rândul specialiştilor proprii 
care analizează dosarele propuse pentru eliminare şi îşi dă acordul în acest sens. În urma 
unor verificări prealabile de către Arhivele Naţionale a fost emis un aviz de către această 
instituţie pentru predarea dosarelor cu termen de păstrare expirat unui centru de colectare 
a maculaturii.

In decursul anului 2017 s-au înregistrat un număr  total de 1764 de documente, 
împărţite astfel:

Conţinutul pe scurt al documentului Anul 2017

Publicaţii de vânzare 315

Formulare pentru străinătate 299

Eliberări copii arhivă 138

Procese verbale acord mediu 86

Dovezi de înmânare a citaţiilor  și citaţii 772

Avize de gospodărire a apelor 4

Procese verbale 150

Total 1764

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

1. 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 Oficialnr. 
75/14.02.2001 şi a stabilit prin dispoziţiile art. 21 alin. 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.

De reţinut este faptul că termenul de 6 luni a fost prelungit succesiv prin  OUG nr. 
109/2001 şi OUG nr. 145/2001, rezultând că termenul limită de depunere a notificărilor a 
fost data de 14.02.2002.

Astfel, la Primăria Municipiului Târgu Jiu se regăsesc în prezent 1199 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 des-
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păgubirii aferente imobilelor preluate în mod abuziv. Potrivit acestor reglementări atributul 
stabilirii cuantumului final al despăgubirilor aparţine Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, motiv pen-
tru care, după caz, începând cu luna septembrie a anului 2005 s-a procedat la înaintarea 
dosarelor 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 pro-
cesului 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:

Se instituie un termen de decădere în procedura administrativă, de 120 de zile, în 
care persoanele care se consideră îndreptăţite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse 
la entităţile învestite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunică în 
scris documentele necesare soluţionării cererii sale, şi poate fi prelungit la cererea scrisă  
a persoanei care se consideră îndreptăţită sau a reprezentantului legal, prin decizia con-
ducătorului entităţii învestite de lege sau a persoanei împuternicite de către acesta, o sin-
gură dată, pentru o perioadă de 60 de zile, în situaţia în care persoana care se consideră 
îndreptăţită face dovada efectuării unor demersuri privind completarea dosarului în raport 
cu alte instituţii. Cererea de prelungire a termenului se va formula în interiorul termenului 
prevăzut mai sus şi va fi însoţită de dovada demersurilor întreprinse. Instituţiile deţinătoare 
au obligaţia de a elibera, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, actele do-
veditoare solicitate.

În funcţie de aceste prevederi legale, procedura stabilită a presupus efectuarea 
următoarelor operaţiuni:

-s-a luat legătura fie direct, fie prin poştă cu persoanele îndreptăţite în vederea lămu-
ririi unor aspecte legate de notificări;

-au fost solicitate documente la Arhivele Naționale în vederea fundamentării 
dispozițiilor;

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

juridice a imobilelor revendicate;
-copierea tuturor notificărilor şi a documentaţiilor aferente şi gruparea acestora în 

dosare sigilate, în vederea înaintării la Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor 
prin intermediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj.

De asemenea, s-au mai desfășurat următoarele activități:
-activitatea de îndrumare a notificatorilor;
-funcţionarii implicaţi în aplicarea Legii nr. 10/2001 s-au deplasat pe teren la fieca-

re caz în parte în vederea identificării cu exactitate a imobilului solicitat şi a vecinătăţilor 
acestora. Totodată s-a verificat destinaţia actuală a imobilului şi existenţa utilităţilor publi-
ce – străzi, trotuare, parcări, conducte de alimentare cu apă, gaze, electricitate etc., şi s-au 
avut în vedere documentaţiile de urbanism legal aprobate.

- s-a ţinut permanent legătura cu Instituţia Prefectului în vederea fundamentării refe-
ratelor de legalitate ce trebuiau să însoţească documentaţiile întocmite de noi şi înaintate 
la Comisia Națională.

Toată această activitate s-a concretizat în anul 2017 în următoarele:
-emiterea de către Primarul Municipiului Târgu Jiu a unui număr de 14 dispoziţii de 

soluţionare a notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001;
-formularea a 37 de răspunsuri fundamentate, însoţite de documente doveditoare, 

după caz, la solicitările Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
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Totodată, în tabelul de mai jos este prezentată situaţia soluţionării notificărilor până 
la 14.12.2017. Din acesta rezultă faptul că de la începutul activităţii au fost soluţionate 
favorabil 737 notificări, 219 au fost respinse, 130 au fost redirecţionate la alte unităţi deţi-
nătoare, rămânând de soluţionat în continuare 113 notificări.

 
Situaţia privind stadiul de soluţionare a notificărilor la data de 14.12.2017

Total 

pe 
municipiu

Notificări 
soluţionate 

prin 
restituirea în 

natură

Notificări 
soluţionate 

prin 
restituirea în 
echivalent 
(acţiuni, 
titluri, 

despăgubiri 
băneşti sau 
despăgubiri 
în condiţiile     

Legii nr. 
247/2005)

Notificări 
soluţionate prin 
compensarea 
cu alte bunuri 

sau servicii

Restituire 
în natură şi 
restituire în 
echivalent 

(acţiuni, titluri, 
despăgubiri 
băneşti sau 

despăgubiri în 
condiţiile Legii 
nr. 247/2005)

Restituire 
în natură şi 

compensarea 
cu alte bunuri 

sau servicii 

Compensarea 
cu alte bunuri 

sau servicii 
şi restituire 

în echivalent 
(acţiuni, titluri, 
despăgubiri 
băneşti sau 

despăgubiri în 
condiţiile Legii 
nr. 247/2005)

Notificări 
respinse

Notificări 
nesoluţionate

Notificări 
direcţionate

1199 33 619 7 66 2 10 219 113 130

2. Activitatea de reprezentare în instanță

În perioada 01.01.2017–14.12.2017, pe rolul instanţelor de judecată au fost 
înregistrate un număr de 367 de dosare, în care suntem parte, din care 181 de dosare au 
fost soluționate, 185 de dosare sunt pe rol și un dosar este suspendat. De asemenea, în 
anul curent au fost promovate 22 de acțiuni noi.

Din anii trecuți avem pe rolul instanțelor judecătorești un număr de 44 de dosare 
aflate în curs de soluționare, iar 64 de dosare au fost soluționate în anul 2017. 

Dosarele au ca obiect litigii privind legile fondului funciar, Legea nr. 10/2001, ac-
ţiuni în constatare, rectificare carte funciară, servitute, obligația de a face, comunicare 
informații publice, pretenții, revendicare imobiliară, anulare act administrativ, ordonanță 
președințială, litigiu privind funcționarii publici, drepturi bănești, pretenții, etc.

În anul 2017 au fost înaintate compartimentelor de specialitate un număr de 31 de 
hotărâri judecătorești definitive în vederea punerii lor în executare.

De asemenea, au fost solicitate 136 de puncte de vedere serviciilor sau comparti-
mentelor de specialitate în vederea formulării fundamentate a apărărilor în fața instanțelor 
de judecată și s-au întocmit 28 de referate pentru plata cheltuielilor de judecată.

3. Activitatea zilnică:
-au fost avizate de legalitate un număr de 358 de contracte și acte adiționale înche-

iate de instituţia noastră până la data prezentei informări;
-au fost rezolvate solicitările celorlalte compartimente prin care s-a solicitat consili-

ere juridică din punct de vedere al legalităţii;
-s-a participat la ședințele de lucru ale Comisiei Locale de fond funciar Târgu Jiu, 

precum și la audiențele acestei comisii;
-au fost întocmite referate de specialitate și proiecte de hotărâri de consiliu;
-au fost avizate pentru legalitate referatele ce au stat la baza Hotărârilor Consiliului 

Local şi a dispoziţiilor Primarului și au fost întocmite dispoziții;
-s-a acordat consiliere juridică la un număr mediu de 3 cetăţeni în fiecare zi de ac-

tivitate;
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-au fost soluţionate, pozitiv sau negativ, cererile, petițiile și adresele fie de la cetățeni 
ori persoane juridice, fie de la instanțele de judecată, sens în care au fost formulate 334 
de răspunsuri;

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

4. Obiective:
Obiectivul principal al activităţii în anul 2017 a fost reprezentarea intereselor Munici-

piului Târgu-Jiu, Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, Instituției Primarului Municipiu-
lui Târgu Jiu, Primăriei Municipiului Târgu Jiu și Comisiei Locale de Fond Funciar Târgu Jiu 
în fața instanțelor de judecată în toate procesele comunităţii locale.

Un alt obiectiv pentru anul 2017 a fost continuarea soluționării notificărilor formulate 
în baza Legii nr. 10/2001, precum și soluționarea cu celeritate a cererilor şi sesizărilor ce-
tăţenilor, precum și implicarea directă și operativă în analizarea și soluționarea dosarelor 
de fond funciar.

Considerăm că aceste obiective au fost atinse și că, în cea mai mare parte, cetă-
ţenii care au apelat la sprijinul serviciului juridic-contencios au fost mulțumiți de prestația 
acestuia.

Pentru anul 2018, aceste obiective vor rămâne ca obiective principale.

SERVICIUL AGRICOL CADASTRU 

Serviciul Agricol Cadastru a fost organizat conform HCL nr.103 din 30.03.2015 pri-
vind aprobarea organigramei Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu 
Jiu, activitatea acestui serviciu fiind structurată astfel :

-Serviciul Agricol – cu scopul principal de aplicare a prevederilor Legilor Fondului 
Funciar, inspectorii fiind și membri în Comisia pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
Privată asupra Terenurilor a Municipiului Târgu Jiu;

-Compartimentul Cadastru - are ca scop principal conservarea şi protejarea actelor 
de proprietate pentru bunurile imobile aparţinând Municipiului Târgu Jiu în regim de do-
meniu public sau privat, a planurilor topografice, a documentaţiilor tehnice, precum şi a 
Cărţilor funciare deschise pentru respectivele imobile;

În acest sens, în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, au fost desfășurate activități 
specifice constând în: 

-Participarea la ședințele 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 înaintate 
dosarele la OCPI Gorj, în vederea avizării planurilor pentru eliberarea titlurilor de proprie-
tate;

-S-au întocmit 45 documentații privind scrierea titlurilor de proprietate aferente sau 
rectificarea celor eliberate, cât și 40 documentații pentru validarea/invalidarea întinderii 
dreptului de proprietate, fiind emise, în acest sens, 27 hotărâri ale comisiei județene;

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

-Către Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra 
Terenurilor Gorj au fost înaintate 50 de documentații cu propuneri de invalidare sau valida-
re pentru care au fost emise 15 hotărâri județene;
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-Au fost depuse la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj aproximativ 250 
cereri pentru avizarea documentaţiilor de cadastru, privind înscrierea, dezmembrarea sau 
alipirea imobilelor proprietatea Municipiului Tg-Jiu şi înscrierea în cartea Funciară a drep-
tului de proprietate publică sau privată, eliberarea de extrase de informare de Carte funci-
ară pentru imobilele proprietatea Municipiului, avizarea modificărilor de limite şi suprafeţe 
pentru imobilele pentru care s-au constatat neconcordanţe între documentaţii şi actele 
de proprietate, cereri privind notarea unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, etc;

-A fost întocmită documentația în vederea centralizării terenurilor inventariate în 
patrimoniul ADS pentru întocmirea protocolului de predare primire către Comisia Locală 
Târgu Jiu a suprafețelor de teren pentru care au fost eliberate titluri de proprietate;

-S-a realizat actualizarea documentațiilor privind imobilele aparținând domeniului 
public al Municipiului Târgu Jiu, pentru care vor fi accesate fondurile puse la dispoziție prin 
programul ”Casa Verde” și programele de investiții derulate de către Compania Națională 
de Investiții; 

-S-au eliberat documentele necesare ( cadastrul imobiliar, extras de carte funciară, 
adeverința ) pentru înscrierea dreptului de folosinţă sau de superficie privind loturile de te-
ren atribuite tinerilor în baza Legii nr.15/2003 sau în baza licitaţiilor publice ( Cartier Preajba 
și Zona Narciselor); 

-Au fost eliberate către persoanele fizice autorizate ( experţi tehnici ) documentele 
necesare 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, dosarele 
privind pagubele produse culturilor agricole din cauza condițiilor climatice din acest an;

-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 Tg-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.
Pentru anul 2018,  obiectivele principale ale Serviciului Agricol Cadastru sunt:

- Continuarea întocmirii documentațiilor în vederea finalizării procesului de restituire 
a terenurilor în baza Legilor fondului funciar ( realizarea unei situații clare a cererilor înre-
gistrate, soluționate/nesoluționate, transpunerea planurilor parcelare din format analog în 
format digital);

-Accesarea de fonduri în vederea realizării lucrărilor de cadastru sistematic pentru 
sectoarele cadastrale afectate de obiectivul de investiții ”Centura ocolitoare Târgu Jiu”;

-Definitivarea documentației cadastrale pentru Calea Eroilor și traseul liniei de trolei-
buz în vederea accesării de fonduri europene pentru investiții;

-Continuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru proprietăţile 
Municipiului Târgu Jiu, în special pentru bunurile aparținând domeniului public întrucât 
atestarea completărilor și modificărilor domeniului public al Municipiului Târgu Jiu se vor 
realiza conform documentației cadastrale și extrasului de carte funciară aferente bunului 
imobil, în funcţie de posibilităţile bugetare ;

Definitivarea documentațiilor cadastrale de apartamentare a imobilelor cu destinația 
de locuințe situate în blocurile ANL – din zona Narciselor, strada Lt. Col. Dumitru Petrescu 
și strada Agriculturii cât și pentru locuințele sociale situate în zona Ciocârlău.
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COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ
ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ SPECIALĂ  

     
I N F O R M A R E
privind activitatea desfăşurată de  Compartimentul
Autoritate Tutelară și Asistență Socială Specială, în anul 2017

Componenţa compartimentului
Compartimentul Autoritate Tutelară și Asistență Socială Specială, ce   funcţionează 

în subordinea Direcţiei Juridice și de Administraţie Publică  din cadrul Primăriei Munic-
ipiului Târgu Jiu, are în structură 4 posturi, coordonatorul activităţii fiind consilier juridic 
Niculina Truşcă.

Scopul serviciilor oferite în cadrul activității de autoritate tutelară  și asistență so-
cială specială este, în aceeași măsură, de natură juridică, precum și de natură socială, prin 
cele două componente, autoritatea tutelară și asistență socială specială.

Autoritatea Tutelară urmărește îndeplinirea măsurilor prevăzute de lege pentru 
protejarea persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, a celor cu capacitate de ex-
ercițiu restrânsă, precum și a celor care, deși au capacitate de exercițiu, datorită 
unor anumite împrejurări prevăzute de lege, nu își pot apăra în mod corespunzător 
interesele.

Asistenţa Socială Specială este un ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activ-
ităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor cu dizabilităţi (hand-
icap), aflate temporar sau permanent în dificultate, care din cauza unor motive de natură 
economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza, prin 
mijloace şi eforturi proprii, un mod normal, decent de viaţă, precum şi protejarea  copiilor 
orfani aflaţi sub tutelă, cu privire la modul în care tutorele a gestionat prestaţia socială 
primită pentru aceştia (alocaţia de tutelă).

Desfăşurarea activităţii de autoritate tutelară și asistență socială specială

În anul 2017, la Compartimentul Autoritate Tutelară și Asistență Socială Spe-
cială s-au primit și soluționat un număr de 2193 petiții, după cum urmează:

Nr. crt.
Activitatea  de Autoritate Tutelară și Asistență Socială Specială

pe anul 2017

1.
Anchete sociale întocmite pentru persoanele cu handicap (majori)  în vederea obţinerii unor 
drepturi și facilități – 1246  cazuri;

2.
Anchete sociale întocmite pentru copiii cu handicap, în vederea expertizării în cadrul 
Comisiei pentru Protecția Copilului – 261 cazuri;

3
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.: - 304 cazuri;

4
Transmiterea  informațiilor solicitate către D.G.A.S.P.C.,  concretizate în anchete sociale și 
adrese de răspuns:– 63 cazuri; 



15

5. Anchete sociale pentru internări în centre de îngrijire şi asistenţă: - 30 cazuri;

6.  Anchete sociale solicitate de poliţie, instanţă, parchet, I.M.L. în cauze penale : - 32 cazuri;

7.
Număr de persoane cu copii în întreţinere care au notificat  intenţia de a lucra cu contract 
de muncă în străinătate:  - 29 cazuri; 

8. Procese verbale de afișare a sentințelor civile de instituire tutelă sau curatelă: - 31 cazuri;

9.
Rapoarte de monitorizare tutele minori, înaintate, trimestrial,  A.J.P.I.S. Gorj: 8 cazuri/32 
rapoarte;

10.
Curatele speciale și tutele –  anchete sociale sau dispoziţii solicitate de instanţă şi notariatele 
publice:  - 120  cazuri;

11. Contracte încheiate la notar conform Legii nr.17/2000 – 11 cazuri;

12.
Diverse – 34 cazuri  (din care 25 de cazuri anchete sociale  solicitate de instanță pentru 
scutire de timbru judiciar ).

Obiectivele propuse pentru anul 2018 au în vedere ajutorul solicitanţilor pentru obţi-
nerea condiţiile necesare unei vieţi decente, facilitarea de a sprijini   persoanele, grupurile 
şi colectivităţile să-şi rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la 
o societate în permanentă evoluţie, să identifice cauzele care pot conduce la compro-
miterea echilibrului de funcţionare socială şi să acţioneze în vederea ameliorării condiţiilor 
economice şi sociale ale categoriilor ţintă.

De asemenea, cuprind respectarea valorilor umane fundamentale, precum şi a prin-
cipiilor generale profesionale, respectiv reiterează obligaţia exercitării profesiei în acord 
cu legislaţia în vigoare, inclusiv potrivit normelor profesionale specifice din domeniul asis-
tenţei sociale.



16

DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Principalele obiective care au stat la baza activităţii în 2017 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 2017, urmare a solicitărilor persoanelor fizice sau juridice, pe baza analizei

documentaţiilor primite, pe linie de urbanism s-au redactat:

•814 autorizaţii de construire;

•1678 certificate de urbanism;

•2400 certificate de nomenclatură stradală;

•90 autorizaţii de branşament;

•319 procese verbale de recepţie

În anul 2017 au fost soluţionate  6625 de petiţii( autorizaţii de construire, certificate 
de urbanism, certificate de nomenclatură stradală, certificate constatatoare, procese ver-
bale de recepţie , planuri urbanistice zonale şi altele).

S-a colaborat cu Poliţia Locală, efectuându-se   controale în teren şi s-au constatat 
unele abateri de la legislaţia în vigoare,concretizate în întocmirea  proceselor  verbale de 
contravenţie de către Poliţia Locală.

S-au întocmit referate de specialitate în vederea aprobării de către Consiliul Local a 
unui număr de 5 PUZ-uri, emițându-se și 4 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 întreg anul 2017 raportul statistic cu privire la numărul de
locuinţe construite şi indicii caracteristici ai acestora (suprafaţa construită, suprafaţa
locuibilă, suprafaţa utilă, valoare etc.).
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COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI, AVIZE 
 
Principalele activități desfășurate în perioada 01.01.2017-31.12.2017 au vizat înde-

plinirea atribuțiilor reieșite din Regulamentul de funcționare, după cum urmează:
- verificarea documentațiilor depuse de agenții economici, persoane fizice sau jurid-

ice, în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare emise de Primăria Municipiului Târgu 
Jiu conform H.C.L. nr. 5/2003, H.C.L. nr. 514/2015 și a încadrării pe tipuri a unităților de 
alimentație publică conform H.G. 843/1998;

- ținerea evidenței autorizațiilor și acordurilor emise, a formelor de organizare I.I, I.F, 
P.F.A și a taxelor încasate pentru eliberarea acestora;

- verificarea modului de desfășurare a activității agenților economici pe raza munic-
ipiului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a hotărârilor consiliului local, 
colaborând, în acest sens, și cu alte instituții ale statului;

- asigurarea soluționării în termen a cererilor și sesizărilor repartizate compartimen-
tului;

- întocmirea referatelor și a propunerilor pentru proiectele de hotărâri care vizează 
activitatea compartimentului;

- informarea și îndrumarea agenților economici cu privire la cerințele legislației;
- sprijinirea creării unei rețele de distribuție care să asigure servicii de calitate con-

sumatorilor și care să răspundă necesităților de consum ale acestora;
- urmărirea respectării H.C.L. nr. 89 din 28.02.2011 privind interzicerea comercializă-

rii plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, euforice și psihotrope în Municipiul 
Târgu Jiu;

- ținerea evidenței modului de desfășurare a activităților economice în domeniul li-
chidărilor și soldărilor;

- arhivarea documentației primite și emise de compartiment.
În perioada 01.01.2017-31.12.2017, în baza H.C.L. nr. 5/2003  privind autorizarea 

agenților economici, persoane fizice și juridice care desfășoară activități economice în 
municipiu și H.C.L. nr. 514/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului de 
eliberare a acordului de funcționare și a autorizației de funcționare pentru desfășurarea 
activităților comerciale în municipiul Târgu Jiu au fost eliberate 1457 de acorduri de 
funcționare pentru activitatea de comerț și 74 de autorizații de funcționare pentru activi-
tatea de alimentație publică, încasându-se suma de 77.883 lei, ca urmare a achitării taxei 
de autorizare, iar din vizarea acordurilor și autorizațiilor de funcționare s-a încasat suma de 
100.106 lei, însumând un total de 177989 lei.

25 agenți economici au solicitat anularea acordului / autorizației de funcționare, iar 
19 agenți economici nu au avut nevoie de acord / autorizație de funcționare eiberat de 
către instituția noastră.

De asemenea, 31 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, 77 de  adrese au fost trimise spre Poliția Locală 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 
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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 operativitate și eficiență, în majoritatea cazurilor se apelează și la alte instituții 
ale statului, colaborând 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 Pub-
lică Gorj și Poliția Locală 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, e.t.c.).

Conform H.C.L. nr. 25/2009 privind Regulamentul de autorizare a vulcanizărilor, 
spălătoriilor auto și service-urilor auto, care a intrat în vigoare în 30 de zile de la data pub-
licării, au fost depuse 68 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 24 acorduri de funcționare 
pentru activitatea de spălătorie-auto, 18 acorduri de funcționare pentru activitatea de vul-
canizare-auto, 20 acorduri de funcționare pentru activitatea de service-auto, 3 acorduri 
de funcționare pentru activitatea de stații I.T.P. și 3 solicitări au primit răspuns nefavorabil.

De asemenea, au fost efectuate controale la unitățile de prestări servicii în vederea 
depistării agenților economici care încalcă cerințele impuse prin prezentul regulament și 
care, în desfășurarea activității, ocupă domeniul public și perturbă traficul rutier și pietonal.

În urma controalelor efectuate, 110 agenți economici au fost sancționați cu amendă 
contravențională pentru neafișarea la loc vizibil a autorizației și acordului de funcționare, 
la 4 agenți economici le-a fost suspendată activitatea, 4 agenți economici au primit 
avertisment scris, 30 agenți economici au primit avertisment verbal și mai mulți agenți 
economici au fost somați în vederea autorizării.

OBIECTIVELE PENTRU ANUL 2018 vizează desfășurarea în municipiu a unei ac-
tivități comerciale civilizate, autorizate, cu respectarea cadrului legislativ. În acest sens se 
vor avea în vedere:

- efectuarea, în colaborare cu Poliția Locală, a unui număr mai mare de verificări la 
agenții economici din municipiu și informarea acestora cu privire  la necesitatea obținerii 
autorizației și a acordului de funcționare, eliberate în baza H.C.L. nr. 5 din 27.01.2003 și  
H.C.L. nr. 514 din 18.12.2015;

- efectuarea de verificări la gospodăriile cetățenești din Municipiul Târgu Jiu și local-
itățile componente împreună cu S.V.S.U;

- efectuarea de verificări la unitățile de alimentație publică împreună cu reprezen-
tanți ai Agenției de Protecție a Mediului, Direcția de Sănătate Publică, Poliția Locală Târgu 
Jiu, Poliția Municipiului Târgu Jiu, în scopul prevenirii aspectelor negative din activitatea 
acestora.
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BIROUL  LICITAŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

În anul 2017, Biroul Licitaţii şi Achiziţii Publice şi-a desfăşurat activitatea cu cinci 
angajați, activitatea fiind coordonată de către Ing. Gheorghe Sulea ca şef birou. 

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017
1. Obiective care au stat la baza activităţii: 
-organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică privind atribuirea con-

tractelor  publice de produse, servicii şi lucrări;
-organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor privind concesionările, superficiile, închirier-

ile, și vânzările de bunuri; 
2. Aspecte organizatorice avute în vedere pentru îndeplinirea obiectivelor: 
2.1. Acte normative ce stau la baza activităţii biroului:
- O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri propri-

etate publică;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice cadru de aplicare a  

O.U.G. nr. 54/2006;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a preve-

derilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acord cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a con-
tractului de achiziție publică;

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a 

bunurilor aparținând instiituțiilor publice.

2.2. Organizarea activităţii biroului 
Biroul Licitații și Achiziții Publice are următoarele atribuții principale:
-elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de către
celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și pro-

gramul anual al achizițiilor publice;
-elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației
de atribuire și documentelor suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a 

documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de către compartimentele de 
specialitate;

-îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea
prevăzute în lege;
-aplică și finalizează procedurile de atribuire;
-realizează achizițiile directe;
-întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea / reînnoirea / recuperarea
înregistrării autorității contractante în SEAP, sau recuperarea certificatului digital, 

dacă este cazul;
-întocmește documentațiile privind vânzarea, concesionarea, superficia și
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închirierea de bunuri;
-stabileşte preţurile de pornire, acolo unde este cazul, privind concesionările,
superficiile şi închirierile de terenuri;
-duce la îndeplinire prevederile H.C.L. emise de către Consiliul Local al
Municipiului Târgu Jiu;
-constituie și păstrează dosarul achiziției publice.

2.3. Proceduri de atribuire
Achiziţiile publice se realizează prin următoarele proceduri:
-licitaţie deschisă;
-licitaţie restrânsă;
-dialog competitiv;
-negociere competitivă;
-parteneriatul pentru inovare;
-concurs de soluţii;
-negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
-procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și a altor servicii
specifice;
-procedură simplificată;
Procedura simplificată se aplică pentru achizițiile publice a căror valoare estimată,
fără T.V.A., este mai mică decât următoarele praguri valorice:
- pentru lucrări – 23.227.215 lei;
- pentru produse sau servicii – 600.129 lei;
- pentru servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 – 3.334.050 

lei.

Achiziția directă se aplică pentru achizițiile publice a căror valoare estimată, fără
T.V.A., este mai mică decât 132.519 lei pentru servicii sau produse, respectiv 441.730 

lei pentru lucrări.

3. Rezultate concrete 
Până la data de 01.12.2017 au fost încheiate următoarele contracte:
A. Prin procedură simplificată:
a) contracte lucrări - 3 contracte:
- Lucrări de alimentare cu energie electrică a Stadionului Municipal;
- Lucrări de alimentare cu energie electrică – tarif de racordare, a Stadionului Mu-

nicipal;
- Lucrări ocazionale și de strictă urgență la instalațiile electrice.
b) contracte produse – 14 contracte
- Becuri și cabluri electrice;
- Lămpi;
- Siguranțe;
- Articole și accesorii electrice;
- Scaune școlare;
- Pupitre individuale școli;
- Pupitre 2 persoane școli;
- Set clasa 0 școli;
- Catedre școli;
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- Server, calculatoare, monitoare și sistem de protecție a rețelei;
- Copiatoare;
- Licențe;
- Echipamente și soft pentru securitate rețea D.P.V.;
- Licențe D.P.V.
B. Achiziţii directe
Lucrări - au fost încheiate  87 contracte.
Servicii - au fost încheiate 65 contracte și 105 de comenzi.
Produse - au fost încheiate 27 contracte și 74 de comenzi.

4. Concesiuni, superficie, închirieri, vânzări
 4.1. Concesiuni și superficie  de bunuri:
- Concesionare teren pentru desfășurarea de activități de producție și prerstări ser-

vicii Zona Termocentralei – 1 contract;
- Superficie teren Zona Narciselor pentru construcție locuințe:
- Strada Petre Țuțea  - 1 contract.
- Superficie teren Zona Panduraș pentru construcție locuințe:
- Strada Mesteacănului – 1 contract.
4.2. Vânzări de bunuri:
- Imobil Strada Unirii, nr. 110.
4.3. Închirieri bunuri:
- Teren incinta Colegiușui Național Spiru Haret în vederea amplasării unui chioșc 

pentru comercializare produselor de patiserie, băuturi non alcoolice și papetărie.

5. Concluzii, propuneri
a. Concluzii: Prin activitatea desfăşurată de Biroul Licitaţii şi Achiziţii Publice, s-au 

dus la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local în ceea ce priveşte concesionările, superfici-
ile, închirierile şi vânzările de bunuri, s-au încheiat contractele de achiziţii de produse, ser-
vicii şi lucrări, necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în Programul Anual de Achiziţii 
pe anul 2017.

b. Propuneri:
-  îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu celelalte compartimente, birouri, servicii, 

direcții ale Primăriei, în vederea sprijinirii activității Biroului Licitații și Achiziții Publice, în 
funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care ur-
mează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.

- având în vedere modificarea legislației în domeniul achizițiilor publice, consider că 
este necesară participarea la cursurile de perfecționare a personalului din cadrul biroului.
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DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE 

 Direcţia Turism şi Evenimente Culturale, conform organigramei aprobate, este 
alcătuită din:

I.   COMPARTIMENTUL EVENIMENTE CULTURALE
II.CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ „CON-

STANTIN BRÂNCUȘI”

I.COMPARTIMENTUL EVENIMENTE CULTURALE

Anul 2017 a fost unul plin de evenimente culturale, deoarece Primăria Municipiului 
Târgu Jiu, prin Direcţia Turism şi Evenimente Culturale, a oferit un calendar bogat în activ-
ităţi de acest gen. 

Valentine’s Day şi Dragobetele sunt manifestări dedicate iubirii, sărbătorite prin-
tr-o serie de concursuri şi spectacole, fiind organizate cu sprijinul altor instituţii de cultură 
din Municipiul Târgu Jiu.

•De Valentine’s Day, au fost organizate concursuri în cadrul cărora au fost  premiate 
cuplurile de îndrăgostiți. Cele mai frumoase zece declarații de dragoste au fost răsplătite 
cu șampanie, torturi, buchete de flori și cine romantice. Concursurile au fost organizate 
marți, 14 februarie 2017, pe toate cele cinci radiouri locale din municipiul Târgu Jiu. Cinci 
dintre cele mai frumoase declarații de dragoste făcute partenerului au fost premiate cu 
câte o șampanie, un tort și un superb buchet de flori, iar alte cinci declarații de dragoste 
au fost premiate cu câte o cină romantică la un restaurant select din municipiul Târgu Jiu.

•De Dragobete au fost organizate vineri, 24 februarie 2017, manifestări dedicate 
acestei sărbători. Acțiunile au debutat cu un spectacol susținut de Fanfara „Armonia” la 
foișorul din Parcul Central „Constantin Brâncuși”, iar artiștii Școlii Populare de Artă au 
oferit publicului spectacolul Sărbătoarea Dragostei – Dragobetele, eveniment ce a avut 
loc la amfiteatrul din zona centrală a municipiului Târgu Jiu. Potrivit tradiției, reprezentanții 
Primăriei Municipiului Târgu Jiu au oficiat și în  anul 2017 căsătorii cu prilejul Sărbătorii 
Dragobetelui. Trei cupluri și-au unit destinele, atât la Poarta Sărutului, cât și în sala de 
căsătorii a instituției.

 
1 și 8 Martie sunt manifestări dedicate tuturor femeilor, sărbătorite  printr-o serie 

de concursuri și spectacole, fiind organizate în colaborare cu alte instituţii de cultură din 
Municipiul Târgu Jiu. 

De Mărțișor și Ziua Internațională a Femeii, doamnele și domnișoarele din municipiul 
Târgu Jiu au fost răsfățate cu spectacole, flori, dar și alte surprize pregătite de Direcția Tu-
rism și Evenimente Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Miercuri, 1 martie, 
artiștii Cvartetului „Accente” le-au oferit doamnelor și domnișoarelor un spectacol de mu-
zică clasică într-un eveniment organizat în aer liber, chiar în fața Teatrului Dramatic „Elvira 
Godeanu” din Târgu Jiu. Marți, 7 martie, începând cu ora 18:00, Orchestra de Cameră a 
Filarmonicii „Oltenia”, condusă de dirijorul Ivan Iliev, a susținut un impresionant concert 
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festiv în sala mare de evenimente de pe Insulița Jiului. Cei 700 de invitați s-au delectat 
cu arii celebre de Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms sau Peter Warlock, iar 
doamnelor și domnișoarelor le-au fost oferite flori. 

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 artiştii 
Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu. 

Zilele Municipiului Târgu Jiu reprezintă un complex de manifestări culturale, ar-
tistice şi sportive care au loc în fiecare an în preajma zilei de 21 Mai. 

În anul 2017, Zilele Municipiului Târgu Jiu, au avut loc în perioada 15-21 Mai. La 
aceste evenimente, pe lângă locuitorii Municipiului Târgu Jiu, a participat și o delegație 
oficială a orașului Forbach, oraș înfrățit cu Municipiul Târgu Jiu.

•În data de 15 Mai 2017 începând cu ora 12.00, pe strada Victoriei - zona centrală, a 
avut loc expoziția stradală de fotografie “Târgu Jiul de altădată”. Tot în aceeași zi începând 
cu ora 18.00, în toate parcurile din Municipiul Târgu Jiu, au avut loc spectacole stradale 
mimi de poveste, pictură pe față și magie.Seara s-a încheiat cu o parada a motocicliștilor.  

•În data de 16 Mai 2017 la ora 12.00 a avut loc, pe Aleea Nemuritorilor, Festivitatea de 
dezvelire a stelei dedicate inginerului Ștefan Georgescu Gorjan.Tot în aceeași zi începând 
cu ora 13.00 a avut loc, în Sala Maură a Palatului Administrativ, Ședința festivă a Consiliului 
Local.Seara s-a încheiat cu Festivitatea oficială de deschidere a Zilelor Municipiului Târgu 
Jiu – un spectacol de sunet, lumini și dansatori acrobați.

•În data de 17 Mai 2017 începând cu ora 10.00, la Muzeul de Artă din Municipiul 
Târgu Jiu,  a avut loc conferința “Istoria Coloanei fără Sfârșit” susținută de către doamna 
Sorana Georgescu Gorjan, eveniment la care au participat cetăţeni, studenti, oameni de 
cultură. În aceeași zi începând cu ora 11.00, în Amfiteatrul din zona centrală, a avut loc 
spectacolul stradal “Opera” organizat în colaborare cu Liceul de Arte “Constantin Brăiloiu” 
din Târgu Jiu.Seara s-a încheiat pe Insulița Jiului cu un spectacol oferit de Fanfara Armonia 
și Secția de muzică tradițională românească a Liceului de Arte “Constantin Brăiloiu” din 
Târgu Jiu. La acest eveniment au participat aproximativ 500 persoane.

•În data de 18 Mai 2017, pe strada Victoriei - zona centrală, a avut loc deschiderea 
Târgului Meșterilor Populari din Oltenia organizat în colaborare cu Centrul Județean pen-
tru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.Tot în aceeași zi începând cu ora 
18.00, la sediul Uniunii Artiştilor Plastici Filiala Târgu Jiu, a avut loc “Vernisaj expoziție 
grafică” Alina Roșca. Seara s-a încheiat pe Insulița Jiului cu un spectacol de muzică pop-
ulară susținut de Orchestra Emi Events Music din Târgu Jiu alături de îndrăgiții soliști: 
Niculina Stoican, Ileana Lăceanu, Nina Predescu, Emil Badea, Cristina Turcu Preda, Vasile 
Ciobanu, Teodora Pană, Dumitru Vasilescu, Irina Zoican, Marcela Fota, Roberta Crintea și 
Sanda Argint.  La acest eveniment au participat aproximativ 6000 persoane.

•În data de 19 Mai 2017 la ora 11.00 a avut loc, la Sala Maură din Prefectura Gorj, 
evenimentul  “Salonul de carte istorică Gorjeană” unde au fost prezentate lucrările  “Carol 
I al României, un monarh devotat” autori Sorin Liviu Damean și Iulian Oncescu și  “Biografii 
Gorjene” autor Gheorghe Nichifor.La cest eveniment au participat elevi, studenţi, oameni 
de cultură, cetăţeni. Seara s-a încheiat, pe Insulița Jiului, cu un spectacol de muzică pop-
ulară susținut de artiștii Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu și Ansamblului Artistic Pro-
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fesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu. La acest eveniment au participat aproximativ 10000 
persoane.

•În data de 20 Mai 2017 începând cu ora 12.00, pe Insulița Jiului, a avut loc Festivalul 
Național de Muzică Ușoară și Folk “Coloana Infinitului” organizat în colaborare cu Palatul 
Copiilor din Târgu Jiu. Începând cu ora 17.00, în Piaţa Prefecturii din Municipiul Târgu Jiu, s-a 
desfășurat evenimentul intitulat “Ziua Majoratului” în cadrul căruia au fost sărbătoriţi tinerii din 
Municipiul Târgu Jiu care au devenit majori în săptămâna 15-21 mai 2017. Acest eveniment 
s-a încheiat cu parada liceelor și un flash mob la care au luat parte circa 1000 de liceeni care 
s-au bucurat ulterior de o petrecere cu DJ în Piața Prefecturii din Municipiul Târgu Jiu. Seara 
s-a încheiat cu Procesiunea închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena, protectorii Muni-
cipiului Târgu Jiu. La acest eveniment au participat aproximativ 3000 persoane.

•În data de 21 Mai 2017 începând cu ora 19.00, a avut loc pe Insulița de pe Jiu, 
un spectacol de muzică ușoară susținut de Emanuel Cârstea, JO și Antonia. Seara s-a 
încheiat cu un foc de artificii. La acest eveniment au participat aproximativ 10000 per-
soane.

1 Iunie - ziua copilului a fost sărbătorită în anul 2017 printr-o serie de mani-
festări dedicate copiilor: spectacol de teatru, de magie, face-painting, animatori, paradă 
de păpuși și personaje de poveste care au antrenat copiii în diferite activități educative şi 
distractive. La acest eveniment au participat aproximativ 5000 persoane.

Preajba Bike Fest s-a desfășurat în perioada 04 - 06 august, în Localitatea Preaj-
ba, fiind un eveniment dedicat promovării turismului de aventură şi nu numai. Prima ediție 
a Târgu Jiu Bike Fest a aliniat la startul competiției 31 de pasionați ai ciclismului montan, 
care s-au întrecut pe un traseu cu o distanță de 32 de kilometri și o diferență totală de nivel 
de 300 de metri. Printre concurenți  s-au numărat atât bicicliști din județul Gorj, cât și din 
județele Galați, Sibiu, Hunedoara și Mehedinți. Pe lângă concursul de Mountain Bike, cei 
prezenți la evenimentul de la Târgu Jiu au avut parte de distracție, concerte cu muzică live, 
DJ Mix, poligon Airsoft și multă voie bună.

Festivalul de Muzică Folk şi Baladă „Poarta Sărutului”, din luna august, re-
uşeşte să adune la un loc cele mai mari nume ale folkului românesc şi oferă, totodată, o 
şansă de afirmare a tinerelor talente. Festivalul este organizat de Şcoala Populară de Artă, 
cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Târgu Jiu, şi al altor instituţii. La ediţia din 2017, 
nume sonore din folkul românesc au încheiat fiecare seară a festivalului, preşedintele juri-
ului fiind Victor Socaciu.

În săptămâna 21 - 27 august 2017 Târgu Jiul a fost din nou în sărbătoare, prin 
organizarea Festivalului Berii, pe Insuliţă. Festivalul Berii a dat startul la distracţie luni şi 
şi-a închis porţile după o săptămână, cu participarea a mii de locuitori ai urbei noastre. 
Şapte zile de distracţie şi voie bună, de luni până duminică, târgujienii au avut posibilitatea 
să lase deoparte grijile cotidiene şi să intre în atmosfera de sărbătoare. Festivalul a fost 
sponsorizat de două societăţi renumite, de la bugetul local nefiind alocaţi bani pentru 
acest eveniment. Locuitorii urbei noastre au putut să se bucure de un spectacol folclo-
ric susţinut de Ansamblul „Maria Lătăreţu” al Şcolii Populare de Artă din Târgu Jiu şi de 
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, iar duminică seara au urcat pe scenă DJ 
Warm Up, Sonny Flame şi Ioana Ignat.
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Festivalul Internațional de Folclor s-a desfășurat în perioada 20 – 25 august, 
fiind organizat de Consiliul Județean și Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, cu 
sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Târgu Jiu, precum şi al altor instituţii. Au fost invi-
tate să participe ansambluri folclorice din Germania, Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, 
Grecia, Polonia, Turcia şi Ungaria. Menirea acestui festival este de a promova municipiul 
Târgu Jiu și județul Gorj ca locuri păstrătoare ale vechilor noastre tradiții, atât la nivel 
național, cât și internațional. 

Tot în luna august, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Cultu-
rii Tradiţionale Gorj, în colaborare cu Primăria Târgu Jiu, a organizat Târgul Meşterilor 
Populari din România, locuitorii orașului nostru putând să admire timp de mai multe zile 
obiecte tradiţionale româneşti şi străine, expuse de 70 meşteri populari din toate colţurile 
ţării.

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

Festivalul este organizat de Consiliul Judeţean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”, în colaborare cu Consiliul Local şi Primăria Municipiului Târgu Jiu, Cen-
trul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Şcoala Popu-
lară de Artă Târgu Jiu şi cu alte instituţii de cultură. 

Festivalul Toamnei, organizat pentru treia oară în Municipiul Târgu Jiu, este ded-
icat celebrării recoltei și redescoperirii tradițiilor, obiceiurilor și meșteșugurilor autentice. 
Acțiunile dedicate Festivalului Toamnei 2017 au cuprins spectacole folclorice, expoziții de 
ceramică, produse alimentare și utilaje agricole, precum și demonstrații realizare de pro-
ducătorii specializați în realizarea vinului prin tescuire, olărit, încondeiat vase sau împle-
tirea coșurilor. De asemenea, în zona pietonală a orașului a funcționat un târg al meșterilor 
populari și au fost comercializate produse alimentare de sezon, produse tradiționale și de 
artizanat, în timp ce meșterii populari i-au inițiat pe cei mici în tainele olăritului și cioplitului. 
Peste 1.000 de căni cu must au fost împărțite gratuit târgujienilor și turiștilor care au trecut 
pe la mustăria amenajată în centrul orașului, iar un taraf de lăutari a întreținut atmosfera 
de sărbătoare. 

1 Decembrie – Ziua Naţională a României presupune un complex de manifestări 
artistice organizate de Consiliul Local şi Primăria Târgu Jiu, Consiliul Judeţean şi Prefec-
tura Gorj, în colaborare cu alte instituţii şi aşezăminte culturale. Potrivit tradiției, în Piața 
Prefecturii din centrul orașului, a avut loc spectacolul organizat cu prilejul pornirii iluminat-
ului festiv pentru sărbătorile de iarnă, iar publicului i-a fost oferit un concert de neuitat. Pe 
scenă au urcat: Ansamblul „Maria Lătărețu” al Școlii Populare de Artă, trupele Korsar și 
Direcția 5, precum și corul de elevi al Colegiului Național „Spiru Haret”, care a intonat Im-
nul Național al României. Mii de persoane au luat parte la eveniment, iar orașul a îmbrăcat 
haine de sărbătoare odată cu pornirea instalațiilor de iluminat ornamental. De asemenea, 
în intervalul 1-6 decembrie 2017, în zona pietonală a orașului a avut loc Târgul de Moș 
Nicolae, manifestare organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Gorj și Direcția Turism și Evenimente Culturale din cadrul Primăriei 
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Municipiului Târgu Jiu. Cei aflați în căutarea unui cadou pentru cei dragi au avut posibil-
itatea să cumpere obiecte realizate de meșterii populari, dar și dulciuri sau alte produse 
specifice sărbătorilor. La Târgul de Moș Nicolae au fost prezenți 40 de participanți, din 
șapte județe ale țării.

Târgul de Crăciun - a fost organizat în perioada 7 decembrie 2017 – 7 ianuarie 
2018 , eveniment la care au participat aproximativ 40 de comercianți. Aceștia au pus la 
dispoziția târgujienilor și turiștilor produse alimentare și de artizanat tradiționale, decorați-
uni, suveniruri, precum și alte produse specifice sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun 
a funcționat în zona pietonală a orașului și a atras numeroși turiști veniți să petreacă săr-
bătorile de iarnă la Târgu Jiu;

Totodată în cadrul Târgului de Crăciun a fost organizată Caravana lui Moş Crăciun, 
în zona Victoria Centru, în cadrul căreia dansatori îmbrăcaţi în diferite personaje alături de 
personajul Moş Crăciun au avut diverse coregrafii care au ilustrat cu ajutorul personajelor 
din paradă diverse poveşti de Crăciun.

Zilele Recunoştinţei presupun un complex de manifestări culturale închinate vic-
toriei Revoluţiei române, fiind organizate de Consiliul Judeţean Gorj, în colaborare cu Con-
siliul Local şi Primăria Târgu Jiu şi alte instituţii şi aşezăminte culturale judeţene şi locale.

În cadrul evenimentului Sărbători de iarnă, în perioada 19 - 21 decembrie, peste 
5000 de colindători au trecut pragul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Aceştia au primit pa-
chete cu dulciuri şi au fost întâmpinaţi de însuşi Moş Crăciun. Programul acțiunilor dedicate 
sărbătorilor de iarnă s-a încheiat de Revelion, când mii de târgujieni au admirat, la cumpăna 
dintre ani, un impresionant foc de artificii. Cei prezenți la evenimentul organizat pe Insulița 
Jiului au ciocnit o cupă de șampanie cu reprezentanții Primăriei Municipiului Târgu Jiu, iar, 
potrivit tradiției, la Poarta Sărutului au fost oficiate primele căsătorii din acest an.

II.CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ 
„CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Activitatea desfășurată în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Tu-
ristică „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu în anul 2017 a cuprins acțiuni, manifestări și eve-
nimente cu rol de promovare a Municipiului Târgu Jiu, atragerea turiștilor și informarea 
acestora cu privire la potențialul turistic, precum:

•Participarea la târguri și alte manifestări de turism pe plan local, regional și național;
•Organizarea, găzduirea sau participarea la evenimente culturale, spectacole, târgu-

ri și festivaluri, expoziții de artă populară și meșteșuguri etc.;
•Întâlniri de lucru periodice cu agenții economici cu activitate în domeniul turismului;
•Promovarea și dezvoltarea potențialului turistic al județului Gorj, având ca princi-

pal obiectiv punerea în valoare a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor”, capodoperă a 
marelui sculptor Constantin Brâncuși;

•Încheierea de parteneriate de colaborare cu diferite instituții publice de turism, 
cultură, etc.; 
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•Activitate de ghid turistic, prin deplasarea ghizilor autorizați din cadrul CNIPT la 
solicitările grupurilor de turiști și punerea acestui serviciu la dispoziția agenților economici 
care găzduiesc grupuri de turiști, ca serviciu cu titlu gratuit;

•Informarea și consilierea turiștilor, atât în mod direct, în timpul programului de lucru 
cu publicul al CNIPT, cât și în afara orelor de funcționare, prin crearea unei zone cu acces 
WiFi gratuit; 

•Consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale și 
naționale, ca serviciu cu titlu gratuit;

•Informarea generală asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice locale, regionale 
sau naționale;

•Informarea cu privire la posibilitățile de rezervare a biletelor de transport, precum și 
cu privire la ghizi turistici locali, naționali și specializați;

•Elaborarea de propuneri de dezvoltare turistică în colaborare cu alte instituții pub-
lice locale;

•Întâlniri de lucru la sediul CNIPT „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu cu reprezentanții 
celorlalte CNIPT-uri din regiunea Oltenia;

•Păstrarea și dezvoltarea relațiilor cu Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scrii-
torilor din Turism, organizație care a acordat municipiului Târgu Jiu, în anul 2014, distincția 
Mărul de Aur, prin participarea la întâlniri de lucru;

•Participarea la emisiuni radio și TV pentru prezentarea atracțiilor turistice și a eve-
nimentelor din zonă;

•Organizarea de manifestări expoziționale de turism pe plan local și regional și de 
activități generale de marketing intern și extern cu rol în creșterea circulației turistice locale 
și regionale;

•Cooperarea cu instituțiile locale și regionale pe probleme de turism;
•Efectuarea de activități de cercetare de piață pe plan local, de analiză, planificare, 

structurare și elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală și marketing turistic, în 
colaborare cu autorități ale administrației publice locale și cu autoritatea publică centrală 
pentru turism;

•Oferirea de informații cu privire la autoritățile competente în soluționarea rec-
lamațiilor care se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice;

•Privind activitatea de ghid turistic, ca serviciu cu titlu gratuit, enumerăm ur-
mătoarele activități:

 Deplasarea în teren, la solicitările turiștilor / grupurilor de turiști, cărora le-au fost 
prezentate seturi complete și corecte de informații turistice, atât în limba engleză cât și în 
limba franceză, cu privire la obiectivele turistice din orașul Târgu Jiu, istoria orașului, obi-
ceiurile și tradițiile orașului, condițiile de vizitare, informații culturale, istorice, geografice, 
economice etc. 

Turiștii au primit materiale de promovare, atât cu orașul Târgu Jiu cât și cu Județul 
Gorj (pliante în limba engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, română; hărți turistice 
cu orașul Târgu Jiu, insigne, magneți etc). De asemenea, ghizii CNIPT „Constantin 
Brâncuși” Târgu Jiu au tradus în limbi de circulație internațională pliantele cu prezentarea 
Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” realizat de Constantin Brâncuși, broșura cu 
descrierea obiectivelor turistice din Târgu Jiu, precum și paginile site-ului Centrului www.
targujiu.info.
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Dintre cele mai importante delegații oficiale și grupuri organizate de turiști care au 
vizitat principalele obiective turistice, însoțiți de ghid, amintim:

-28 martie 2017 – Proiect Erasmus Team (25 de persoane din Polonia, Lituania, 
Catalonia, Oxford, Anglia, Turcia, Olanda, Watermuldersweg,

Wilhelminastnuat, Pablea); 
-24 - 28 aprilie 2017 - Proiect de Parteneriat Strategic KA2 – „Treasure in Lan-

guage” al Liceului cu Program Sportiv Târgu Jiu - însoțirea grupului de 30 de persoane 
și prezentarea atât în limba franceză cât și în limba engleză a operelor marelui sculptor 
Constantin Brâncuși, a orașului dar și a tradițiilor județului Gorj; 

-25 aprilie 2017 – Prezentarea în limba engleză a orașului unui grup de 20 de pro-
fesori străini veniți ca schimb de experiență cu Universitatea „Constantin Brâncuși” din 
Târgu Jiu;

-09 aprilie 2017- Vizită FIJET (15 reprezentanți din Bulgaria, Slovacia, Serbia, Span-
ia, Croația, România). Prezentarea în Limba engleză și franceză a orașului și a Ansamblului 
Monumental; 

-16 - 18 mai 2017- Vizită Delegație Forbach - Franța – însoțirea delegației și prez-
entarea în limba franceză a orașului și a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” realizat 
de Constantin Brâncuși. Traducerea în limba franceză a interviului realizat de televiziunea 
din Forbach primăriei orașului Târgu Jiu;

-1 - 3 iunie 2017- Prezentarea orașului Târgu Jiu și a Ansamblului Monumental 
„Calea Eroilor” unui grup de 35 de persoane cu ocazia Absolvirii Facultății de Stomatol-
ogie, promoția 1977; 

-30 iunie - 1 iulie 2017 - Caravana turiștilor polonezi în proiectul „Go Romania!” 
care a avut drept scop refacerea simbolică a itinerariului parcurs de turiștii polonezi spre 
litoralul Mării Negre în anii 1970-1980, sub forma unei caravane auto ce a cuprins și județul 
Gorj (Rânca) și orașul Târgu Jiu cu vizită și la operele marelui sculptor Constantin Brâncuși;

-28 august 2017 - Conferința finală a proiectului „Life Path” organizată de Asociația 
Scout Society, desfășurată la sediul CNIPT „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, în cadrul 
căreia participanților le–au fost oferite informații despre obiectivele turistice, precum și 
materiale de promovare;

-02 septembrie 2017 – Promoția de ofițeri de artilerie și rachete antiaeriene 1974, 
în rezervă și retragere, aflați în vizită turistică la Târgu Jiu au fost oaspeți ai CNIPT „Con-
stantin Brâncuși”, Târgu Jiu cu scopul cunoașterii locurilor, precum și perenitatea și sem-
nificația obiectivelor turistice; 

- 12 septembrie 2017 -  Vizita unui grup de 13 turiști din Italia și Craiova dornici să 
cunoască orașul și în special operele marelui sculptor Constantin Brâncuși;

-15 septembrie 2017 - Proiectul Employment Lab organizat de Asociația Scout 
Society, desfășurat pe parcursul a 12 zile, pentru 54 de tineri din România, Cehia, Croația, 
Spania, Portugalia și Grecia, cărora li s-a asigurat și prezentarea orașului și a obiectivelor 
turistice în limba engleză;

- 19 septembrie 2017 -  Peste 50 de poeți din 41 de țări au vizitat Municipiul Târgu Jiu, 
în perioada 17-20 septembrie la cea de-a V-a ediție a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai 
Eminescu“ din Craiova. Ghidul din cadrul CNIPT „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a însoțit 
delegația pe tot parcursul acțiunilor programate la Târgu Jiu și le-a prezentat oaspeților 
operele brâncușiene, cât și informații despre principalele atracții turistice ale orașului;

- 26 septembrie 2017 – CNIPT „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a fost gazda vizitei 
delegației Ministerului Afacerilor de Interne din Cehia. Ansamblul Monumental „Calea 
Eroilor” a fost punctul de interes pentru oaspeții noștri; 
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- 27 septembrie 2017 –Vizita unui grup de 58 de persoane din compania Nestle, cu 
ocazia reuniunii membrilor din toate zonele țării, cu scopul vizitării orașului Târgu Jiu și a 
operelor marelui sculptor Constantin Brâncuși. Le-au fost prezentate informațiile necesare 
asupra obiectivelor și le-au fost oferite materiale de promovare;

- 03 octombrie 2017 - Echipa Euroscola a Colegiului Tehnic „General Gheorghe 
Magheru” a desfășurat la CNIPT Târgu Jiu o nouă activitate de promovare a Ansamblului 
Monumental „Calea Eroilor” în cadrul proiectului „Constantin Brâncuși, românul european 
prin excelență”, eveniment găzduit de Centrul Național de Informare și Promovare Turis-
tică „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu;

- 10 octombrie 2017 - Proiectul Erasmus „Liberté je t’aime” organizat de Liceul 
Tehnologic Baia de Fier - Gorj, având ca parteneri licee din Germania, Italia, Grecia, unde 
au participat 45 de persoane cu scopul promovării istoriei și culturii orașului Târgu Jiu și a 
județului Gorj;

- 01 noiembrie 2017 – CNIPT „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a fost gazda unui 
grup numeros de 70 de elevi de la Liceul Teoretic Waldorf din Iași, în cadrul săptămânii 
Școala Altfel. Atât elevii cât și cei trei profesori însoțitori au fost deosebit de interesați 
să viziteze Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” și să afle cât mai multe informații atât 
despre opere cât și despre specificul zonei noastre;

     
•Pagina de Internet a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică 

„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu reprezintă unul dintre cele mai importante canale de 
informare și promovare a activităților desfășurate în cadrul Centrului, motiv pentru care 
site-ul este menținut și actualizat permanent cu cele mai noi informații necesare turiștilor și 
nu numai. Site-ul conține date privind operatorii economici cu structuri de cazare turistică, 
unități de alimentație publică, de transport, agenții de turism, touroperatori, principalele 
obiective și atracții turistice, informații privind patrimoniul natural și cultural, instituții pub-
lice, puncte de interes, atât din municipiul Târgu Jiu cât și din județul Gorj, imagini și filmări 
reprezentative, detalii despre cele mai recente activități și evenimente derulate în cadrul 
CNIPT, etc. Pagina de Internet www.targujiu.info înregistrează peste 150.000 de vizitatori 
interesați de oferta turistică a orașului și județului nostru. 

Dintre cele mai importante evenimente și manifestări organizate de Centrul Național 
de Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu în perioada 01.01.2017 
– 31.12.2017 sau la care Centrul a fost partener, amintim:

Expoziția „Fotografii unice cu Eroina de la Jiu, expuse la sediul CNIPT «Con-
stantin Brâncuși»” - 20 ianuarie 2017 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși” Târgu 
Jiu a organizat, cu ocazia împlinirii a 123 de ani de la nașterea Ecaterinei Teodoroiu, o 
inedită expoziție de fotografie-document cu momente unice din viața celei care a căzut 
vitejește pe frontul de la Mărășești, pe data de 22 august 1917, în fruntea plutonului pe 
care îl comanda în calitate de sublocotenent al Armatei Române. Expoziția a fost vizitată 
la sediul CNIPT din Târgu Jiu, strada Crișan Nr. 3, iar evenimentul a atras zeci de turiști, 
elevi ai instituțiilor de învățământ din județ, cercetași, precum și alte persoane interesate 
de viața Ecaterinei Teodoroiu;

Cei mai importanți apicultori din țară au venit la Târgu Jiu - 11-12 februarie 
Municipiul Târgu Jiu a găzduit, în intervalul 11-12 februarie 2017, a patra ediție a Târ-

gului Apicol. Peste 60 de producători din întreaga țară au expus în Piața Prefecturii și le-au 
oferit târgujienilor și turiștilor posibilitatea să achiziționeze echipamente, utilaje și produse 
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alimentare apicole de cea mai bună calitate. Organizatorii au amenajat aproximativ 80 de 
standuri pentru producătorii și comercianții care au venit din orașe precum Satu Mare, 
Iași, Constanța, Timișoara, București, dar și din alte zone ale țării.

„Colocviile Brâncuși” – 141 de ani de la nașterea părintelui sculpturii moder-
ne 17-21 februarie 2017

În perioada 17-21 februarie 2017 a avut loc, la Târgu Jiu, Craiova și București, seria 
de manifestări culturale „Colocviile Brâncuși”, cu ocazia aniversării a 141 de ani de la 
nașterea creatorului sculpturii moderne. Programul a fost unul variat, conceput pentru 
a veni în întâmpinarea iubitorilor artei brâncușiene și a cuprins mai multe evenimente 
tematice. Centrul Național de Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși” a 
fost partenerul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” 
în organizarea acestor evenimente;

Invitație la filmul ,,Ecaterina Teodoroiu, eroina poporului român” - 10 martie 
2017 

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de când Eroina de la Jiu, Ecaterina Teodoroiu, a 
fost ridicată la rangul de ofițer și a devenit prima femeie ofițer a armatei române, Centrul 
Național de Informare și Promovare Turistică ,,Constantin Brâncuși” a organizat un eve-
niment în memoria acesteia, la Cinematograful ,,Sergiu Nicolaescu” din Târgu Jiu, unde a 
rulat filmul ,,Ecaterina Teodoroiu, eroina poporului român”. Filmul a fost realizat de către 
documentaristul Dorin Brozbă cu imagini de arhivă, iar durata acestuia a fost de 40 de 
minute. La acest eveniment au participat peste 300 de elevi, dar și alți cetățeni ai orașului 
și turiști. Intrarea a fost liberă;

Târgul de Turism al Olteniei, Ediția II - 10-12 martie 2017 
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși” Târgu 

Jiu a promovat municipiul Târgu Jiu și județul Gorj în cadrul Târgului de Turism al Olteniei 
2017, iar vizitatorii au fost invitați Acasă la Brâncuși, pentru a admira operele de la Târgu 
Jiu ale părintelui sculpturii moderne, dar și pentru a petrece vacanțe de neuitat în zona 
montană Rânca și în celelalte destinații gorjenești cu un potențial turistic unic;

„Brâncuși eternul” – 15-16 martie 2017 
Ca un omagiu adus creatorului sculpturii moderne, la 60 de ani de la moartea sa, 

la Târgu Jiu s-au desfășurat mai multe evenimente cultural-artistice sub genericul amplei 
manifestări anuale „Colocviile Brâncuși”, numită de această dată „Brâncuși eternul”. Des-
chiderea evenimentelor a avut loc la Cinematograful „Sergiu Nicolaescu”, unde a rulat 
filmul „Brâncuşi”, realizat în anul 1996 de Cornel Mihalache, iar la eveniment a luat par-
te inclusiv cunoscutul regizor; CNIPT „Constantin Brâncuși” a fost partenerul Centrului 
de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” în organizarea acestor 
acțiuni;

Caravana Docuart - 31 martie – 1 aprilie 2017 
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși” a fost 
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și în acest an partenerul Asociației Culturale pentru Film Documentar Românesc Docuart. 
Caravana Docuart a revenit la Cinematograful „Sergiu Nicolaescu” din Târgu Jiu pentru 
două zile de proiecții de film documentar, aducând cinefililor titluri prezente și premiate la 
festivalul documentarului românesc București Docuart Fest 2016. Accesul a fost liber, iar 
filmele au fost urmărite de peste 300 de persoane;

Vizită FIJET 09-10 aprilie 2017 
În cadrul evenimentului organizat de Federația Internațională a Jurnaliștilor și 

Scriitorilor de Turism (FIJET) România în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Jiu, 
prin Direcția Turism și Evenimente Culturale, Centrul Național de Informare și Promovare 
Turistică „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, Consiliul Județean Gorj și Asociația „Acasă 
la Brâncuși” a fost prezentată viziunea specialiștilor în turism cu privire la promovarea 
destinațiilor premiate cu Mărul de Aur, precum și a celorlalte zone turistice importante 
din țara noastră. Dezbaterea a avut loc la Sala Maură a Palatului Administrativ din Târgu 
Jiu, iar printre cei invitați s-au numărat reprezentanți ai Centrelor Naționale de Informare 
și Promovare Turistică din țară, proprietari de hoteluri și pensiuni, precum și numeroși 
jurnaliști din țară și din străinătate. Municipiul Târgu Jiu a fost premiat în anul 2014 cu 
trofeul Mărul de Aur, distincție ce conferă orașului părintelui sculpturii moderne, Constantin 
Brâncuși, titlul de „destinație turistică și culturală unică”;

Concert inedit în biserica de pe Calea Eroilor - 12 aprilie 2017 
Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Târgu Jiu a fost miercuri, 12 aprilie 2017, 

gazda unui inedit eveniment cultural. Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, artiștii Ilie Cetean și 
Viorel Marinescu le-au oferit târgujienilor un impresionant recital de muzică clasică la violă 
și pian. Acustica specifică lăcașului de cult de pe Calea Eroilor a făcut ca momentul să fie 
unic. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu 
Jiu, iar la acțiune au participat aproximativ 150 de persoane;

Stagiu de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență cu 
studenții Universității „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu - 01-25 mai 2017 

Practica s-a desfășurat la sediul Centrului Național de Informare și Promovare Tu-
ristică ,,Constantin Brâncuși”, iar studenții au făcut voluntariat și au realizat sondaje de 
opinie în orașul Târgu Jiu, interacționând cu turiștii și locuitorii orașului. Studenților le-a 
fost prezentată activitatea Centrului, organigrama instituției, au participat la ședințele  din 
Sala Maură a Palatului Administrativ, au distribuit hărți la hotelurile din oraș și au practicat 
activități de birotică;

Ziua Tineretului - 2 mai 2017 
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică ,,Constantin Brâncuși” a pus la 

dispoziția Fundației Județene pentru Tineret Gorj sala de conferințe pentru desfășurarea 
evenimentului „Oportunitatea Pentru Tineri”, acțiune ce a cuprins diverse activități cultu-
ral-artistice;

Expoziția stradală de fotografie „Târgu Jiul de altădată” – 15 mai 2017
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Comunitatea „Târgu Jiu Odinioară”, cu sprijinul Centrului Național de Informare și 
Promovare Turistică ,,Constantin Brâncuși”, a organizat în centrul municipiului Târgu Jiu o 
expoziție de fotografie veche. Manifestarea a făcut parte din programul acțiunilor dedicate 
Zilelor Municipiului Târgu Jiu 2017, iar zeci imagini-document din Târgu Jiul de altădată au 
fost expuse în centrul orașului, lângă Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”. Expoziția a atras 
câteva sute de vizitatori din Târgu Jiu și nu numai;

Târgul Organizațiilor de Tineret - 20 mai 2017
Acțiunea a fost organizată de Primăria Municipiului Târgu Jiu, prin Centrul Național 

de Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. Locul de desfășurare 
al evenimentului a fost în centrul municipiului Târgu Jiu (Piața Prefecturii), iar scopul eve-
nimentului a fost promovarea ofertelor și acțiunilor dedicate tinerilor din Târgu Jiu de către 
ONG-uri, instituții publice, unități de învățământ, biblioteci. Fiecare participant a avut stand 
propriu, pus la dispoziție de către Primăria Municipiului Târgu Jiu, unde și-a prezentat ma-
terialele promoționale, activitățile, a interacționat cu tinerii și au fost generate idei noi și 
parteneriate. Peste 30 de expozanți au participat la TOT 2017, aceștia interacționând cu 
aproximativ 2.000 de tineri, turiști și cetățeni ai orașului;

Ministrul Turismului, Mircea Dobre, vizită în orașul lui Brâncuși - 6 iunie 2017
Ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre, s-a aflat marți, 6 iunie 2017 într-o vizită de 

lucru în județul Gorj, pentru a prezenta viziunea ministerului pe care îl conduce în ceea ce 
privește dezvoltarea și promovarea potențialului turistic din județul marelui sculptor Con-
stantin Brâncuși. Prezenți la dezbaterea ce a avut loc la Târgu Jiu au fost atât oficialități ale 
administrației publice locale, primari ai localităților cu potențial turistic, cât și reprezentanți 
ai operatorilor de turism și ai agenților economici implicați în activitatea de turism. Ministrul 
Mircea-Titus Dobre a vizitat operele brâncușiene de la Târgu Jiu, zona Rânca-Transalpina, 
precum și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși”. 
Acesta a transmis că programele derulate de Ministerul Turismului vor trata Gorjul cu 
prioritate, având în vedere potențialul turistic al municipiului Târgu Jiu și al județului Gorj;

Turneul Internațional Stradivarius - 9 iunie 2017 
Peste 1.000 de târgujieni și turiștii aflați Acasă la Brâncuși au participat vineri, 9 iunie 

2017, la un impresionant concert în aer liber. Turneul Internațional Stradivarius a revenit 
la Târgu Jiu, chiar în Parcul Coloanei Fără Sfârșit. Alexandru Tomescu, Omar Massa și 
Sînziana Mircea au oferit publicului iubitor de muzică clasică o seară de neuitat. CNIPT 
,,Constantin Brâncuși” a fost partener în organizarea acestui eveniment;

Vizită educațională din partea cursanților „manageri in turism” - Agenția 
GORJ TURISM, 13 iunie 2017

Eveniment prin care s-a prezentat organigrama și activitatea  Centrului Național de 
Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, s-a vizitat biblioteca 
Centrului pentru expoziția „Târgu Jiu Odinioară”, și s-au înmânat pachete promoționale 
tuturor cursanților;
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Distribuirea hărților turistice ale municipiul Târgu Jiu – 15 iunie 2017
20.000 de hărți ce conțin date despre principalele obiective turistice ale municipiului 

Târgu Jiu, precum și alte informații utile oricărui vizitator, au fost tipărite în primul semestru 
al anului 2017, pentru promovarea turismului în municipiul Târgu Jiu. Hărțile turistice au 
fost distribuite gratuit la recepția hotelurilor și pensiunilor din Târgu Jiu, ca urmare a cola-
borării dintre CNIPT și administratorii agenților economici care derulează activități de tu-
rism. Scopul acestui demers a fost promovarea municipiului Târgu Jiu, atragerea turiștilor, 
precum și informarea acestora cu privire la potențialul turistic;

Festivalul „RomânIA Autentică” 2017 – 24 iunie 2017
Consiliul Județean Gorj, Primăria Peștișani, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Centrul 

Național de Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, Asociația 
Națională a Antreprenorilor și Asociația „Flori de Ie” au organizat, de Sânziene, cea de-a 
doua ediție a Festivalului „RomânIA Autentică”. În anul 2017, „RomânIA Autentică” a avut 
loc atât în Gorj, la Târgu Jiu și Hobița, cât și la Iași. La Târgu Jiu, în Parcul Coloanei 
Fără Sfârșit, obiceiurile de Sânziene au deschis marea sărbătoare a costumului popular 
gorjenesc. Momentele artistice au fost coordonate de CJCPC Gorj, Ansamblul Artistic 
Profesionist „Doina Gorjului”  și Școala Populară de Artă din Târgu Jiu. De asemenea, au 
participat sute de copii și membri ai ansamblurilor sau grupurilor de dans din localitățile 
județului, care s-au prins într-o horă a iei sub semnul tricolorului. Organizatorii evenimen-
tului și-au propus să adune peste 10.000 de oameni îmbrăcați în straie populare;

Sprijinirea proiectului ,,Life Path” - 29 august 2017
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică “Constantin Brâncuși” Târgu 

Jiu a sprijinit Asociația Scout Society în desfășurarea proiectului ,,Life Path”. Proiectul a 
urmărit creșterea angajabilității tinerilor cu vârste cuprinse între 17-21 de ani, participanții 
provenind din diferite țări precum: România, Croația, Slovenia și Cehia. Printre obiectivele 
proiectului s-au regăsit și încurajarea unui comportament antreprenorial în rândul tineri-
lor, dezvoltarea abilităților de redactare a documentelor necesare angajării, deprinderea 
abilităților de prezentare la interviu și dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul 
tinerilor participanți la proiect. Conferința finală a proiectului „Life Path” a avut loc la sediul 
CNIPT Târgu Jiu și a reunit peste 100 de tineri din patru țări.

Dezbatere publică a proiectului de act normativ Legea Turismului – 8 septem-
brie 2017

Instituția Prefectului – Județul Gorj a organizat pe data de 8 septembrie 2017, în Sala 
Maură a Palatului Administrativ, dezbaterea publică a proiectului de act normativ Legea 
Turismului, dezbatere ce a fost condusă chiar de domnul Mircea Titus Dobre, ministrul 
Turismului. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Turismului, Instituțiilor 
Prefectului, Consiliilor Județene și Camerelor de Comerț din județele Regiunii Sud – Vest 
Oltenia, ai organizațiilor culturale, mediului de afaceri, ai operatorilor din domeniul tu-
rismului și ai unităților administrativ teritoriale din zonele cu un important impact turis-
tic. Reprezentanți ai Centrului Național de Informare și Promovare Turistică „Constantin 
Brâncuși” Târgu Jiu au fost, de asemenea, prezenți la această dezbatere deosebit de 
importantă pentru domeniul turismului. 
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CNIPT Târgu Jiu, gazdă pentru turiști din 6 țări - 15 septembrie 2017
Peste 50 de turiști din 6 țări au vizitat pe data de 15 septembrie 2017 municipiul Târgu 

Jiu. Tinerii, veniți din țări precum Spania, Croația, Cehia, Portugalia, Grecia și România au 
ajuns în județul Gorj grație unui proiect Erasmus+. Aceștia au admirat frumusețile orașului 
și, bineînțeles, operele lui Constantin Brâncuși. Echipa din cadrul Centrului Național de 
Informare și Promovare Turistică le-a oferit informații cu privire la obiectivele turistice, pre-
cum și materiale de promovare a orașului. Tinerii au rămas impresionați și au promis să 
revină la Târgu Jiu ori de câte ori vor avea ocazia.

Operele brâncușiene, prezentate de CNIPT Târgu Jiu poeților din 41 de țări - 
19 septembrie 2017

Peste 50 de poeți din 41 de țări au vizitat pe data de 19 septembrie 2017 mu-
nicipiul Târgu Jiu. Oaspeții au ajuns Acasă la Brâncuși la inițiativa conducerii Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și au participat în 
perioada 17-20 septembrie la cea de-a V-a ediție a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai 
Eminescu“ din Craiova. Echipa din Cadrul Centrului Național de Informare și Promovare 
Turistică „Constantin Brâncuși” a însoțit delegația pe tot parcursul acțiunilor programate 
la Târgu Jiu, iar un ghid din cadrul CNIPT le-a prezentat oaspeților operele brâncușiene și 
le-a oferit informații despre principalele atracții turistice ale orașului.

Elevii Colegiului Tehnic „Ion Mincu” promovează Gorjul alături de CNIPT 
„Constantin Brâncuși” – 19 septembrie 2017

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Târgu Jiu a primit marți, 19 
septembrie 2017, vizita unui grup de elevi ai Colegiului Tehnic „Ion Mincu” care au lu-
crat la un inedit proiect de promovare a Gorjului. Elevii au realizat un ghid al principalelor 
meșteșuguri tradiționale din județ, precum și un material de promovare a diferitelor zone 
turistice. Turiștii interesați să descopere frumusețile acestor locuri au avut la dispoziție un 
pliant cu traseele realizate în funcție de specificul zonei. Materialele realizate de elevii târ-
gujieni au fost oferite turiștilor care au venit să se informeze la sediul CNIPT „Constantin 
Brâncuși”.

Patrimoniul cultural local, promovat de elevii Colegiului Tehnic „General Ghe-
orghe Magheru” și CNIPT Târgu Jiu – 3 octombrie 2017

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși” Târgu 
Jiu a fost pe data de 3 octombrie 2017 gazda unui eveniment organizat de elevii și ca-
drele didactice ale Colegiului Tehnic „General Gheorghe Magheru” în cadrul unui proiect 
EUROSCOLA 2017. Proiectul a avut drept obiectiv conștientizarea și responsabilizarea 
elevilor cu privire la patrimoniul local și național, rolul acestuia în promovarea diversității 
culturale la nivel european și conservarea lui pentru generațiile următoare. Cei 26 de elevi 
și profesori au analizat rezultatelor obținute în cadrul proiectului într-o întâlnire ce a avut 
loc la sediul CNIPT „Constantin Brâncuși”, iar viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian 
Tudor, le-a prezentat acestora activitatea și rolul CNIPT Târgu Jiu în ceea ce privește con-
servarea și promovarea patrimoniului local. 
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Adunarea Generală a Centrului Local „Ecaterina Teodoroiu” din cadrul 
Organizației Naționale „Cercetașii României” – 8 octombrie 2017

În data de 8.10.2017, la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică 
„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a avut loc Adunarea Generală a Centrului Local „Ecaterina 
Teodoroiu” din cadrul Organizației Naționale „Cercetașii României”. Activitatea a debutat cu 
prezentarea camp-urilor, atât naționale, cât și internaționale, în cadrul cărora au participat 
de-a lungul anului cercetași ai Centrului Local. S-au stabilit regulile și îndatoririle pe care 
fiecare membru trebuie să le respecte, iar participanții au avut ocazia să pună la punct 
planuri pentru viitor, planuri care susțin motto-ul cercetașilor: „Creăm o lume mai bună”;

79 de ani de la inaugurarea ansamblului ridicat de Constantin Brâncuși - 26 - 
27 octombrie 2017

Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Consiliul 
Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu, împreună cu Centrul Național de Informare și 
Promovare Turistică „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, au organizat în zilele de 26 și 27 
octombrie 2017 manifestarea ANSAMBLUL MONUMENTAL „CALEA EROILOR” – SENS 
ȘI DEVENIRE, cu prilejul aniversării a 79 de ani de la inaugurarea ansamblului sculptural ri-
dicat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu. În cadrul programului au fost vernisate expoziții 
de pictură, a fost decernat Premiul Național Brâncuși și s-a reeditat pelerinajul tradițional 
pe Calea Eroilor, de la Masa Tăcerii până la Coloana Fără Sfârșit. De asemenea, în Parcul 
Coloanei Fără Sfârșit a fost organizat un Flash-mob și un spectacol în cadrul proiectului 
„Brâncuși în UNESCO”, eveniment la care au luat parte sute de târgujieni și turiști veniți 
Acasă la Brâncuși.  

Centenarul Marii Uniri, sărbătorit la Târgu Jiu cu un amplu program de mani-
festări 

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, în mu-
nicipiul Târgu Jiu se va derula, pe întreg parcursul anului 2018, Programul de manifestări 
culturale și sociale dedicate acestui eveniment. Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu 
a hotărât înființarea Comisiei de elaborare și implementare a Programului de manifes-
tări culturale și sociale dedicate „Centenarului Marii Uniri”, Comisie din care fac parte 
reprezentanți ai instituțiilor de cultură din subordinea Primăriei și Consiliului Local al Mu-
nicipiului Târgu Jiu, printre care și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică 
„Constantin Brâncuși”. 

Având în vedere importanța pe care a avut-o municipiul Târgu Jiu în luptele din Pri-
mul Război Mondial, aniversarea în anul 2018 a 80 de ani de la inaugurarea Ansamblului 
Monumental „Calea Eroilor” ridicat de marele sculptor Constantin Brâncuși la Târgu Jiu, 
dar mai ales celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918, Comisia a propus spre apro-
bare Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu un amplu Program de manifestări care să 
marcheze așa cum se cuvine aceste momente deosebit de importante în istoria muni-
cipiului Târgu Jiu și a întregii țări. Programul de manifestări culturale și sociale dedicate 
„Centenarului Marii Uniri” a fost aprobat prin hotărâre de consiliu local în data de 21 no-
iembrie 2017.
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Municipiul Târgu Jiu, promovat de CNIPT „Constantin Brâncuși” la Târgul de 
Turism al României 2017 – 16-19 noiembrie 2017

Primăria Municipiului Târgu Jiu, prin Direcția Turism și Evenimente Culturale și Cen-
trul Național de Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a parti-
cipat în perioada 16-19 noiembrie 2017, alături de Consiliul Județean Gorj și alte instituții 
subordonate, la Târgul de Turism al României, cel mai mare eveniment din România dedi-
cat industriei turismului din țara noastră. Vizitatorii prezenți la Centrul Expozițional Rome-
xpo din București au avut ocazia să descopere la standul Gorjului meșteșugurile populare 
gorjenești, precum țesături și cioplit în lemn și au aflat informații despre atracțiile turistice 
montane, monahale și culturale locale prin prezentarea ofertelor turistice. Operele mare-
lui sculptor Constantin Brâncuși, obiectivele turistice din municipiul Târgu Jiu, precum și 
atracțiile naturale unice ale Gorjului au fost promovate de echipa Centrului Național de 
Informare și Promovare Turistică „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. 

Parteneriate de colaborare :
Având în vedere necesitatea promovării Municipiului Târgu Jiu și a zonelor limitro-

fe ca valoare culturală, istorică, economică și religioasă în context european, precum și 
necesitatea creșterii atractivității acestora ca și destinație turistică, în scopul atragerii unui 
număr cât mai mare de turiști în zonă, au fost incheiate o serie de partenriate de colabo-
rare cu: 

-Serviciul Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Gorj
-Școala Populară de Artă Târgu Jiu
-Centrul de Cercetare, Documentare și promovare ,,Constantin Brâncuși”
-Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj
-Biblioteca Județeană ,, Christian Tell ” Gorj
-Muzeul Județean Gorj ,, Alexandru Ștefulescu ”
-Palatal Copiilor Târgu Jiu
-Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului
-Direcția Județeană pentru Cultură Gorj
-Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj
-Asociația Scout Society
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DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET, FINANCIAR, CONTABILITATE

Serviciul Buget, financiar, contabilitate are ca obiect de activitate evidenţa conta-
bilă sintetică a veniturilor proprii şi veniturilor cu destinaţie specială, precum şi evidenţa 
contabilă sintetică şi analitică a cheltuielilor proprii şi a cheltuielilor cu destinaţie specială 
ale bugetului. Elaborarea proiectului de buget, a bugetului local şi a rectificărilor acestuia, 
ori de câte ori, se impune este, de asemenea, una din atribuţiile principale. 

De asemenea, o altă activitate importantă este deschiderea de credite la nivelul bu-
getului centralizat, întocmirea dispoziţiilor bugetare pentru deschiderea creditelor pentru 
toţi ordonatorii de credite secundari şi terţiari, precum şi întocmirea notelor justificative 
prin care sunt solicitate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată sau cotele de 
echilibrare pentru toate categoriile de cheltuieli ce se pot efectua, conform prevederilor 
legale în vigoare.

Serviciul Buget – Contabilitate - Financiar, sub directa îndrumare a directorului eco-
nomic, întocmeşte situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale, proprii şi centralizate 
pentru toate tipurile de buget ale Consiliului Local: bugetul local, bugetul împrumuturilor 
interne şi externe, bugetul fondurilor nerambursabile, bugetul instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii.

Resurse financiare: buget, execuţie bugetară

Bugetul centralizat pe anul 2017 cuprinde următoarele bugete:
- bugetul local;
- bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii.
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 237.258,08 mii lei.

În anul 2017, veniturile bugetului local au totalizat 206.992,48 mii lei, din care venituri 
proprii 110.032,63 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 
proprietate, venituri din prestări servicii, amenzi, penalităţi şi confiscări, venituri din taxe 
administrative 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.

 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, total-
izând 62.571,36 mii lei în anul 2017 adică 30,23% din total. Sumele alocate de Consiliul 
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Judeţean şi Agenția Județeană a Finanțelor Publice Gorj, pentru echilibrarea bugetelor 
locale au fost de 1.216,74 mii lei.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin Direcția Generala a 
Finanțelor Publice Gorj și Consiliul Județean au însumat 112.624,18 mii  lei, constând în:

a) sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 111.113,18 
mii lei, detaliate după cum urmează:

- salariile personalului din învățământul preuniversitar de stat;
- 10% din valoarea drepturilor prevăzute le Legea 85/2016 privind plata diferențelor 

salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 
2008-13 mai 2011;

- salariile personalului de la creșe;
- cheltuielile materiale din standard cost de la centrele bugetare, în conformitate cu 

prevederile Legii 1/2011 a Educației Naționale, actualizată;
- salariile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;
- indemnizațiile însoțitorilor persoanelor cu handicap grav;
- stimulente educaţionale tichete creşă.
b) sume defalcate din TVA pentru drumuri 4,00 mii lei;
c) sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 905 mii lei;
d) sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesion-

al acreditat – 602 mii lei.
Subvenţiile de la bugetul de stat au fost în anul 2017 în valoare de 1.121,78 mii lei. 

Ele au fost destinate următoarelor categorii de cheltuieli:
a) finanțarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit (327,2 mii lei);
b) subvenții pentru  derularea proiectelor finanțate din FEN (-659,25 mii lei)-proven-

ind din rambursarea contribuției publice naționale stabilită de către MDRAP prin nota de 
constatare a neregulilor aferente următorului obiectiv:,,Canalizare menajeră zonele periur-
bane Romanești și Iezureni”;

c) subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței (54,56 mii lei)
d) subvenții pentru finanțarea sănătății (261,67 mii lei)
f) finanțarea Programului Naţtional de Dezvoltare Locală (1.137,6 mii lei), pentru 

obiectivul de investiții Canalizare menajeră zona periurbană Drăgoieni.  
În anul 2017, pentru sumele primite de la U.E. au fost restituite corecţii financiare 

stabilite de către MDRAP prin notele de constatare a neregulilor în sumă 0,09 mii lei afer-
ente următoarelor obiective: ,,Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe’’ 
și ,, Modernizare drum rocadă”. 

Valoric, prezentăm datele enumerate mai sus în tabelul următor:
     -lei-

Venituri/cheltuieli Cod 
Prevederi 
bugetare 
anuale

Prevederi 
bugetare 

trimestriale
Încasări/plăţi

TOTAL VENITURI 00.01 237,258,080.00 237,258,080.00 225,326,746.56

Impozit pe profit .01.02 700,000 700,000.00 428,096.00

Impozit pe profit de la ag. ec. 01.02.01 700,000 700,000.00 428,096.00

Impozit pe venit .03.02 1,006,000 1,006,000.00 298,425.50

Impozit pe venit transfer 
proprietate imobiliară

03.02.18 1,006,000 1,006,000.00 298,425.50
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Cote şi sume defalcate din 
impozitul pe venit 

.04.02 65,553,000 65,553,000.00 63,788,096.54

Cote defalcate din impozitul pe 
venit

04.02.01 64,336,000 64,336,000.00 62,571,356.48

Sume alocate din cote 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrerea bugetelor 
locale

04.02.04 1,217,000 1,217,000.00 1,216,740.06

Impozite şi taxe pe proprietate .07.02 24,272,000 24,272,000.00 24,404,273.58

Impozit pe clădiri 07.02.01 18,617,000 18,617,000.00 18,064,506.97

Impozit pe terenuri 07.02.02 4,533,000 4,533,000.00 5,051,814.31

Taxe judiciare de timbru, taxe 
de timbru pt. act. notarială şi 
alte taxe de timbru

07.02.03 1,122,000 1,122,000.00 1,287,952.25

Alte impozite şi taxe pe 
proprietate

      0.05

Sume defalcate din TVA 11.02 114,954,260 114,954,260 112,624,177.85

Sume def.din TVA pt. fin.chelt.
desc.la nivelul municipiilor

11.02.02 113,443,260.00 113,443,260.00 111,113,177.85

Sume defalcate din TVA pentru 
drumuri

11.02.05 4,000 4,000.00 4,000.00

Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale

11.02.06 905,000 905,000.00 905,000.00

Sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea învăţământului 
particular sau confesional 
acreditat

11.02.09 602,000 602,000.00 602,000.00

Alte impozite şi taxe generale 
pe bunuri şi servicii 

12.02 0 0.00 5,614.53

Taxe hoteliere 12.02.07 0 0.00 5,614.53

Taxe pe servicii specifice 15.02 50,000 50,000.00 58,419.92

Impozit pe spectacole 15.02.01 50,000 50,000.00 58,419.92

Taxe pe utiliz.bunurilor, 
autorizarea utilizării bunurilor 
sau pe desf. de act.

16.02 6,546,000 6,546,000.00 7,345,957.40

Taxa asupra mijloacelor de 
transport

16.02.02 5,251,000 5,251,000.00 5,877,879.39

Taxe şi tarife pt. eliberarea 
de licenţe şi autorizaţii de 
funcţionare

16.02.03 1,023,000 1,023,000.00 1,175,188.22

Alte taxe pe utiliz.bunurilor, 
autoriz.utilizării bunurilor sau 
pe desf. de activităţi

16.02.50 272,000 272,000.00 292,889.79

Alte impozite şi taxe fiscale 18.02 39,000 39,000.00 335,465.14

Alte impozite şi taxe 18.02.50 39,000 39,000.00 335,465.14
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Venituri din proprietate 30.02 5,044,000 5,044,000.00 4,141,719.34

Venituri din concesiuni şi 
închirieri

30.02.05 4,538,000 4,538,000.00 3,616,502.18

Venituri din dividende 30.02.08 9,000 9,000.00 2,933.00

Alte venituri din proprietate 30.02.50 497,000 497,000.00 522,284.16

Venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi 

33.02 2,440,000 2,440,000 2,378,900.95

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 2,402,000 2,402,000.00 2,351,451.32

Contribuţia persoanelor 
beneficiare ale cantinelor de 
ajutor social

33.02.12 2,000.00 2,000.00 1,282.00

Venituri din recuperarea 
cheltuielilor de judecată, 
imputaţii şi despăgubiri

33.02.28 36,000 36,000.00 26,167.63

Venituri din taxe 
administrative, eliberări 
permise 

34.02 682,000 682,000.00 415,193.71

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 97,000 97,000.00 94,073.71

Alte venituri din taxe 
administrative

34.02.50 585,000 585,000.00 321,120.00

Amenzi, penalităţi şi 
confiscări

35.02 7,099,320.00 7,099,320.00 5,178,401.11

Venituri din amenzi şi alte 
sancţiuni aplicate potrivit disp. 
legale

35.02.01 6,740,320 6,740,320.00 4,952,129.31

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

35.02.02 0 0.00 1,116.00

Alte amenzi penalităţi şi 
confiscări

35.02,50 359,000 359,000.00 225,155.80

Diverse venituri 36.02 2,257,740.00 2,257,740.00 1,634,510.02

Venituri prescripţii extinctive 36.02.01 0 0.00 5,393.90

Taxe speciale 36.02.06 319,000 319,000.00 392,019.00

Venituri din recuperarea 
cheltuielilor

36.02.14 31,000 31,000.00 43,554.14

Taxa de reabilitare termică 
blocuri

36.02.23 124,000 124,000.00 136,521.95

Contrib. asoc. de proprietari pt. 
lucrări reabilit. termică blocuri

36.02.31 1,075,740 1,075,740.00 243,923.84

Alte venituri 36.02.50 708,000 708,000.00 813,097.19

Transferuri voluntare 37.02 187,420 187,420 187,422.50

Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 187,420 187,420.00 187,422.50

Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare pentru finanţarea 
secţiunii de dezvoltare

37.02.03 -17,662,380 -17,662,380.00 -16,167,982.87
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Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare

37.02.04 17,662,380 17,662,380.00 16,167,982.87

Venituri din valorificarea unor 
bunuri

39.02 813,860.00 813,860.00 980,371.03

Venituri din valorificarea unor 
bunuri ale instituţiilor publice

39.02.01 32,700.00 32,700.00 36,970.56

Venituri din vânzarea locuinţelor 
construite din fondul statului

39.02.03 11,380.00 11,380.00 12,968.07

Venituri din vânzarea unor 
bunuri aparţinând domeniului 
privat

39.02.07 769,780.00 769,780.00 930,432.40

Depozite speciale pentru 
construcţii de locuinţe

39.02.10 0 0.00 0.00

Încasări din rambursarea 
împrumuturilor acordate 

40.02     0.00

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

40.02.14     0.00

Subvenţii de la bugetul de 
stat

42.02 5,613,480 5,613,480 1,121,789.31

Subvenţii pentru reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit

42.02.12 1,322,300 1,322,300.00 327,204.06

Subvenţii de la bugetul de stat 
către bugetele locale necesare 
susţinerii derulării proiectelor 
finanţate din FEN postaderare

42.02.20 0 0.00 -659,245.51

Subvenţii primite din fondul de 
intervenţie

42.02.28   0.00 0.00

Subvenţii pentru acordarea 
ajutorului de încălzire a locuinţei

42.02.34 165,000 165,000.00 54,561.00

Subvenţii de la bugetul de stat 
pentru finanţarea sănătăţii

42.02.41 312,000 312,000.00 261,671.00

Sume alocate din bugetul 
de stat aferente corecţiilor 
financiare

42.02.62 0 0.00 0.00

Finanţarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală

42.02.65 3,814,180 3,814,180.00 1,137,598.76

Subvenţii de la alte 
administraţii

43.02 0 0.00 0.00

Sume alocate din bugetul 
ANCPI pentru finanţarea 
lucrărilor de înregistrare 
sistematică din cadrul 
Programului naţional de 
cadastru și carte funciară

43.02.34 0 0.00 0.00
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Fondul european de dez 
regionala

45.02 0.00 0.00 -87.87

Fondul european de dez. Reg. 45.02.01 0 0.00 0.00

Fond social european 45.02.02     -87.87

Fond de coeziune 45.02.03 0 0.00 0.00

Venituri proprii 48.02 116,502,920 116,502,920 111,393,444.77

Cheltuielile bugetului local, având o prevedere anuală în sumă totală de 223.181,56 
mii lei, au fost realizate în procent de 93,37% faţă de creditele prevăzute în ultimul buget 
rectificat (239.032,23 mii lei), execuţia bugetară a anului 2017 încheindu-se cu un exce-
dent în valoare de 2.145,18 mii lei. 

La capitolul 51 „Autorităţi executive” s-au plătit 11.302,8 mii lei, în procent de 
94,89% față de prevederile bugetare definitive. S-au efectuat cheltuieli în valoare de 
9.689,61 mii lei pentru achitarea drepturilor salariale  și a contribuțiilor către stat pentru 
angajaţi şi angajator. Suma de 1.470,16 mii lei s-a achitat pentru plata unor bunuri mate-
riale sau prestarea de servicii, cum ar fi gaze, curent electric, telefoane, timbre poştale, 
anunţuri, carburanţi, rechizite de birou, service pentru calculatoare şi aparatură, reparații 
la instalații, reparații în sediul primăriei și altele. De asemenea, s-au efectuat plăţi pentru 
investiții în valoare de 370,44 mii  lei, reprezentând contravaloare sistem informatic și 
sistem de transmisie live pe wireless encorder. Suma de 25,69 mii lei achitată în cursul 
anului 2017 a reprezentat dobânzi legale aferente hotărârilor judecătorești ale salariaților 
din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu.Totodată, au fost recuperate plăți 
efectuate în anii precedenți în sumă de (-337,26 mii lei) și efectuate transferuri interne în 
sumă de 84,16 mii lei din restituire sume defalcate din TVA, finanțare cabinete medicale și 
sume din medicale aferente învățământului.

La capitolul 54 „Alte servicii publice generale” s-au plătit 6.773,2 mii  lei, în pro-
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cent de 95,27% față de prevederile bugetare definitive. S-au asigurat plăţi în valoare de 
5.954,44 mii lei aferente salariilor pentru personalul Direcţiei Publice de Venituri şi Direcţiei 
Publice Comunitare Locală de Evidenţă a Persoanelor. Pentru buna funcţionare a celor 
două direcții s-au efectuat cheltuieli materiale şi servicii în valoare totală de 916,55 mii lei, 
la care s-au adăugat cheltuielile cu materialele necesare pentru desfășurarea alegerilor 
locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cheltuielile de capital în valoare de 
50,29 mii lei au constat în achiziția următoarelor: sistem informatic și mașini de numărat 
bani pentru  Direcția Publică de Venituri și sistem de alarmă, supraveghere video și pro-
tecție împotriva incendiilor pentru Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Per-
soanelor. Suma de 22,64 mii lei achitată în cursul anului 2017 a reprezentat dobânzi legale 
aferente hotărârilor judecătorești ale salariaților din cadrul Direcţiei Publice de Venituri şi 
Direcţiei Publice Comunitare Locală de Evidenţă a Persoanelor. Totodată, au fost recuper-
ate plăți efectuate în anii precedenți în sumă de(-170,72 mii lei).

La capitolul 55 „Dobânzi” s-a achitat în total suma de 207,6 mii lei, din care 51,74 
mii lei au fost comisioane aferente creditelor aprobate, iar diferenţa de 155,86 mii lei 
reprezentând contravaloarea dobânzilor aferente împrumuturilor contractate de Primăria 
Municipiului Târgu-Jiu cu Banca Comercială Română, Dexia Credit Local şi Unicredit Bank 
pentru realizarea unor obiective de investiții.

La capitolul 61 „Ordine publică şi siguranţă naţională” s-a achitat suma totală 
de  8.637,87 mii lei, din care 115,94 mii lei pentru cheltuieli materiale (prestări servicii 
şi materiale pentru activitatea de Protecţie Civilă), 8.136,96 mii lei transferuri pentru fi-
nanțarea Poliției Locale. Cheltuielile de capital în sumă de 384,97 mii lei au fost pentru 
achiziționarea de hidranți supraterani, sirene electronice de alarmare, motopompe, cen-
trală înștiințare-alarmare pentru punctul de comandă pentru activitatea de Protecţie Civilă 
și achizițonarea de sisteme informatice și licențe aferente, unități de monitorizare parcuri 
și zona centrală a orașului pentru Poliția Locală Târgu Jiu. 

La capitolul 65 „Învăţământ” s-a achitat suma de 102.463,32 mii lei, în procent de 
97,32% față de prevederea din buget. S–a asigurat plata cheltuielilor de personal (salarii, 
10% din  valoarea drepturilor prevăzute le Legea 85/2016 privind plata diferențelor sal-
ariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 
2008-13 mai 2011).

Din totalul cheltuielilor de personal în  sumă de 89.492,69 mii lei, suma de 89.311,54  
mii lei a fost 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 muncă al cadrelor di-
dactice. S-au efectuat plăţi pentru cheltuieli gospodăreşti, reparaţii curente la unităţile de 
învăţământ, precum şi achiziţionarea de obiecte de inventar în valoare de 9.659,86 mii lei.

 In anul 2017 s-a achitat din bugetul local suma de 240,46 mii lei reprezentând burse 
pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

 În anul 2017, investiţiile au fost în valoare de 1.660,1 mii lei, câteva din obiec-
tivele din lista de investiţii pentru care s-au efectuat plăți fiind: dotări unități învățământ, 
extindere și reabilitare Grădinița nr. 8, Grădinița „Mihai Eminescu”, reabilitare centrală ter-
mică la Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, Grădinița nr. 13, realizare sistem încălzire Școala 
Gimnazială „Ecaterina Teodoriu” și Școala Primară Drăgoieni, amenajare atelier Grup 
Școlar Traian Vuia, amenajare Grădinița nr.15 în sediul centralei termice din 1 Mai Vest, 
supraetajare Școala Generală „Sf. Nicolae”, reparații fațade și acoperiș Liceul de Arte 
„Constantin Brăiloiu”, amenajare și dotare cabinet stomatologic Colegiul Național „Eca-
terina Teodoroiu”, amenajări exterioare și racorduri utilități la sala de sport de la Colegiul 
Economic „Virgil Madgearu”, proiectări şi studii de fezabilitate etc.
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În cursul anului 2017 a fost achitată suma de 249,73 mii lei în conformitate cu H.G. 
nr.536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar, 
acordându-se stimulente financiare elevilor care au obţinut distincții și premii la diverse 
etape ale competiţiilor școlare și suma de 681,69 mii lei pentru finanţarea drepturilor 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 
masă, din invăţământul preuniversitar de stat, sumă ce a fost primită ca subvenţie de la 
bugetul judeţului.

A fost acordată pentru tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţe suma de 
16,1 mii lei, sumă ce a fost alocată din TVA. De asemenea, în anul 2017 a fost alocată pen-
tru finanţarea învățămăntului particular și confesional de stat suma de 616,31mii lei, din 
TVA și subvenții primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază 
copiii cu cerințe educaționale speciale, integraţi în invățământul de masă din învățământul 
particular sau confesional. Totodată, au fost recuperate plăți efectuate în anii precedenți 
în sumă de (-153,62 mii lei).

La capitolul 66 „Sănătate” a fost cheltuită suma de 2.728,07 mii lei, asigurându-se  
plata salariilor, a materialelor necesare desfășurării activității personalului preluat de autor-
itatea locală  conform OUG nr. 162/2008, ce desfăşoară activitate de asistenţă medicală 
comunitară şi activitate medicală în unităţile de învăţământ si cheltuieli de capital privind 
dotare și amenajare spaţii la Spitalul Județean.  

La capitolul 67 „Cultură, recreere şi religie” s-a cheltuit în anul 2017 suma totală 
de 22.874,32 mii lei, în procent de 95,82% față de prevederea bugetară definitivă. Suma 
de  667,91 mii lei reprezintă plata salariilor la Centrul de Cultură, Documentare şi Promova-
re „Constantin Brâncuşi” și suma de 3.458,35 mii lei a fost acordată ca subvenţie Teatrului 
Dramatic „Elvira Godeanu”. 

 Suma de 6.854,85 mii lei a fost utilizată astfel:
- pentru o serie de cheltuieli curente, întreținerea parcurilor şi zonelor verzi, procu-

rarea de material dendrologic, plantări de flori, arbori și arbuști și prestări servicii artistice 
efectuate de fanfara Asociației Culturale Armonia. 

-la fundamentarea bugetului, la partea de cheltuieli s-au avut în vedere și eveni-
mente aprobate în programul acțiunilor culturale al Direcției Turism și evenimente cultur-
ale, cum ar fi: organizarea „Sărbătorii Narciselor”, Zilelor Municipiului Târgu Jiu, Festivalul 
Naţional de Folclor „Maria Lătărețu”, Târgul Meșterilor Populari din Oltenia, Târgu Jiu Bike 
Fest-Preajba, Centenar Ecaterina Teodoroiu, 1 Decembrie – Ziua națională a României, 
Festivalul Naţional de Muzică Folk şi Baladă „Poarta Sărutului”, Festivalul toamnei, Târgul 
de Crăciun, materiale de promovare a Municipiului Târgu Jiu și altele. 

-au mai fost alocate fonduri în baza unor hotărâri ale Consiliului Local cum ar fi: 
alocarea sumei de 40,00 mii lei pentru executarea picturii în tehnica frescă parohiei Sfânta 
Treime, a sumei de 30.000 lei pentru construirea Bisericii Sf. Nifon din municipiul Targu 
Jiu, încheierea unui protocol intre Primăria Municipiului Târgu Jiu, Ministerul Tineretului şi 
Sportului, prin Clubul Sportiv Pandurii și Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Gorj, 
prin care Primăria Municipiului Târgu Jiu s-a obligat să asigure costul cazării și mesei pen-
tru un număr de 16 sportivi, etc.

S-a achitat, de asemenea, suma de 455,12 mii lei pentru asigurarea cofinanțării 
conform convenției nr 7768/27.02.2017 a obiectivului ,,Modernizare și extindere Sala 
Sporturilor”. 

S-au efectuat cheltuieli pentru investiţii în valoare de 3.141,70 mii lei pentru obiective 
ca: supraetajare corp B şi reparaţii Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, sistem informatic 
pentru Centrul National de Informare şi Promovare Turistică C-tin Brancusi, alimentare 
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energie electrică Stadion Municipal - tarif racordare, proiectare restaurare Mausoleul Eca-
terina Teodoroiu, amenajare parc Şcoala Gimnazială „Voievod Litovoi”.

Totodată, a fost rambursată suma de 8.296,39 mii lei din creditul contractat la Uni-
credit Bank.

Cheltuielile de la capitolul 68 „Asigurări şi asistenţă socială” au fost în anul 2017 
în sumă de 19.306,20 mii lei, în procent de 92,84% față de prevederea bugetară definitivă. 
Din totalul cheltuielilor de personal de 11.985,24 mii lei, suma de 7.582,2 mii lei reprezintă 
plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap fiind asigurată din sume defalcate 
din TVA, suma de 261,67 mii lei reprezintă plata asistenților comunitari, suma de 811,05 
mii lei reprezintă plata salariaților de la creșe fiind asigurată din sume defalcate din TVA, 
iar diferența o reprezintă plata cheltuielilor de personal pentru salariaţii  Direcției Publice 
de Protecție Socială.

 În anul 2017 au fost achitate ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzirea locuinţei 
pentru persoanele şi familiile cu venituri mici (finanţare asigurată din subvenţii de la buget-
ul de stat) și indemnizații ale persoanelor cu handicap din sume defalcate din TVA, în sumă 
de 5.397,52 mii lei. În acelaşi timp, pentru buna funcţionare a Direcţiei Publice de Pro-
tecție Socială şi pentru unele acţiuni aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local, hotărâri 
judecătoreşti ale salariaţilor. Pentru activitatea de investiţii s-au achitat 83,04 mii lei pentru 
achiziții sisteme de supraveghere video la creșa Petunia și sediul Direcţiei Publice de Pro-
tecţie Socială, sisteme informatice pentru Direcția Publică de Protecție Socială și lucrări 
recompartimentare ,,Casa Iris”.

Totodată au fost recuperate plăți efectuate în anii precedenți în sumă de (-127,83 mii 
lei) și efectuate transferuri interne în sumă de 77,35 mii lei.

La capitolul 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, pentru gospodărirea 
oraşului s-au cheltuit fonduri în sumă totală de 16.490,28 mii lei, reprezentând 81,08% din 
prevederea bugetară la acest capitol, respectiv 7,38% din cheltuielile totale ale bugetului 
local. 

Din totalul cheltuielilor pentru gospodăria comunală, a fost cheltuită pentru investiții 
suma de 3.664,19 mii lei pentru obiective și achiziții de mijloace fixe cum ar fi: construire 
locuințe sociale zona Ciocârlău, extindere reţea gaze Prelungirea Pandurii, str.Emil Cioran, 
str.Dumitru Butulescu, înlocuire invelitoare și termoizolație barăcile 14 și 15 strada Bicaz, 
refacere împrejmuire şi cîi de acces pe teren preluat de la MApN zona Narciselor, reabil-
itare baraca 9-10 str. Bicaz, sistem informatic Direcţia Publică de Patrimoniu, reabilitare 
sistem de încălzire și centrală termică Direcţia Publică de Patrimoniu, extindere iluminat 
public str. Mărgăritarului, extindere reţea electrică de joasă tensiune str. academician Petre 
Brâncuși, figurine luminoase,  panouri afisaj public, reabilitări termice de blocuri, cadas-
tru şi publicitate imobiliară, proiecte şi studii de fezabilitate etc. De asemenea, au fost 
achiziționate diferite terenuri  de pe raza municipiului.

De la acest capitol s-a asigurat şi plata drepturilor de personal pentru salariaţii Di-
recţiei Publice de Patrimoniu, în valoare de 3.289,99 mii lei.

Cheltuielile administrativ–gospodărești, în valoare de 6.846,26 mii lei, au fost efec-
tuate în principal pentru plata curentului electric pentru iluminat public, lucrări de întreţi-
nere şi modernizare a iluminatului public, întreţinerea şi repararea 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, funcţionarea 
Direcţiei Publice de Patrimoniu, etc.
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În cadrul acestui capitol a fost achitată suma de 37,1 mii lei pentru majorarea apor-
tului în numerar al Municipiului Târgu Jiu la capitalul social al S.Edilitara Public S.A. 

De asemenea s-au asigurat transferuri de la bugetul local pentru constituirea fon-
dului IDD al S.C. Aparegio S.A. conform OUG 198/2005 în valoare de 852.54 mii lei, ram-
bursări de credite în valoare de 1.677,08 mii lei şi 6,64 mii lei pentru plata dobânzilor legale 
aferente hotărârilor judecătorești ale salariaţilor din cadrul Direcţiei Publice de Patrimoniu. 

În anul 2017 au fost achitate cofinanțări în sumă de 157,3 mii lei pentru  Extindere 
şi reabilitare sisteme de alimentare cu apă şi apă uzată în Gorj cod SMIS 2014 ctr. de 
finanţare 20/06.02.2017 și ,,Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare și 
documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Gorj în perioada 2014-2020”.

Totodată au fost recuperate plăți efectuate în anii precedenți în sumă de (-40,82 mii 
lei) 

La capitolul 74 „Protecţia mediului” s-au efectuat plăţi în valoare de 14.825,21 mii 
lei, în procent de 78,84% din prevederile bugetare. S-a achitat suma de 10.238,48 mii lei 
pentru activitatea curentă reprezentând contravaloarea lucrărilor de salubritate, canaliza-
re şi ecarisaj pe de o parte, precum şi suma de 4.128,08 mii lei pentru investiţii reprez-
entând contravaloarea lucrărilor de reabilitare şi extindere canalizare menajeră şi pluvială 
în diferite zone ale municipiului (strada Olari, zonele periurbane Romaneşti-Iezureni, zona 
periurbană Drăgoieni, strada Pajiștei, strada Făgetului – cartier Preajba, cartier Debarcad-
er, cartier Grivița, cartier A.I.Cuza, Șișești-Hidrocentralei), proiectări și avize cartier Teilor, 
str. Microcolonie.

De asemenea, s-a plătit suma de 470,59 mii lei reprezentând rambursări de credite. 
Totodată au fost recuperate plăți efectuate în anii precedenți în sumă de (-11,94 mii lei). 

La capitolul 80 ,,Acțiuni generale economice și comerciale” s-a cheltuit suma 
de 699,52 mii lei pentru cheltuieli de capital pentru consolidare mal Jiu –refacere dig de 
apărare incintă pe râul Jiu-sector Pod Abator –Pod Bârsești .

La capitolul 84 „Transporturi”, s-a cheltuit în anul 2017 suma totală de 16.873,16 
mii lei, din care pentru reparaţii curente la străzi, trotuare şi întreţinerea sistemului rutier 
suma de 7.912,27 mii lei, iar pentru subvenții pentru transportul urban suma de 5.682,59 
mii lei. Pentru investiții s-au plătit 3.295,77 mii lei, din această sumă fiind finanțate obiec-
tive și achiziții de mijloace fixe ca: reabilitare străzi (Luncilor, Victoriei, Lt.Col. Dumitru 
Petrescu, 14 Octombrie, Nicolae Grigorescu, Lujerului), sistem semaforizare bd. Ecater-
ina Teodoroiu zona intersectiei Garofiţei și  strada Unirii-zona complex comercial Gârdu, 
sens giratoriu în intersecția str. Victoriei –30 Decembrie-1 Decembrie, refacere carosabil 
și trotuare str. 14 Ocombrie, Modernizare str. Aleea Digului, Meteor, Jiului, Călărași, Aleea 
Merilor, Pandurilor, Luncilor, Șușița, Microcolonie, Geneva, Tudor Vladimirescu, 16 Febru-
arie, C.D. Gherea, Mărășești, Vasile Alecsandri, 23 August,11 Iunie, Mioriței, Dumbrava, 
achiziție stații autobuz, proiectări și studiu de trafic pentru proiectele de reabilitare, mod-
ernizare și extinderea sistemuluide transport în comun cu troleibuzul în municipiul Târgu 
Jiu, reabilitare, modernizare și extinderea sistemului de transport in comun cu troleibuzul 
în municipiul Târgu Jiu. Totodată au fost recuperate plăți efectuate în anii precedenți în 
sumă de (-17,47 mii lei).
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Cheltuielile bugetelor locale   239.032.230,00 239.032.230,00 223.181.561,35

Autorități Publice şi Actiuni 
Externe

5102 11.911.980,00 11.911.980,00 11.302.803,94

Cheltuieli de personal 510210 9.716.800 9.716.800,00 9.689.611,00

Bunuri şi servicii 510220 1.834.740 1.834.740,00 1.470.167,41

Alte transferuri 510255 84.540 84.540,00 84.162,00

Alte cheltuieli 510259 26.000 26.000,00 25.687,00

Active nefinanciare 510271 585.680 585.680,00 370.436,07

Plăţi efectuate în anul precednt  
şi recuperate în anul curent sf

510285 -287.510 -287.510,00 -288.986,03

Plăţi efectuate în anul precedent  
şi recuperate în anul curent sd

510285 -48.270 -48.270,00 -48.273,51

ALTE SERV.PUBLICE 
GENERALE

5402 7.109.220,00 7.109.220,00 6.773.202,91

Cheltuieli de personal 540210 5.994.000 5.994.000,00 5.954.437,00

Bunuri şi servicii 540220 1.065.400 1.065.400,00 916.552,11

Alte cheltuieli 540259 23.000 23.000,00 22.642,00

Fond de rezervă 540250 0 0,00 0,00

Active nefinanciare 540271 195.460 195.460,00 50.290,80

Plăţi efectuate în anul precedent  
şi recuperate în anul curent SF

540285 -168.640 -168.640,00 -170.719,00

TRANZ.PR.DAT.PUB.SI IMP. 5502 210.500 210.500,00 207.595,53

Bunuri şi servicii 550220 53.000 53.000,00 51.735,60

Dobânzi 550230 157.500 157.500,00 155.859,93

ORDINE PUBLICA ŞI SIG. 
NAT.

6102 9.014.690,00 9.014.690,00 8.637.872,01

Bunuri şi servicii 610220 149.000 149.000,00 115.944,09

Transferuri către instituţii 
publice

610251 8.283.700 8.283.700,00 8.136.955,27

Active nefinanciare 610271 581.990 581.990,00 384.972,65

ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 105.284.010,00 105.284.010,00 102.463.316,64

Cheltuieli de personal 650210 90.097.500 90.097.500,00 89.492.692,96

Bunuri şi servicii 650220 10.665.260 10.665.260,00 9.659.858,64

Transferuri interne 650255 622.000 622.000,00 616.312,80

Asistenţă socială 650257 1.089.030 1.089.030,00 947.521,43

Alte cheltuieli 650259 289.420 289.420,00 240.463,50

Active nefinanciare 650271 2.674.440 2.674.440,00 1.660.099,35

Plăţi efectuate în anul precedent  
şi recuperate în anul curent sf

650285 -72.410 -72.410,00 -72.033,00
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Plăţi efectuate în anul precedent  
şi recuperate în anul curent sd

650285 -81.230 -81.230,00 -81.599,04

SĂNĂTATE 6602 2.896.000 2.896.000,00 2.728.071,49

Cheltuieli de personal 660210 2.669.000 2.669.000,00 2.594.563,00

Bunuri şi servicii 660220 107.000 107.000,00 61.616,07

Active nefinanciare 660271 120.000 120.000,00 71.892,42

Transferuri interne 660255 8.060 8.060,00 8.054,00

Plăţi efectuate în anul precedent  
şi recuperate în anul curent

660285 -8.060 -8.060,00 -8.054,00

CULTURĂ, RECREERE ŞI 
RELIGIE

6702 23.872.390,00 23.872.390,00 22.874.321,82

Cheltuieli de personal 670210 672.000 672.000,00 667.914,00

Bunuri şi servicii 670220 7.202.960 7.202.960,00 6.854.852,09

Transf. între unităţi 670251 3.480.000 3.480.000,00 3.458.352,16

Transferuri interne 670255 455.200 455.200,00 455.119,18

Active nefinanciare 670271 3.765.840 3.765.840,00 3.141.703,66

Rambursări de credit sf 670281 8.296.390 8.296.390,00 8.296.390,00

Plăţi efectuate în anul precedent  
şi recuperate în anul curent

670285     -9,27

ASIG. ŞI ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ

6802 20.793.400,00 20.793.400,00 19.306.204,20

Cheltuieli de personal 680210 12.523.000 12.523.000,00 11.985.243,00

Bunuri şi servicii 680220 2.364.740 2.364.740,00 1.884.223,11

Alte transferuri 680255 77.350 77.350,00 77.349,00

Asistenţă socială 680257 5.849.960 5.849.960,00 5.397.523,27

Alte cheltuieli 680259 7.000 7.000,00 6.654,00

Active nefinanciare 680271 98.900 98.900,00 83.044,32

Rambursări de credit sd 680281 0 0,00 0,00

Plăţi efectuate în anul precedent  
şi recuperate în anul curent

680285 -127.550 -127.550,00 -127.832,50

LOCUINTE, SERVICII ŞI DEZV. 
PUB.

7002 20.337.250,00 20.337.250,00 16.490.285,17

Cheltuieli de personal 700210 3.320.000 3.320.000,00 3.289.990,00

Bunuri şi servicii 700220 7.406.740 7.406.740,00 6.846.261,32

Alte transferuri 700255 1.833.000,00 1.833.000,00 1.009.835,47

Investiţii ale agenţilor economici 
cu capital de stat

700255 708.000 708.000,00 157.299,09

Alte transferuri curente interne 700255 1.125.000 1.125.000,00 852.536,38

Proiecte cu finanţare din 
fd externe nerambursabile 
postaderare

700256 0 0,00 0,00

Alte cheltuieli 700259 7.000 7.000,00 6.643,00
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Active nefinanciare 700271 6.133.320 6.133.320,00 3.664.191,38

Active financiare 700272 37.100 37.100,00 37.099,00

Rambursări de credit sf 700281 1.678.000 1.678.000,00 1.677.083,62

Plăţi efectuate în anul precedent  
şi recuperate în anul curent SF

700285 -10.390 -10.390,00 -10.390,00

Plăţi efectuate în anul precedent  
şi recuperate în anul curent sd

700285 -30.420 -30.420,00 -30.428,62

PROTECŢIA MEDIULUI 7402 18.837.480,00 18.837.480,00 14.825.213,32

Bunuri şi servicii 740220 12.085.830 12.085.830,00 10.238.479,32

Active nefinanciare 740271 6.292.580 6.292.580,00 4.128.084,31

Rambursări de credit 740281 471.000,00 471.000,00 470.588,28

Rambursări de credit  SF 74028102 471.000 471.000,00 470.588,28

Rambursări de credit  SD 74028104 0 0,00 0,00

Plăţi efectuate în anul precedent  
şi recuperate în anul curent sd

740285 -11.930,00 -11.930,00 -11.938,59

ACŢIUNI GENERALE 
ECONOMICE ŞI 
COMERCIALE

8002 720.260 720.260 699.513

Active nefinanciare 800271 720.260 720.260,00 699.513,49

TRANSPORTURI 8402 18.045.050 18.045.050 16.873.160,83

Bunuri şi servicii 840220 7.935.260 7.935.260,00 7.912.268,37

Subvenţii 840240 5.683.000 5.683.000,00 5.682.596,00

Active nefinanciare 840271 4.444.260 4.444.260,00 3.295.770,37

Plăţi efectuate în anul precedent  
şi recuperate în anul curent sd

840285 -17.470 -17.470,00 -17.473,91
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Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii cuprinde mai multe unităţi şi acţiuni.

Astfel, sunt cuprinse veniturile şi cheltuielile Teatrului Dramatic ,,Elvira Godeanu”, 
ale Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Populaţiei, cantinele şcolare ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar (centralizate de Direcţia Publică de Patrimoniu), 
păşuni derulate prin Primăria Târgu-Jiu, Poliţia Locală, Direcţia Publică de Venituri, Centrul 
de Cercetare, Documentare și  Promovare ,, Constantin Brâncuşi”.

Încasările totale au fost în anul 2017 în valoare de 15.870,09 mii lei, iar plățile de 
15.701,91 mii lei. 

Veniturile acestora provin din eliberări permise, prestări de servicii, contribuţia ele-
vilor pentru cantine, venituri din vânzarea biletelor la spectacole, venituri din concesionare 
şi închiriere, subvenţii de la bugetul local şi alte venituri.

Cheltuielile se efectuează pentru plata cheltuielilor de personal, a cartelelor de masă, 
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cheltuielilor gospodăreşti, a materialelor cu caracter funcţional, procurarea de obiecte de 
inventar şi echipament, deplasări, chirii, etc. 

  

  -lei-
Venituri/cheltuieli Cod Prevederi 

bugetare 
anuale

Prevederi 
bugetare 

trimestriale

Încasări/plăţi

TOTAL VENITURI 00.01 16.287.900 16.287.900 15870097,61

VENITURI DIN 
PROPRIETATE

3010 183.200 183.200 132027,15

Venituri din concesiuni şi 
închirieri

301005 182.000 182.000 130377,15

Venituri din utilizarea 
păşunilor

301009 0   1650,00

Alte venituri din proprietate 301050 1.200 1.200  

Venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi

3310 4.201.000 4.201.000 3890062,94

Taxe şi alte venituri în 
învăţământ

331005 748.000 748.000 730936,43

Venituri din prestări de servicii 331008 0 0 81,42

Contribuţia de întreţinere a 
persoanelor asistate

331013 0 0 0,00

Contribuţia elevilor şi 
studenţilor pentru internate, 
cămine şi cantine

331014 2.921.500 2.921.500 2768666,16

Venituri din serbări şi 
spectacole şcolare, 
manifestări culturale, artistice 
şi sportive

331019 282.000 282.000 231076,00

Alte venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi

331050 249.500 249.500 159302,93

Venituri din taxe 
administrative, eliberări 
permise

3410 100.000 100.000 99884,00

Alte venituri din taxe 
administrative, eliberări 
permise

341050 100.000 100.000 99884,00

Amenzi, penalităţi şi 
confiscări

3510 0 0 0,00

Alte amenzi, penalităţi şi 
confiscări

351050 0 0 0,00

DIVERSE VENITURI 3610 40.000 40.000 35623,75

Alte venituri 361050 40.000 40.000 35623,75
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Transferuri voluntare, altele 
decât subvenţiile

3710 0 0 0,00

Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare pentru finanţarea 
secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local

371003 -76.000 -76.000 -72083,70

Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare

371004 76.000 76.000 72083,70

Venituri din valorificarea 
unor bunuri 

3910     847,78

Venituri din valorificarea unor 
bunuri ale instituţiei 

391001     847,78

Încasări din rambursarea 
împrumuturilor acordate

4010 0 0 116344,56

Sume utilizate din excedentul 
anului precedent pentru 
secţiunea de funcţionare

40101501 0 0 116344,56

Sume utilizate din excedentul 
anului precedent pentru 
secţiunea de dezvoltare

40101502     0,00

Subvenţii de la alte 
administraţii

4310 11.763.700 11.763.700 11595307,43

Subvenţii pentru instituţii 
publice

431009 11.763.700 11.763.700 11595307,43

Cheltuielile totale din 
venituri proprii şi subvenţii

5010 16.842.100 16.842.100 15701912,38

Autorități Publice şi Actiuni 
externe

5110 -18.370,00 -18.370,00 -18376,79

Plăţi efectuate în anul 
precedent  şi recuperate în 
anul curent sf

511085 -18.370 -18.370,00 -18376,79

Alte Serv.Publice Generale 5410 152.760 152.760 83691,08

Bunuri şi servicii 541020 152.760 152.760 83691,08

Ordine Publică şi Siguranţă 
Naţională

6110 8.305.070 8.305.070 8164705,76

Cheltuieli de personal 611010 7.641.100 7.641.100 7623643,00

Bunuri şi servicii 611020 747.670 747.670 625491,16

Active nefinanciare 611071 26.000 26.000 25813,78

Plăţ efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în 
anul curent

611085 -109.700 -109.700 -110242,18

ÎNVĂŢĂMÂNT 6510 4.356.650 4.356.650 3691714,45

Cheltuieli de personal 651010 583.000 583.000 518981,00

Bunuri şi servicii 651020 3.748.650 3.748.650 3154288,93

Active nefinanciare 651071 25.000 25.000 18444,52
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CULTURĂ, RECREERE ŞI 
RELIGIE

6710 3.819.900 3.819.900 3719357,41

Cheltuieli de personal 671010 3.145.000 3.145.000 3094344,00

Bunuri şi servicii 671020 649.900 649.900 602895,71

Active nefinanciare 671071 25.000 25.000 22117,70

ASIG. ŞI ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 

6810 41.050 41.050 32371,47

Bunuri şi servicii 681020 41.050 41.050 32371,47

Agricultură, Silvicultură  si 
vânatoare

8310 179.350 179.350 28449,00

Bunuri şi servicii 831020 179.350 179.350 28449,00

ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 8710 5.690 5.690 0,00

Bunuri şi servicii 871020 5.690 5.690 0,00

EXCEDENT/DEFICIT   -554.200 -554.200 168185,23

TRANSPORT PUBLIC CĂLĂTORI

1.Structura organizatorică
Compartimentul are în structură 3 posturi, responsabil cu coordonarea activităţii fi-

ind  Florin Paşolea.
2. Principalele activităţi desfăşurate in anul 2017
Compartimentul Transport Public Local, conform Regulamentului de funcţionare, în 

perioada 01.01.2017-31.12.2017 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 re-
gim 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 Comu-
nitară 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 na-
tura 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 înre-
gistrare emise, precum şi a taxelor încasate pentru eliberarea acestora;

- verifică modul de calcul al subvenţiei acordate pentru S.C. TRANSLOC S.A., soci-
etate care desfăşoară transport public de călători pe raza municipiului Tg-Jiu;

-asigură soluţionarea în termen a cererilor şi sesizărilor repartizate compartimentului;
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-informează şi îndrumă agenţii economici cu privire la cerinţele legislaţiei.

Din vizarea autorizaţiilor taxi şi a tichetelor de acces staţii, în anul 2017 s-a încasat 
suma de 48300 lei.  

Totodată, în perioada 01.01.2017-31.12.2017, au fost înregistrate 47 vehicule, 
încasându-se suma de 4.950 lei . 

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

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

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

fesionale;
- menţinerea ordinii,curăţeniei şi a linştii publice în staţiile taxi;
- respectarea caietelor de sarcini şi a licenţelor de traseu de către societățile de 

transport public de călători pe raza municipiului Tg-Jiu, conform Legii 92/2007, etc.
În acest moment, în municipiul Târgu Jiu există 345 de taximetre autorizate, împărţite 

în 2 categorii: 191 taximetrişti independenţi şi 154 aparținând operatorilor de transport în 
regim de taxi. Toate cele 345 de autorizaţii sunt atribuite, noii solicitanţi fiind înscrişi pe 
listele de aşteptare corespunzătoare, în ordinea punctajelor obţinute. Punctajul unui solic-
itant se calculează conform criteriilor stabilite prin H.C.L. nr. 111/31.03.2008 care se referă 
la: gradul de poluare al autovehiculului, gradul de confort asigurat, vechimea autovehic-
ulului, numărul de angajaţi în cazul operatorilor de transport, forma de proprietate asupra 
autovehiculului.

În data de 31.12.2017, pe listele de aşteptare nu erau înregistrate solicitări nici din 
partea societăţilor comerciale, nici din partea taximetriştilor independenţi  

 
3. Obiective pentru anul 2018
- efectuarea, în colaborare cu celelalte instituţii cu atribuţii de control în domeniul 

taximetriei, a unui număr mai mare de verificări în teren a legalităţii desfăşurării activităţii 
de către taximetriştii independenţi, operatorii de transport în regim de taxi şi a societăţilor 
comerciale care desfaşoară transport de persoane;

- întocmirea de referate şi propuneri pentru proiecte de hotărâri care sa ducă la îm-
bunătăţirea activităţii de transport persoane în municipiu;

- colaborarea cu compartimentele şi direcţiile din cadrul Primăriei şi Consiliului Local 
Târgu Jiu precum şi cu alte instituţii ale statului, astfel încât cererile şi sesizările cetăţenilor 
să fie operativ rezolvate.
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COMPARTIMENT SALARIZARE, RESURSE UMANE 
ȘI MANAGEMENTUL FUNCȚIEI PUBLICE

Administrația publică la nivelul Unității Administrativ-teritoriale a Municipiului Târgu 

Jiu se află în plin proces de adaptare la standardele instituționale de bună practică exis-

tente la nivel național și european.

Aplicarea, la nivelul Municipiului Târgu Jiu, a principiilor Strategiei pentru consol-

idarea 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 resurselor umane, la nivelul UAT a Municipiului Târgu 

Jiu, atenția a continuat să fie îndreptată în direcția profesionalizării, îmbunătățirii perfor-

manțelor profesionale ale funcționarilor publici și angajaților contractuali, prin dezvoltar-

ea de noi competențe în raport cu noile tendințe în domeniul formării profesionale și al 

evoluției administrației publice.

De asemenea, motivarea personalului de specialitate a continuat să reprezinte o 

preocupare pentru managementul resurselor umane, care a procedat la îmbunătățirea 

condițiilor legale pentru dezvoltarea carierei funcționarilor publici și personalului contrac-

tual, inclusiv prin promovarea acestora în funcții de conducere superioare vacante, studii 

superioare, grade sau trepte profesionale.

Au fost puse în aplicare activitățile repartizate și duse la îndeplinire atribuțiile ce au 

revenit în competență și responsabilitate sub aspect organizatoric, al gestionării resurselor 

umane, managementului funcției publice, salarizării, al asigurării accesului la informațiile 

de interes public și al comunicării publice.

Totodată, Primăria Municipiului Târgu Jiu a procedat la ducerea la îndeplinire a re-

sponsabilităților ce i-au revenit sub aspectul implementării Planului sectorial de acțiune al 

Strategiei Naționale Anticorupție (SNA).
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CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂŢENILOR   

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

Semestrial, autorităţile şi instituţiile publice analizează activitatea proprie de soluţion-
are a petiţiilor, pe baza raportului întocmit de Centrul pentru Informarea Cetăţenilor.

Potrivit O.G. nr. 27/2002, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau 
propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o orga-
nizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, 
serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, com-
paniilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, pre-
cum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

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

În  anul 2017 au fost înregistrate un număr de 48.837 documente.
Cele 48.837 documente înregistrate la Centrul pentru Informarea Cetăţenilor au fost 

soluţionate după cum urmează: 
38.350 favorabil;
1.147 nefavorabil;
880  parţial favorabil;
8.228 documente interne; 
232 sunt în curs de rezolvare (în operare).
Dintre documentele înregistrate de la instituţii şi autorităţi publice, un număr de 125 

sunt de la Consiliul Judeţean Gorj  (97 rezolvate favorabil, 28 intern), 236 de la Instituţia 
Prefectului Gorj (148 rezolvate favorabil, 75 intern, 9 nefavorabil și 4 rezolvate parțial) şi 
73 de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj (47 rezolvate favorabil, 25 intern și 1 
nefavorabil).

Din cele 48.837 documente înregistrate, un număr de 11.324 reprezintă petiţii pro-
priu-zise, care au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate.

Principalele solicitări adresate de către cetăţenii municipiului, sunt :
adeverinţe de la Registrul Agricol (3.714);
oferte de vânzare teren extravilan (144);
atestate de producător (102);
carnete de comercializare (112);
anchete sociale în vederea obţinerii unui grad de handicap, pentru încredinţarea mi-
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norilor în cazurile de divorţ, propuneri cu privire la instituirea unor măsuri de protecţie pentru 
minori, curatele speciale (2.342); 

certificate de urbanism  (1.699); 
 autorizaţii de construire/demolare (811);
certificate de nomenclatură stradală (2.400) 
Cele 11.324 petiţii au fost soluţionate astfel:
11.064 favorabil;
260  nefavorabil; 
 
Cu toate eforturile depuse de personalul primăriei pentru soluţionarea  proble-

melor cetăţenilor, un număr de 984 cetăţeni s-au prezentat în audienţe  solicitând rezolva-
rea unor probleme care vizează: 

Serviciul Gospodărie Comunitara - 253; 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului -101; 
Direcţia Resurse Umane, managementul funcţiei publice şi comunicare publică - 44; 
Compartimentul Îndrumare asociaţii de proprietari - 69; 
Direcţia Tehnică şi managementul calităţii - 90;
Serviciul Agricol, cadastru – 125;
Altele 302 (concesionări, Poliţia Locală Târgu Jiu, Aparegio Gorj S.A, probleme 

personale).
Cetăţenii prezenţi la audienţe au solicitat locuinţe, locuri de muncă, amenajarea 

parcărilor şi a spaţiilor verzi aferente blocurilor de locuinţe, ajutor social, introducere sau 
prelungire rețele utilităţi.  

În cadrul audienţelor organizate pentru rezolvarea solicitărilor adresate pe probleme 
legate de legile fondului funciar s-au prezentat, în 2017, un număr de 225 persoane ale 
căror probleme au fost supuse analizei comisiei locale.

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

Serviciul Gospodărie Comunitară - 951; 
S. Edilitara Public S.A. – 1.076; 
SC Aparegio Gorj S.A. - 463; 
Direcţia Tehnică şi Managementul Calităţii  377; 
Poliţia Locală Târgu Jiu - 166; 
Altele - 90.
Cele mai multe înregistrări sesizează apariţia unor disfuncţionalităţi la iluminatul pub-

lic – 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 oraşu-
lui, solicitarea intervenţiei compartimentului de gestionare a câinilor fără stăpân, sesizări cu 
privire la executarea unor lucrări de construire fără autorizaţiile necesare, montare bănci, 
leagăne, coşuri de gunoi şi bănci rupte, indicatoare de circulaţie lipsă sau căzute, solicitări 
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pentru cosirea ierbii sau toaletarea copacilor şi a gardului viu,  disconfort din cauza muzicii 
de la terase şi restaurante, asfaltare şi plombarea gropilor din carosabil, diverse (amenajare 
parcări, maşini abandonate sau parcate în locuri nepermise, etc). 

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

În privinţa accesului la informaţiile de interes public, prevăzut de Legea nr. 544/2001, 
principalele aspecte reieşite din registrul pe anul 2017  sunt următoarele:

a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public:  128;
b) numărul de solicitări rezolvate favorabil:  123;
c) numărul de solicitări rezolvate nefavorabil: 5; (4 documente inexistente și 1 doc-

ument exceptat);
d) numărul de solicitări redirecţionate:  0;
e) numărul de solicitări adresate: 128:
•pe suport de hârtie:  45;
•pe suport electronic: 83;
f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice:  56;
g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice:  72;
h) numărul de reclamaţii administrative:  4 (respinse);
 i) numărul de plângeri în instanţă:  4 (respinse).
Dat fiind faptul că, în ultimii ani, aşteptările faţă de calitatea serviciilor şi relaţiilor cu ce-

tăţeanul au devenit tot mai mari şi au dobândit o importanţă crescută, Primăria, prin Centrul 
pentru  Informarea Cetăţenilor, îşi propune să-şi orienteze mai mult activitatea către cetă-
ţean, ca beneficiar final al serviciilor, propunându-şi ca obiective următoarele: 

- valorificarea eficientă a potenţialului de resurse umane de care dispune, dezvoltând 
aptitudinile şi competenţele personalului în vederea realizării cu profesionalism a tuturor sar-
cinilor;

-modernizarea şi perfecţionarea continuă a instrumentelor de realizare a managemen-
tului circuitului documentelor;

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

stabilirea unor norme deontologice în raporturile dintre funcţionarii publici şi cetăţeni.  
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SERVICIUL GESTIONARE SITUAȚII DE URGENȚĂ, 
SECURITATEA MUNCII ȘI ADMINISTRATIV 

Începând cu data de 01.04.2017 a fost reorganizat Serviciul Gestionare Situații de 
Urgență, Securitatea Muncii și Administrativ, în cadrul Direcției Resurse Umane, Manage-
mentul Funcției Publice și Comunicare Publică din Aparatul de Specialitate al Primarului 
Municipiului Târgu Jiu, serviciu care asigură îndeplinirea atribuțiilor ce revin autorității în 
domeniile: protecție civilă, apărare împotriva incendiilor, securitatea și sănătatea muncii și 
administrativ.

Activitatea de apărare împotriva incendiilor, apărarea vieţii oamenilor, a bunurilor şi 
mediului, constituie, conform legii, o problemă de interes public la care trebuie să partici-
pe toate persoanele fizice şi juridice. Această activitate se desfăşoară cu scopul prevenirii 
incendiilor în gospodăriile populaţiei, la locuri de muncă unde desfăşoară activităţi person-
alul salariat, în timpul transportului de substanţe periculoase, în timpul lucrărilor agricole şi 
de defrişare a terenurilor, cât şi în timpul sezoanelor călduros şi rece.

   În baza planului de activităţi pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor, aprobat de 
Primarul Municipiului Târgu Jiu pentru anul 2017, au fost desfăşurate următoarele activităţi:

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

ipiului şi a localităţilor componente şi efectuarea a 200 activităţi de îndrumare şi control la 
gospodăriile cetăţeneşti şi asociaţiile de proprietari;

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

-efectuarea instructajului în domeniul situaţiilor de urgenţă cu personalul salariat;
-instruirea cadrelor tehnice P.S.I. din cadrul unităţilor subordonate;
-efectuarea a 30 de activităţi de control şi îndrumare la unităţile şi instituţiile subor-

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

-au fost efectuate activităţi de îndrumare şi control la 5 parohii, unde  s-au distribuit 
diferite pliante specifice de prevenire a incendiilor pe 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 cu cercurile de elevi 

,,Prietenii Pompierilor’’ din cadrul şcolilor generale;
-participarea la editarea revistei ”Pompierii Gorjeni” dedicată aniversării, la data de 

13 septembrie, a Zilei Pompierilor din România.
În ceea ce privește acțiunea de informare publică şi de educaţie antiincendiu 

S.G.S.U.S.M.A. s-a ocupat de:
-tipărirea şi difuzarea, prin membrii Componentei de Prevenire, Poliţia Locală Târgu 

Jiu şi C.I.C. a peste 400 de 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 car-
acter educativ pentru cetăţenii municipiului;
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-efectuarea, în colaborare cu I.S.U. Gorj, a 10 exerciţii de evacuare în situaţia pro-
ducerii unui incendiu la şcolile din municipiu;

-prezentarea, prin intermediul mass-media, a regulilor şi măsurilor de P.S.I. ce tre-
buie respectate de personalul salariat şi cetăţeni pe timpul sezonului canicular şi rece, a 
modului de lucru cu focul deschis pe timpul lucrărilor agricole, pe timpul manifestărilor 
religioase, etc…;

-prezentarea în ”Curierul Primăriei” a materialului ”Reguli şi măsuri de prevenire a 
incendiilor în blocurile de locuinţe”;

-în prima zi de miercuri a fiecărei  luni, I.G.S.U. acționează sirenele de alarmare pub-
lică în vederea informării și obișnuirii populației cu semnalele acestora. 

     O altă activitate care s-a desfășurat prin intermediul S.G.S.U.S.M.A., a fost verifi-
carea şi încărcarea stingătoarelor de la nivelul primăriei şi direcţiilor subordonate, dar şi de 
la o mare parte a instituţiilor de învăţământ, rămânând în atenţia D.P.P. să finalizeze această 
acţiune în totalitate. 

     De asemenea, împreună cu reprezentanţii S.C. APAREGIO GORJ S.A., s-a efectu-
at identificarea, marcarea şi verificarea stării hidranţilor stradali (300 buc.), reuşind în acest 
an şi achiziţionarea a 10 hidranţi supraterani din care 6 au fost montați în zonele unde nu a 
existat acoperire, 4 fiind păstrați pentru situații de urgență.

   Activităţile desfăşurate în anul  2017 au fost apreciate de organele de control din 
cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Județul Gorj, ca fiind  foarte bune, ca 
urmare a preocupărilor factorilor de decizie şi acordarea atenţiei cuvenite  în domeniul 
situaţiilor de urgenţă.

    Aprecierea rezultatelor s-a datorat creşterii calitatative a  pregătirii în domeniul situ-
aţiilor de urgenţă, competenței manageriale, înzestrării formaţiilor de intervenţie, asigurării 
fondurilor necesare desfăşurării activităţilor în  domeniul situaţiilor de urgenţă, receptivității 
la solicitări prin participare la acţiuni de intervenţie, organizării şi pregătirii, în condiţii calita-
tiv-superioare, a desfăşurării exerciţiilor de intervenţie conform planificării anuale, implicării 
active a personalului ce coordonează activitatea S.G.S.U.S.M.A al municipiului, precum şi 
colaborarea cu I.S.U. Gorj, inspectorii şi cadrele tehnice P.S.I., precum şi conducerile de la 
unităţile şi instituţiile din municipiu. 

Desigur, pe parcursul activității s-au constatat și unele deficiențe care pot fi eliminate 
în perioada următoare; acestea vizează organizarea și mobilizarea mai rapidă a forţelor şi 
mijloacelor implicate în acţiunile de intervenţie.

Privitor la respectarea reglementărilor legale în domeniul securității și sănătății în 
muncă, pentru toți angajații s-a procedat la acoperirea cheltuielilor necesare efectuării 
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:
1) informări și instruiri pe linie de securitate și sănătate în muncă în baza tematicilor 

de instruire şi fişelor de testare a cunoştinţelor dobândite în domeniul s.s.m. :
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-   instruirea introductiv-generală şi instruirea la locul de muncă – ambele aplicabile la 
angajare, pentru 11 persoane, instruirea de 8 ore finalizându-se cu testare tip grilă.

-  instruirea periodică a tuturor salariaţilor la anumite intervale de timp:
- o dată la 30 zile, timp de 2 h, pentru conducătorul auto, muncitorul calificat și ben-

eficiarii Legii 416/2001.
- o dată la 3 luni, timp de 2 h, pentru portari și  îngrijitori curățenie (8 lucrători);
- o data la 6 luni timp de 2 h, pentru personalul tehnico-administrativ, cu activități 

specifice de birou (135 salariați), acest interval fiind stabilit de către lucrătorul desemnat cu 
acordul primarului, fără a fi depășite aceste termene;

- o dată la 12 luni timp de 2 h, pentru personalul cu funcții de conducere care con-
duce mașina de serviciu în timpul programului de lucru în interes de serviciu (20 salariați).

 - instruire suplimentară:
- 22 salariați desemnați a se ocupa de organizarea şi coordonarea activităţilor des-

făşurate cu ocazia diverselor evenimente, târguri în locațiile: Pădurea Drăgoeni, Poiana Nar-
ciselor, Victoria Centru și  Insula de pe Jiu, instruiți conf. H.G. 1425/2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, 
art. 98.

- 2 salariați, la întoarcerea din concediul medical, deoarece au lipsit peste 30 de zile 
lucrătoare.

- 3 salariați la schimbarea locului de muncă. 
Calificativele obţinute fiind Bine şi Foarte Bine, au fost consemnate în fișa de instruire 

individuală privind securitatea și sănătatea în muncă.
2) informări despre eventualele riscuri legate de locul de muncă sau îmbolnăviri pro-

fesionale, existând 30 de posturi de lucru al căror nivel de risc global se situează între 2,72 
- 2,97, încadrându-se în categoria posturilor de lucru cu nivel de risc mic (acceptabil).

3) informări despre riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă; cei 12 parame-
tri regăsiți în grila de evaluare pot fi asimilați unor indicatori de vigilență asupra prezenței 
factorilor de risc pentru sănătatea psihologică în mediul de muncă.

4) prezentări ale regulamentului privind organizarea şi funcţionarea târgurilor pe linie 
de s.s.m., aprobat prin H.C.L. nr. 187/18.04.2011. După aducerea la cunoștință a  regulilor, 
comercianții ce au participat la târgurile organizate în Pădurea Drăgoieni, Poiana Narciselor 
şi  Insula de pe Jiu au semnat un proces-verbal cu lucrătorul desemnat cu securitatea și 
sănătatea în muncă. 

5) 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.

6) monitorizări  sub aspectul noxelor şi a condiţiilor de muncă, a locurilor de muncă 
din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. În cursul anului 2017 s-a acordat sporul pentru 
condiții vătămătoare, în proporție de 15% și 10% conform prevederilor Legii – cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a dispozițiilor emise 
de organele competente.
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S-a verificat respectarea normelor de protecție a muncii de către constructor pe 
șantierele temporare sau mobile ale Primăriei Municipiului Târgu Jiu, prin intermediul unui 
coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă.

Nu au fost consemnate cazuri de îmbolnăviri profesionale sau accidente de muncă 
în cursul anului 2017.

În ceea ce privește asigurarea materialelor necesare desfășurării activităților servici-
ilor și compartimentelor din cadrul  Primarie Municipiului Târgu Jiu, s-au efectuat în anul  
2017: 

- aprovizionarea cu materiale de birotică  și papetărie în baza necesarului întocmit de 
fiecare compartiment în parte;

- evidența primară a obiectelor de inventar și a mijloacelor aflate în dotarea Primăriei 
Târgu Jiu;

- 198 note de recepție , 626 bonuri de consum pentru necesarul de materiale;
- întocmirea notelor de recepție conform facturilor emise de către furnizori, a bonu-

rilor de consum care au fost  predate la contabilitate în vederea înregistrării;
- inventarieri periodice și anuale, asigurând  ducerea la îndeplinire a deciziilor privind 

casarea, declasarea sau transmiterea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate în 
proprietatea Primarie Târgu Jiu, întocmindu-se documentația necesară.

De asemenea, prin Serviciul Gestionare Situații de Urgență, Securitatea Muncii și 
Administrativ,  s-au luat măsurile necesare pentru gospodărirea rațională a energiei elec-
trice, a apei și a materialelor de consum pentru curățenie la nivelul întregii instituții.
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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 metod-
ică, evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlu-
lui şi proceselor de guvernanţă.

În Primăria Municipiului Târgu Jiu, activitatea de audit intern este organizată în cad-
rul unui compartiment specializat, cu 3 auditori, compartiment subordonat ordonatorului 
principal de credite.

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

Pentru anul 2017, au fost propuse şi realizate de angajaţii Compartimentului Audit 
Intern al Primăriei Municipiului Târgu Jiu, următoarele misiuni: 

Conducerea contabilității și organizarea activității privind angajarea, lichidarea, or-
donanțarea și plata la:  Primăria Municipiului Târgu Jiu, Centrul de Cercetare, Documen-
tare și Promovare ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu”   
Târgu Jiu;  

Fundamentarea și utilizarea creditelor bugetare privind cheltuielile de personal, mi-
siuni desfăşurate la următoarele centre bugetare de pe raza municipiului Târgu Jiu: Cole-
giul Național ”Tudor Vladimirescu, Liceul Tehnologic Bârsești, Școala Gimnazială ”Alexan-
dru Ștefulescu”, Colegiul Auto „Traian Vuia”, Colegiul Tehnic nr.2, Liceul Teologic, Liceul 
cu Program Sportiv, Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu”;

Gestionarea activităților de avizare, autorizare și construire de pe raza municipiului;
Gestionarea activităților de fond funciar, registru agricol, atestatelor de producător și 

alte activități specifice domeniului; 
Evaluarea procesului de gestionare a resurselor umane la Primăria Municipiului Târ-

gu Jiu.
Constatările auditorilor, în cadrul misiunilor realizate, au fost discutate cu şefii struc-

turilor auditate, iar în cazul identificării unor deficienţe,  au fost analizate cauzele care 
au contribuit la producerea acestora şi au fost prezentate recomandările de implementat 
pentru eliminarea deficienţelor constatate.



64

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

BIROUL PROGRAME, POLITICI COMUNITARE

Biroul Programe, Politici Comunitare funcționează în cadrul Direcției Tehnice și Man-
agementul Calității a UAT a Municipiului Târgu Jiu.

Activitatea Biroului Programe, Politici Comunitare în anul 2017 a presupus atât 
inițierea,  elaborarea și implementarea proiectelor finanțate  din fonduri extrabugetare, 
cât și gestionarea politicilor de tineret, a relațiilor internaționale, a parteneriatelor și a doc-
umentelor strategice ale municipiului, având ca scop ridicarea calităţii vieţii comunităţii 
locale.

În decursul anului 2017, Biroul Programe, Politici Comunitare a monitorizat menți-
nerea indicatorilor stabiliți prin contractele de finanțare finalizate prin POR 2007-2013, a 
întocmit rapoartele de durabilitate și a asigurat respectarea procedurilor vizitelor de mon-
itorizare pentru următoarele proiecte finalizate:

-,,Centrul Național de Informare și Promovare Turistică “CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, 
finanţat prin POR, Axa 5, DMI 5.3; 

-,,Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Municipiul Tg-Jiu- 
LOT 1”, finanţat prin POR, Axa 1, DMI 1.2; 

-,,Canalizare menajeră zonele periurbane Romanești și Iezureni, Județul Gorj”, fi-
nanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013; 

-,,Modernizare Drumuri de Rocadă pentru Municipiul Tg-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 Tg-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 cresterea sigurantei (în şcoli) , (în cadrul unui plan 
integrat)”, finanţat prin POR, Axa 1;

-,,Centrul de  zi Christian – Asistenţă pentru persoanele tinere și adulte cu handi-
cap”, finanţat prin POR, Axa 3.2;

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

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

- „Implementare soluții de e-guvernare la nivelul județului Gorj, Zona Est, pentru 
eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni” (în parteneriat cu Consiliul Județean 
Gorj), finanțat prin POSCCE 2007-2013, AXA III, DMI 2, Operațiunea 321;

De asemenea, au fost elaborate cereri de finanţare depuse în cadrul programelor 
operaționale 2014-2020, după cum urmează:

- proiect “Consolidarea Cooperării pentru Progres Social”, depus spre finanțare în 
cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 4: -Incluziunea Socială și Combaterea Sărăciei, 
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DS 4.1 - Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație 
aparținând minorității rome  aflată în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implemen-
tarea de masuri integrate (proiect în parteneriat);

- proiect ,,CALITATE=EFICIENȚĂ=PERFORMANȚĂ, depus spre finanțare în cadrul 
POCA 2014 – 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile 
şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în con-
cordanță cu SCAP. 

Politicile de tineret ale Municipiul Târgu Jiu presupun dezvoltarea şi fundamentarea 
unor proceduri care au la bază Legea tineretului nr. 350/2006. În acest sens, în urma con-
sultărilor publice cu ONG-urile de tineret, Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu a apro-
bat regulamentul privind procedura de aprobare a sprijinului financiar pentru activitățile de 
tineret, prin care au fost finanțate 5 proiecte:

1.FESTIVALUL TINERILOR, Centrul pentru Educație și Consultanță Instrumente 
Structurale;

2.,,Brâncuși în UNESCO”, Asociatia Association ,,Colour Your Dreams” ;
3.„FII PRIETEN CU UN TÂNĂR SPECIAL! ”, Asociația Umanitară Iunona ;
4. „Sport pentru TINEri”, Asociatia Association ,,Colour Your Dreams” ;
5.Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru  TINEri, 

Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Socială ,,CHEILE OLTETULUI” ;

Proiectele finanțate, cu o valoare totală de 94.493,38lei, au vizat domeniile: so-
cio-educativ și cultural, sportiv, artistic. 

În scopul elaborării și implementării de proiecte, au fost încheiate parteneriate cu 
instituții și organizații, după cum urmează:

- UNIUNEA RROMILOR CREȘTINI DIN ROMÂNIA, pentru realizarea în comun a 
proiectului ȘTIU, VREAU, POT./ I KNOW, I  WANT, I CAN - SVP 2017-2018

- CENTRUL EUROPEAN DE INTEGRARE AL ROMILOR, ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
“VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU, S.C. SOCIAL COM S.R.L, CIT - IRECSON CENTRUL 
DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ SRL – pentru proiectul “Consolidarea Cooperării pentru 
Progres Social”.

În domeniul relaţiilor internaţionale, în cadrul acordurilor de înfrățire, au fost între-
prinse demersuri pentru menținerea de relații de colaborare și derularea de proiecte.

De asemenea, au fost demarate procedurile privind intenția Municipiului Târgu Jiu  
de a stabili înțelegeri de cooperare cu orașul Yichang din Republica Populară Chineză, în 
scopul dezvoltării relațiilor bilaterale în domeniile: cultură, turism, sănătate, mediu, sport, 
servicii de utilitate publică, obținându-se în acest sens avizele de la Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Prin hotărârea nr. 295/2017 a Consiliului Local a fost aprobată „Strategia Integrată 
de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Jiu” – (SIDU), documentul strategic prin 
care se fundamentează direcțiile de dezvoltare durabile ale  Municipiului, ale cărei obiecti-
ve privesc crearea unui cadru de viață atractiv, reamenajarea spaţiului urban prin creșterea 
calității infrastructurii urbane, extinderea și amenajarea spațiilor verzi, promovarea incluzi-
unii sociale, combaterea sărăciei şi a discriminării prin crearea unei identităţi comune şi a 
unor alternative economice bazate pe solidaritate, care să conducă la reducerea populaţi-
ei expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale. De asemenea, prin acţiuni care vizează 
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sectoarele turistic şi cultural ca piloni ai dezvoltării locale, se urmărește restructurarea şi 
relansarea economiei locale.

 “Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiu Târgu Jiu” – (PMUD), aprobat 
prin HCL  nr. 469/2015, a fost completat în anul 2017 cu o detaliere a datelor privind in-
frastructura pentru mijloace alternative de mobilitate și o evaluare strategică a impactului 
proiectelor propuse spre finanțare din Prioritatea de Investiţii 4.1 a POR 2014-2020.  PMUD 
urmărește îmbunătățirea calității transportului regional și local prin creșterea accesibilității 
teritoriale, a mobilității populației și a bunurilor, precum și dezvoltarea economică durabilă 
a Municipiului Târgu Jiu.

Tot în decursul anului 2017 a fost elaborat și aprobat “Programul de Îmbunătățire 
a Eficienței Energetice al Municipiului Târgu Jiu” (PIEE), document strategic ce de-
finește evoluţia viitoare a întregului proces de planificare energetică, identificarea celor 
mai eficiente soluţii din punct de vedere al costurilor şi al resurselor, în vederea satisfacerii 
cerinţelor de consum energetic pentru Municipiul Târgu Jiu.

Scopul acestor strategii de dezvoltare  este transformarea Municipiului Târgu Jiu 
într-o comunitate dinamică, reprezentativă în cadrul parteneriatelor economice și sociale, 
cu o capacitate ridicată de adaptare la schimbările globale, oferind locuitorilor, vizitatorilor 
și mediului de afaceri un mod atractiv de viață și un spațiu al oportunităților de dezvoltare 
și inovare.

COMPARTIMENTUL ÎNDRUMARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI 

Compartimentul Îndrumare Asociații de Proprietari asigură sprijin și îndruma-
re asociațiilor de proprietari și locatari pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin asupra 
proprietății comune, evidențierea și repartizarea locurilor de parcare din Municipiul Târgu 
Jiu. Compartimentul își desfășoară activitatea cu trei inspectori din domeniile tehnic, eco-
nomic și juridic, în baza Legii nr. 230/2007. În prezent, în municipiul Târgu Jiu sunt înre-
gistrate 239 asociații de proprietari/locatari și 8500 locuri de parcare în 370 parcări de 
reședință.

Principalele obiective ale Compartimentului Îndrumare Asociații de Proprietari, ur-
mărite în cursul anului 2017, au fost:

- Informarea și consilierea reprezentanților asociațiilor de proprietari și cetățenilor 
cu privire la punerea în aplicare și respectarea modificărilor legislative apărute, respectiv 
Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de propri-
etari, H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 230/2007, O.M.E.F. nr. 1969/2007  privind aprobarea reglementărilor contabile pen-
tru persoanele juridice fără scop patrimonial, precum și alte acte normative ce vizează 
funcționarea asociațiilor de proprietari;

- Amenajarea parcărilor de reședință, centralizarea, analizarea cererilor și atribuirea 
locurilor de parcare în parcările de reședință de pe raza Municipiului Târgu Jiu, în confor-
mitate cu prevederile H.C.L. nr. 432/2014;

- Informarea cetățenilor și reprezentanților asociațiilor de proprietari cu privire la pro-
gramele de reabilitare termică a clădirilor de locuințe.

În anul 2017 a fost reluat programul de întâlniri cu membrii asociațiilor de proprietari 
la care au participat: conducerea Primăriei Municipiului Târgu Jiu, conducerea Poliției Lo-
cale a Municipiului Târgu Jiu, S.C. Aparegio Gorj S.A., S. Edilitara Public S.A. Şi S.C. Po-
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laris Holding S.A. Principalele probleme ridicate au fost: reabilitarea termică a locuințelor, 
amenajarea unor noi parcări de reședință, amenajarea unor locuri de joacă, refacerea 
rețelelor de canalizare, amenajarea spațiilor verzi, etc. 

Din luna august 2017 au fost organizate 4 întâlniri cu reprezentanții asociațiilor de 
proprietari și S.C. Polaris S.A. privind funcţionarea şi îmbunătăţirea serviciului de salubri-
zare.

Angajații compartimentului au efectuat deplasări în teren pentru verificarea as-
pectelor semnalate în petițiile adresate primăriei ce vizează activitatea asociațiilor de pro-
prietari, sesizările primite la telefonul 984 și cele din audiențele ținute de Primarul Munic-
ipiului Târgu-Jiu. 

Pe parcursul anului 2017 au fost primite, soluționate și elaborate un număr de 562 
cereri, sesizări și lucrări. Principalele aspecte sesizate au vizat solicitarea și repartizarea 
locurilor de parcare, defecțiuni la instalațiile de apă/canal, probleme cu privire la repararea 
hidroizolațiilor/șarpantelor blocurilor, organizarea asociațiilor, nemulțumiri cu privire la ac-
tivitatea președinților și administratorilor. 

La îndrumarea inspectorilor din cadrul Compartimentului Îndrumare Asociații de Pro-
prietari din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, reprezentanții asociațiilor de proprietari 
au continuat acțiunile de contorizare individuală a consumului de apă la nivel de aparta-
ment, peste 45% din apartamente fiind contorizate pe casa scării, la unele apartamente 
trecându-se și la facturare individuală a consumului de apă cu respectarea legislației în 
vigoare. Lucrările de contorizare au fost efectuate cu diferite firme sau cu angajații S.C. 
Aparegio Gorj S.A., în urma unui program inițiat de operatorul regional.

Atribuirea locurilor în parcările de reședință se face de către Compartimentul Îndru-
mare Asociații de Proprietari, care face parte din Direcția Tehnică și Managementul Calității, 
cu respectarea pașilor prevăzuți în Procedura operațională emisă la data de 26.02.2015, 
potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționarea a parcărilor de reședință aflate pe 
raza Municipiului Târgu Jiu, aprobat prin H.C.L. nr. 432/2014. 

În municipiul Târgu Jiu sunt amenajate și funcționează un număr de 373 parcări de 
reședință cu un total de 8497 locuri de parcare. Taxa de parcare este de 10 lei pe lună 
pentru un loc de parcare. 

În perioada 01.01.2017- 31.12.2017 au fost repartizate un număr de 1150 locuri de 
parcare în vederea încheierii contractelor, atât în parcările de reședință nou amenajate cât 
și în parcările deja existente. 

În anul în curs pe raza municipiului Târgu Jiu angajații compartimentului au participat 
la amenajarea de noi locuri de parcare în str. Minerilor, str. Nicolae Grigorescu, Bd. Ecaterina 
Teodoroiu, str. 23 August – Mioriţei, str. 23 August – str. 1 Decembrie 1918 fiind amenajate 
alte 559 locuri de parcare care urmează a fi repartizate în perioada următoare.

 De asemenea s-a urmărit refacerea marcajului în parcările de reședință existente în 
colaborare cu Serviciul Gospodărie Comunitară.

Pentru îmbunătățirea activității privind atribuirea locurilor de parcare pe raza muni-
cipiului Târgu Jiu și o mai bună evidență a contractelor de parcare a fost implementat un 
program informatic elaborat de o firmă specializată.

În cadrul Compartimentului de Îndrumare asociații de Proprietari sunt centralizate de 
asemenea și cererile cu privire la rezilierea contractelor de parcare (vânzare apartament, 
înstrăinare autoturism sau un alt motiv), ulterior fiind transmisă Direcției Publice de Venituri 
Târgu Jiu propunerea cu privire la rezilierea contractelor de parcare. Până la sfârșitul anului 
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2017 au fost reziliate 271contracte de parcare, urmare depunerii unor cereri din partea 
cetăţenilor sau din oficiu, urmare vânzării imobilului sau autoturismului și 88 solicitări de 
schimbare loc parcare.

La solicitarea locatarilor s-a acordat consultanță cu privire la legislația în vigoare în 
ceea ce privește programul de reabilitare termică a locuințelor. 

Totodată s-a colaborat cu Serviciul Investiții pentru continuarea lucrărilor de reabili-
tare termică la blocurile de locuinţe. 

SERVICIUL INVESTIŢII 

I.COMPONENŢA SERVICIULUI
- Şef serviciu: ing Raul Chiriac
- 4consilieri 
- 4 inspectori 

II. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017

1. Obiectivele urmărite în desfăşurarea activităţii Serviciului de Investiţii în această 
perioadă au fost:

A.Întocmirea, fundamentarea, aprobarea şi realizarea programului de investiţii pe anul 
2017, bazat pe un program de investiţii existent  pe o perioadă mai mare  (3ani) , în funcţie de 
gradul de prioritate al necesităţilor și al surselor de finanțare;

B.Întocmirea, fundamentarea, aprobarea şi realizarea programului de reparaţii pe anul 
2017, funcţie de gradul de prioritate al necesităţilor și al surselor de finanțare ;

C.Coordonarea activităţii de investiţii şi reparaţii pe obiective, atât cele proprii cât şi cele 
ale unităţilor aflate sub autoritatea Primăriei , identificarea și accesarea surselor de finanțare.

2. Aspecte organizatorice avute în vedere pentru îndeplinirea obiectivelor: 

2.1. Acte normative ce stau la baza activităţii ce se desfăşoară în cadrul Servi-
ciului investiţii şi managementul calităţii:

- Legea  10/1995 privind calitatea în construcţii;
-  H.G. 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de con-

strucţii şi instalaţii aferente acestora.;
- H.G. 28 / 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – 

economice aferente investiţiilor publice , precum şi a structurii şi metodologiei de elabora-
re a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006, privind achiziţiile publice;
-   Legea nr. 50 /1991(republicată) privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
- O.U.G. nr. 74 / 2006 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiri-

aşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
-Legea 114/1996-Legea locuinţei ;
-O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locu-

inţe.
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2.2. Organizarea activităţii Serviciului investiţii :

   Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului structurată pe etape, funcţie de natura 
investiţiilor ce se realizează,constă în:

-întocmirea programului de investiții anual ținând cont de strategia de dezvoltare 
locală.

-asigurarea, împreună cu serviciul buget-contabilitate, a obţinerii vizelor necesare de la 
organele în drept şi deschiderea finanţării pentru obiectivele de investiţii aprobate;

-colaborarea cu instituţiile de proiectare pentru elaborarea documentaţiilor tehnico- eco-
nomice ale obiectivelor de investiţii şi obţinerea avizelor necesare de la organele în drept;

-pregătirea documentaţiilor pentru avizarea, de către comisia  tehnico-economică în ve-
derea aprobării indicatorilor tehnico-economici, pentru fiecare obiectiv de investiţii;

-demersuri pentru obţinerea finanţării unor investiţii de interes public ,derulate prin pro-
gramele guvernamentale;

-urmărirea derulării contractelor la obiectivele de investiţii în colaborare cu compartimen-
tele funcţionale interesate;

-supraveghere tehnică pentru lucrările de investiţii şi reparaţii la obiectivele aparţinând 
patrimoniului Primăriei;

-întocmirea referatelor de necesitate şi a caietelor de sarcini pentru lucrările de reparaţii 
de la unităţile de învăţământ şi urmărirea realizării execuţiei;

-verificarea din punct de vedere tehnic de specialitate a ofertelor de lucrări şi prestări 
servicii;

-verificarea situaţiilor de lucrări executate;
-întocmirea cărţii tehnice a construcţiei pentru obiectivele de construcţii, recepţia la ter-

minarea lucrărilor şi recepţia finală.

3. Rezultate concrete-sinteza activităţii pe anul 2017

Valoarea alocată obiectivelor de investiţii pentru anul 2017 a fost de 25.805,13 
mii lei , fiind constituită atât din fonduri de la bugetul local , cât şi fonduri provenite 
din alte surse atrase,după cum urmează:

I. Cap. AUTORITĂŢI  PUBLICE 

În cadrul acestui capitol s-a continuat în anul 2017 achiziționarea de echipamente 
informatice necesare pentru informatizarea activității serviciilor publice, s-a achiziționat  
un sistem de monitorizare vireless și serviciul de elaborare  PUZ zon Narciselor –teren 
preluat de la U.M. -40 ha și a fost reactualizată Strategia de dezvoltare  a municipiului 
Târgu Jiu.

Valoarea alocată pentru Cap. AUTORITĂŢI  PUBLICE în anul 2017 este de 585,08 
mii lei.

II.Cap.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

În cadrul acestui capitol s-au achiziționat în anul 2017 pentru Direcția Publică de 
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Venituri două centrale termice și doua aeroterme electrice, echipamente informatice 
necesare pentru informatizarea activității și echipament pentru numărarea banilor în vede-
rea unei bune funcționări a serviciilor în folosul cetățenilor orașului.

Valoarea alocată pentru Cap. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE în anul 2017 
este de 195,46 mii lei.

III. Cap. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

În cadrul acestui capitol s-au achiziționat în anul 2017 echipamente necesare 
pentru situațiile de urgență, după cum urmează:  sirene electronice cu modul VHF și co-
frete de comandă și semnalizare, hidranți și centrală înștiințare alarmare pentru Protecția 
civilă .

▪ De asemenea, pentru Poliția Locală  este în curs de realizare proiectul pentru  
“Amenajare Sediu Poliția Locală” și au fost achiziționate autoturisme, sisteme informati-
ce și de supravghere .

Valoarea alocată pentru Cap. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
în anul 2017 este de 581,99 mii lei.

 IV. Cap.   ÎNVĂŢĂMÂNT

În cadrul acestui capitol s-a executat  în anul 2017 aproximativ 50% din  obiecti-
vul „Sistem încălzire Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, municipiul Târgu Jiu”, 
obiectiv prin execuția căruia a fost înlocuită încălzirea cu sobe de teracotă cu funcționare 
pe gaze naturale cu un sistem de încălzire realizat din echipamente termoenergetice cu 
randamente ridicate,prin producerea centralizată a agentului termic, echipamentele fiind 
automatizate în raport cu programul de desfășurare al activitîților școlare.

La Colegiul Tehnic Nr. 2 a fost construită o cabină de poartă la intrarea din-
spre strada Revoluției, în vederea interzicerii accesului persoanelor străine în incinta 
liceului .

De asemenea s-au montat centrale termice la:
-Grădinița nr. 13,
-Școala Primară Drăgoeni
-Sala sport de la Școala Gimnazială Voievod Litovoi și a fost înlocuit un boiler la 

Liceul cu Program Sportiv.

Pentru realizarea unui confort termic sporit al elevilor ce frecventează liceul Henri 
Coandă s-a realizat în anul 2017 obiectivul “Reabilitarea centralei termice și a camerei 
centralei Colegiul Tehnic Henri Coanda” . 

 A fost amenajat și dotat un cabinet stomatologic la Colegiul Național Ecaterina 
Teodoroiu.
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 S-a achiziționat un sistem de ventilație cu hotă la Grădinița Mihai Eminescu și o 
mașină de gatit la Grădinița nr. 1

În vederea desfășurării actului de învățământ în condiții mai bune, au  fost 
realizate și urmează să fie executate proiecte pentru extinderi şi reabilitări unităţi de 
învăţământ, cămine, ateliere:

1.Extindere și reabilitare Gradinița nr. 8, municipiul Târgu Jiu;
2.   Extindere și reabilitare Gradinița Mihai Eminescu, municipiul Târgu Jiu;
3.  Reabilitare Colegiul Național Tudor Vladimirescu, municipiul Târgu Jiu (DALI);
4.   Reabilitare Colegiul Național Spiru Haret, municipiul Târgu Jiu (DALI);
5.  Supraetajare Școala Generală Sfântul Nicolae, municipiul Târgu Jiu;
6.  Reabilitare și mansardare Grădinița nr. 1 , municipiul Târgu Jiu (DALI) ;
7.  Reabilitare corp D Grup Școlar Agricol Bărsești, municipiul Târgu Jiu;
8.  Reabilitare Școala Generală Constantin Brâncuși, municipiul Târgu Jiu;
9.  Grădiniță cu Program Prelungit la Liceul Teologic, municipiul Târgu Jiu;

De asemenea în anul 2017 au fost dotate numeroase unităţi de învăţământ cu 
mobilier nou.

Valoarea  alocată acestui capitol de investiții în anul 2017 este de 2.501,64  mii 
lei .

V.Cap. CULTURĂ,RECREERE ȘI RELIGIE

 AMENAJĂRI SALI DE SPORT  ȘI ZONE DE AGREMENT

În cadrul  acestui subcapitol s-au executat lucrările de branșament și instalație in-
terioară   gaze și energie electrică la noul Stadion municipal, urmănd ca în perioada urmă-
toare să se finalizeze racordarea la apă și canalizare , lucrări necesare în vederea realizării 
obiectivului „Modernizare și extindere capacitate stadion municipal, municipiul Târgu 
Jiu”,obiectiv ce face parte din strategia de dezvoltare pe termen mediu a orașului și care 
este executat de C.N.I. în cofinanțare cu municipiul Târgu Jiu.

Având în vedere finalizarea în acest an  a obiectivului „Modernizare și extindere 
capacitate Sala Sporturilor, Municipiul Târgu Jiu” s-au realizat în anul 2017  alimenta-
rea cu energie electrică și  gaze naturale,  racordarea la apă și canal și sistematiza-
rea pe verticală a acestui obiectiv.

Pentru crearea unor spații suplimentare necesare desfășurării în bune condiții a 
activiților specifice a demarat în anul 2016 și a fost finalizată în 2017 execuția  obiecti-
vului „Supraetajare corp B și reparații Teatrul Elvira Godeanu”, obiectiv executat în 
proporție de aproximativ 60%  .

Un alt obiectiv realizat în anul 2017 este  “Amenajare parc Școala Generală 
Voievod Litovoi”.

Tot în cursul acestui an a fost finalizat proiectul tehnic pentru obiectivul ”Mod-
ernizarea și reabilitarea zonei protejate a ansamblului monumental Calea Eroilor –
etapa I, municipiul Târgu Jiu”, obiectiv ce propune redefinirea Căii Eroilor între strada 
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Popa Șapcă până la strada Mărășesti și a cărei execuție va demara în perioada imediat 
următoare.

Un alt obiectiv 
Valoarea alocată în anul 2017 pentru  Cap. CULTURĂ,RECREERE ȘI RELIGIE  

este de 4.129,94 mii lei.

VI. Cap. ASIGURARI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

În cadrul acestui capitol  a fost realizat obiectivul „Recompartimentări interioare 
Casa Iris”, obiectiv necesar pentru buna funcționare a acestei unități de Protecție 
Socială. 

Valoarea alocată în anul 2017 pentru Cap. ASIGURARI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
este de 98,90 mii  lei.

VI I.Cap. LOCUINȚE ,SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

CONSTRUIRE LOCUINŢE PENTRU TINERI PRIN A.N.L. 

În anul 2016 a demarat execuția a două blocuri de locuințe pentru tineri ,cu câte 20 
de unități locative fiecare, în zona Narciselor ,prin programul de Construire locuințe pntru 
tineri prin AN, a căror execuție va continua și anul următor .

Astfel, a demarat în anul 2016 și a fost finalizată în anul 2017 execuția obiectivului 
„Refacere împrejmuire și căi de acces din incinta cazărmii 341 Târgu Jiu”.

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE 

Lucrările de reabilitare termică a blocurilor din municipiul Tg-Jiu incluse în cadrul 
programului constituit conform O.U.G. nr. 18 / 2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe , s-au derulat în anul 2016 după cum urmează:

•Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe din municipiul Tg-Jiu-prima eta-
pă – 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-finalizat
-Reabilitare termică Bl. 19 Gen. Tell
-Reabilitare termică Bl. 1, str. Unirii
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-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-finalizat
-Reabilitare termică Bl. 11, str. Republicii
-Reabilitare termică Bl. 19, str. Republicii–finalizat.
-Reabilitare termică Bl. 10, str. 16 Februarie

Din acestea un numar de 10 blocuri au fost finalizate, celelate fiind realizate în 
proporție de 90-95 %.

•Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe din zona centrală a municipiului 
Tg-Jiu-etapa a doua:

    -au continuat lucrările de execuţie pentru etapa a doua de reabilitare a următoare-
lor blocuri din zona centralăincluse 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.-finalizat
  -Reabilitare termică Bl. 17, str. Calea Eroilor.-finalizat

Această etapă este realizată în proporție de 85%.

Totodată începând cu anul 2016 s-au executat lucrări de reabilitare termică 
pentru un număr de 12 blocuri incluse în cadrul programului constituit conform O.U.G. 
nr. 18 / 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe :    

  - Reabilitare termică Bl. 1, str. Unirii,
-  Reabilitare termică Bl. 5, str. Unirii,
-  Reabilitare termică Bl. 6, str. Unirii- finalizat,
  - Reabilitare termică Bl. 12, str. Unirii,
-  Reabilitare termică Bl. 14, str. Unirii,
-  Reabilitare termică Bl. 16, str. Unirii -60 %,
   - Reabilitare termică Bl. 18, str. Unirii 
-  Reabilitare termică Bl. 9, str. Traian-finalizat,
   - Reabilitare termică Bl. 6, str. Traian– finalizat,
-  Reabilitare termică Bl. 7, str.Traian –finalizat,
-  Reabilitare termică Bl. 43, str. C. Brâncuși- finalizat,
     - Reabilitare termică Bl. 45, str, C. Brâncuși-finalizat.
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Lucrările executate la aceste blocuri reprezintă aproximativ 90%din totalul 
lucrărilor necesare pentru reabilitarea lor.

Valoarea alocată capitoluluiLOCUINȚE ,SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ în 
anul 2017 este de 6.133,32 mii  lei.  

   II.Cap. PROTECȚIA MEDIULUI

n cadrul acestui capitol s-au executat în anul 2017  lucrări de extindere şi reabilitare 
a canalizării menajere din municipiul Tg-Jiu și de execuție a căminelor de racord după cum 
urmează:

•În cadrul obiectivului „Racorduri canalizare menajeră cartier Iezureni ” au fost 
racordate la canalizarea menajeră din această zonă a orașului, canalizare finalizată în anul 
2016, un număr de  279 de locuințe .

De asemenea ,în cartierul Romanești au fost racordate la canalizarea menajeră din 
această zonă a orașului un număr de aproximativ 209 de locuințe în cadrul obiectivului 
„Racorduri canalizare menajeră cartier Romanești”, obiectiv ce va fi finalizat în  peri-
oada imediat următoare.

Având in vedere vechimea reţelelor de canalizare menajeră din cartierul Debarca-
der, vechime ce a determinat funcţionarea total necorespunzătoare  a  acesteia datorită 
colmatării parţiale a tuburilor de beton , a deteriorării îmbinărilor dintre tuburile de  beton 
precum şi a  etanşeităţii căminelor de canalizare,au demarat în anul 2016 lucrarile de 
execuțiela obiectivul “Reabilitare canalizare menajeră, cartier Debarcader, municipiul 
Tg-Jiu”    

Acest obiectiv de investiţii a fost finalizat în anul 2017, înlocuindu-se integral reţelele 
de canalizare , căminele de vizitare și căminele de racord din acest cartier.

n cartierul Drăgoeni au început în anul 2016 lucrările de extindere a canalizării 
menajere în această zonă a orașului, zonă cu numeroase imobile și cu rețea de apă stra-
dală, prin execuția obiectivului “Canalizare menajeră  zona periurbană Drăgoeni ,mu-
nicipiul Târgu Jiu ,județul Gorj”. Oiectivul  a continuat și în anul 2017 , urmând să fie 
finalizat  în anul următor .

În cartierul Șișești s-a realizat în 2017 obiectivul “Întregire rețea canalizare menajeră 
tronson str. Șișești –str. Hidrocentralei”

În anul 2017 a demarat execuția obiectivului “Reabilitare rețea canalizare me-
najeră cartier A.I. Cuza II, municipiul Tg-Jiu” , obiectiv prin care se vor inlocui integral 
reţelele de canalizare , căminele de vizitare și căminele de racord din acest cartier.

De asemenea, în cartierul Griviței a fost executat în proportie de aproximativ 45% 
obiectivul “Reabilitare rețea canalizare menajeră cartier Griviței, municipiul Tg-Jiu” .

S-au mai realizat în anul 2017 proiectele tehnice pentru obiectivele:
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-„Reabilitare canalizare menajeră Aleea Teilor, municipiul Tg-Jiu”
- „Reabilitare canalizare menajeră strada Olari, municipiul Tg-Jiu”
a căror execuție va demara în perioada imediat următoare.

Valoarea alocată capitolului PROTECȚIA MEDIULUI în anul 2017 este de 
6.292,58 mii lei.  

VI.Cap. TRANSPORTURI

• În cadrul acestui capitol au fost reabilitate în anul 2017 următoarele străzi din 
municipiul Târgu Jiu:

--Strada Lujerului
-Strada Nicolae Grigorescu
Datorită înlocuirii canalizării în cartierul Debarcader a devenit necesară și oportună 

realizarea obiectivului “Reabilitare strada Lt. Col. Dumitru Petrescu , municipiul Tg-
Jiu”,obiectiv ce presupune reabilitarea structurii rutiere și a trotuarelor cu îmbrăcăminți 
bituminoase, asigurarea scurgerii apelor printr-un sistem compus  din rigole carosabile din 
polimer beton și colectoare principale ,înlocuirea bordurilor, aducerea la cotă a cămine-
lor rețelelor tehnico-edilitare existente, echiparea cu signalistica  rutieră corespunzătoare, 
dotarea cu mobilier urban, amenajarea peisagistică-inclusiv de alveole cu spații verzi și 
plantare de material vegetal. 

“Modernizare stradă Aleea Digului” este un alt obiectiv finalizat în anul 2017 .

În intersecția străzii Victoriei cu srtr. 1 Decembrie 1918 s-a executat în anul 2017 un 
sens giratoriu pentru fluidizarea traficului rutier.

    
O investiție ce face parte din programul global de revigorare urbană a orașului este 

obiectivul,, Parcare supraetajată Piața Centrală, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj” 
pentru care a fost ealizat  studiul de fezabilitate.

  Studiul de fezabilitate tratează  următoarele obiective principale :
 -reabilitarea și modernizarea principalelor instituții de interes general;
 -reabilitarea , restructurarea și recuperarea spațiului urban
 -accesibilizarea orașului la nivel pietonal și auto, cu accent pe sporirea spațiilor și 

traseelor pietonale și promovarea transportului în comun;
  -potențarea patrimoniului cultural local.

”Îmbunătățirea atractivității și siguranței deplasărilor pietonale adiacente cori-
dorului străzii Unirii-Pasaje pietonale subterane-, municipiul Târgu Jiu” este un nou 
proiect de anvergura  în acord cu strategiile  locale și anume Planul de Mobilitate 
Urbană   Durabilă al Municipiului Târgu Jiu și se încadrează în programul operațional 
de Dezvoltare Regională POR 2014 – 2020.

Dezvoltarea urbană nu are o formă compactă, ci cunoaște numeroase densificări și 
extinderi tentaculare în lungul arterelor de circulație majore. Orașul necesită măsuri menite 
să sporească calitatea vieții în centru și pe axele traversate de traficul auto sau pe cale 
ferată.

Orașul are nevoie de noi zone pietonale în care locuitorii să poată admira obiectele 



76

de artă tradiționale sau contemporane și care să contribuie la creșterea atractivității și 
siguranței deplasărilor pietonale care reprezintă modul de deplasare cu cea mai largă uti-
lizare.

De asemenea s-a realizat în anu 2017 proiectul pentru  obiectivul de investiții:
 -Reabilitare ,,modernizare și extindere sistem de transport public cu troleibuzul în 

municipiul Târgu Jiu.

Valoarea alocată în anul 2017 pentru Cap. TRANSPORTURI este de 4.444,26 
mii  lei.

VII. Cap. SĂNĂTATE

• În cadrul acestui capitol au fost reparate și renovate în anul 2017 unele spații din 
Spitalului județean.

  Valoarea alocată capitolului SĂNĂTATE în anul 2017 este de 120,00 mii lei.  

De asemenea , la cele 50 de unităţi de învăţământ din municipiul Târgu Jiu s-au 
executat în anul 2017 lucrări de reparaţii, modernizări şi igienizări în valoare de 746,50 
mii lei.

SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNITARĂ 

CAPITOLUL 74.02.05.01 - SALUBRITATE
În anul 2017, 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 unui număr 
de 136 străzi (1206 mii mp), precum si curăţirea şi încărcarea podmolului de la rigole.

Au fost desfiinţate depozitele de gunoi şi moloz din următoarele zone: strada Nar-
ciselor, Mărgăritarului, Bicaz, cartier Panduraşul, localităţile Preajba, lezureni, pod Turci-
neşti, malurile râului Şuşiţa spre Ursaţi, strada Merilor (zona Meteor), strada Termocentra-
lei (incintă CET), Aleea Calea Severinului, prelungire Motrului, etc.

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

În luna decembrie, activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului pe căile publi-
ce a fost realizată de SC Edilitara Public SA, în conformitate cu prevederile regulamentului 
serviciului şi a caietului de sarcini aprobate prin hotărârii ale Consiliului Local al Municipiu-
lui 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. 

În ceea ce priveşte activitatea depozitului ecologic din strada Carierei, depozitarea 
se face în prima celulă, gradul de umplere al acesteia fiind de cca. 92%. 
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Operatorul depozitului ecologic, SC POLARIS MEDIU SRL, a finalizat execuția lu-
crărilor pentru realizarea celei de a doua celule astfel încât nu vor exista sincope în asigu-
rarea capacităților de preluare a deșeurilor odată cu demararea procedurilor de închidere 
a primei celule. 

Cantitatea totală de deșeuri depuse în depozitul ecologic din strada Carierei în anul 
2017 a fost de 28.672,45 tone deseuri.

În ceea ce privește lucrările de dezinsecţie, acestea au fost realizate în 4 etape (3 
etape prin aviotratament și o etapă pulverizare de la sol a substanțelor folosite), cu înce-
pere din luna mai 2017. 

Cheltuielile totale în anul 2017 pe capitolul 74.02.05.01 - Salubritate au fost de 
8.484.674,63 lei.

CAPITOLUL 74.02.50 - APĂ-CANAL, ŞANŢURI SI RIGOLE
Pentru a preîntâmpina efectele nedorite ale inundaţiilor au fost realizate lucrări de 

curățire a rigolelor dalate pentru o lungime totală de cca. 27 Km, și au fost curățite albiile 
râurilor Amaradia și Sușița în zona podurilor și a punților pietonale de traversare.

Au fost realizate șanțuri dalate și decolmatări de canale în diferite zone ale munici-
piului: str. Pescărușului, str. Pajștei, str. Pinului.

De asemenea, în urma solicitărillor unor cetățeni, au fost realizate podețe de acces 
la proprietăți în zone unde municipalitatea a amenajat șanțuri și rigole dalate prin progra-
me cu finanțare europeană.

Valoarea toatală a cheltuielilor pe capitolul 74.02.50 – Apă-canal, șanțuri și rigole în 
anul 2017 este de 900.691,30 lei.

CAPITOLUL 70.02.06 - ILUMINAT PUBLIC
În cadrul acestui capitol, au fost realizate lucrări de întreţinere permanentă a ilumina-

tului public şi a remedierii defectelor semnalate de cetăţenii municipiului atât prin solicită-
rile scrise, cât şi prin telefonul cetățeanului 0253-984. S-a realizat extinderea iluminatului 
public pe strada Jiețe, precum și amplasare în diferite zone din municipiu a unor stâlpi de 
iluminat în vederea asigurării unui iluminat public corespunzător.

Au fost asigurate stocurile de materiale electrice necesare activității de întreținere a 
sistemului de iluminat public, care în prezent se realizează în gestiune directă.

De asemenea, în cursul lunii septembrie au demarat lucrările de reparații la echipa-
mentele ornamentale aflate în magazia Primăriei Municipiului Târgu Jiu, în vederea punerii 
în funcțiune a acestora pentru sărbătorile de iarnă.

Costurile totale ale întreţinerii iluminatului public în anul 2017, inclusiv contravaloar-
ea energiei electrice consumate au fost de 3.122.144,99 lei.

CAPITOLUL 70.02.50 -ÎNTREŢINERE ORAŞ
În cadrul acestui capitol de cheltuieli, au fost realizate o serie de lucrări specifice 

activităţii de întreţinere curentă, reparaţii mobilier urban, revizii sau reparaţii la uneltele 
şi utialjele aflate în dotarea Serviciului Gospodărie Comunitară, precum şi achiziţionarea 
unor elemente de mobilier urban, după cum urmează:

•Repunere în funcțiune după perioada de iarnă a fântânilor arteziene și cişmelelor 
stradale

•Întreținere toalete publice
•Inscripţionare autocolant reflctorizant indicatoare rutiere, panouri informare etc.
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•Confecţionare și montare plăcuţe parcări de reşedinţă
•Achiziţie teavă rectangulară pentru stâlpi plăcuţe parcări reşedinţă
•Achiziţie vopsea alchidică
•Achiziţie și montaj coşuri gunoi asociaţii proprietari, scoli, grădiniţe, locuri de joacă, 

etc.
•Montaj  coşuri gunoi pe stâlpişor metalic pentru străzile principale
•Achiziţie și montaj mese de şah cu băncuţe
•Revizii şi reparaţii echipamente diverse (generator sudură, pompă presiune, tracto-

raş, maşină marcaje transversale şi diverse, pickhammer, etc.)
• Achiziție consumabile diverse: discuri flex, şuruburi, electrozi, sârmă, platbanda 

prindere semne circulaţie, dibluri, pensule, etc.
•Confecţionare și montare lacre gard locuri de joacă
•Lucrări de reparație și lăcuire a pavimentului din zona 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 în toate zonele din municipiu
•Reparaţii parcări reşedinţă
•Montare stâlpișori delimitare trotuare în diverse zone.
Valoarea totală a lucrărilor şi achiziţiilor și lucrărilor executate în cadrul acestui cap-

itol de cheltuieli pentru anul 2017 a fost de 1.978.709,20 lei

CAPITOLUL 84.02.03.03 - REPARAŢII SI ÎNTREŢINERE STRĂZI SI TROTUARE, 
ÎNTREŢINERE SISTEM RUTIER, INDICATOARE RUTIERE

În cadrul acestui capitol, în anul 2017, s-au realizat lucrări specifice la străzi, trotua-
re, și alei , lucrări necesare după iesirea din sezonul de iarnă:

•plombări, 
•asternere covoare asfaltice, 
•reparații pavaje
•reparaţii (înlocuiri) a unor borduri stradale,
• ridicare la cotă a unor cămine
•balastări
Pentru limitarea accesului autoturismelor în diverse zone (trotuare, spaţii verzi, scua-

re, etc.) au fost montaţi un număr de 226 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 13 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, au executate lucrări de întreținere la un număr de 946 indicatoare 
rutiere, lucrări constând în: reinscripționare indicatoare deteriorate, remontare indicatoare 
lipsă, strângere sau schimbare coliere lipsă, înlocuire tevi lipsă, montare indicatoare noi, 
vopsitorii țevi susținere, etc . au fost montate un număr de 10 oglinzi în zonele cu vizibili-
tate redusă.

S-a intervenit operativ pentru refacerea porţiunilor stradale afectate în urma inter-
venţiilor şi lucrărilor la gaze, telefonie, cablare electrică şi alimentare cu apă, realizate 
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de unii cetățeni și societăți comerciale de pe raza municipiului în baza autorizațiilor de 
construire emise de Primăria Municipiului Târgu Jiu. Pentru toate aceste cazuri au fost 
întocmite procese verbale de spargere străzi, împreună cu executantul lucrărilor și cu 
reprezentanții Biroului Poliției Rutiere din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu.

Valoarea totală a lucrărilor realizate în anul 2017 în cadrul acestui capitol de cheltuieli 
este de 7.372.175,35 lei.

CAPITOLUL 67.02.05.03 - ZONE VERZI
În urma finalizării Registruui spațiilor verzi au fost inventariate atât suprafețele de 

spații verizi aflate în întreținere, cât și arborii, arbuștii și gardurile vii din municipiul, după 
cum urmează:

•Suprafață totală spații verzi - 1105343,98 mp
•Lungime totală garduri vii - 40505,74 ml
•Număr total de arbori – 15698 buc
•Număr total de arbuști – 3969 buc
Activitatea de întreţinere parcuri şi zone verzi s-a materializat prin demararea unor 

lucrări specifice acestui domeniu, după cum urmează :

1. Mobilizarea manuală a terenului

2. Cosit mecanic vegetaţia ierboasă

3. Udarea cu furtunul de la cisternă a suprafeţelor plantate

4. Tăieri si toaletari arbori

5. Defrişarea manuală a vegetaţiei lemnoase crescută haotic

6. Degajarea terenului de corpuri străine

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

8. Încărcat materiale vegetale, pământ, piatră şi transport

9. Măturat manual alei parcuri şi străzi

10. întreţinere curăţenie parcuri şi zone verzi

11. Plantat flori + trandafiri

12. Întreţinere grupuri  sociale

13. Tăieri de corecţie trandafiri

14. Curăţat şi încărcat potmol

15. Transport cu tomberonul resturi vegetale

16. Împrăştiat material antiderapant (CaCI)-solidă şi lichidă

17. Tuns gard viu

18. împrăştiat cu lopata şi transport criblură

19. Nivelare manuală teren

20. Plantat gard viu

21. Plantat arbori rasinosi si foiosi cu ballot şi rădăcină nudă

22. Plantat arbuşti

23. Curăţat terenuri de iarbă şi buruieni
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La solicitarea asociațiilor de proprietari din municipiul Târgu Jiu, au fost realizate 
atât lucrări de toaletare a unor arbori, sau tăieri de corecție la arborii care puteau pune în 
pericol siguranța cetățenilor, cât și tăieri definitive a arborilor uscați, tăieri realizate doar în 
urma obținerii acordului emis de Agenția de Protecția Mediului Gorj.  

În urma achiziționării materialului dendrologic necesar (arbori, arbuști, gard viu, etc.), 
vor avea loc acțiuni de plantare în diferite zone ale orașului. Totodată, cu sprijinul Direcției 
Silvice Gorj care au pus la dispoziție puieți din diferite specii silvice, au fost realizate 
plantări în cartierele nou apărute care sunt deficitare la acest capitol (Cartier Narciselor, 
Cartier Aviatorilor).

De asemenea, pentru a limita disconfortul creat de păsări în Parcul Central s-au 
executat atât lucrări de  distrugere a cuiburilor aflate în arborii adiacenţi aleilor, cât și de 
eliminare a crengilor uscate care pun în pericol siguranţa cetăţenilor. Lucrările menționate 
au fost realizate de către alpinişti utilitari.

Valoarea totală a lucrărilor aferente anul 2017 este de 5.163.001,11 lei.

PROTECȚIA MEDIULUI 
În anul 2017 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 și profesorii care își desfășoară activitatea în instituțiile de 
învățământ din municipiul Târgu Jiu precum și împreună cu salariații Agenției pentru 
Protecția Mediului Gorj, Gărzii de Mediu Gorj și Direcției Silvice Gorj au fost întreprinse 
diverse acţiuni în cadrul cărora au fost plantaţi arbori și arbuști.

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

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

Împreună cu reprezentanţii Poliţiei Locale şi comisarii Gărzii de Mediu Gorj au avut 
loc acţiuni de verificare, identificare şi desfiinţare a adăposturilor improvizate pentru 
creşterea animalelor.

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

Au avut loc acţiuni în vederea conştientizării cetăţenilor asupra riscului producerii de 
inundaţii în cazul nerespectării normelor în vigoare.

S-a avut în vedere înlăturarea diferitelor materiale depozitate de către aceştia pe 
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marginea drumurilor, materiale care obturau şanţurile de scurgere a apelor pluviale. În 
acest sens, cetăţenii au fost înştiinţaţi verbal şi în scris asupra obligaţiilor ce le revin con-
form legii, urmând ca în cazul neconformării să fie sancţionaţi.

Au fost salubrizate cursurile de apă de pe raza Municipiului Târgu Jiu, iar în cadrul 
acestei activități au fost realizate verificări comune cu Garda de Mediu Gorj și SGA Gorj.

Am colaborat cu agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza Munic-
ipiului Tg-Jiu în vederea prevenirii deversării accidentale a poluanților sau a depozitării 
necontrolate a deșeurilor.

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 de 
către reprezentanții Poliței Locale 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 
perioada anul 2017 s-au colectat 304,  056 tone de deşeuri reciclabile.

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

FOND LOCATIV
În anul 2017, 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 1645 dosare.

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

Începând cu luna decembrie 2017 au fost demarate anchetele sociale și verificarea 
dosarelor depuse de solicitați în vederea obținerii unei locuințe. După definitivarea 
verificărilor listele de priorități, atât pentru solicitanții unei locuințe tip ANL, cât și pentru 
solicitanții unei locuințe sociale vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu 
în vederea aprobării acestora.

Prin SC Edilitara Public SA, în calitate de administrator a fondului locativ al munici-
piului Târgu Jiu, au fost realizate diferite lucrări de reparații curente la locuințele închiriate. 
De asemenea, în anul 2017 au fost finalizate lucrările de înlocuire a șarpantei și realizare a 
termoizolației modulului nr. 10 din strada Bicaz (fosta colonie ACH). 

ACTIVITATEA BENEFICIARILOR LEGII 416/2001
În anul 2017, beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, şi-au adus 
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contribuţia la curăţenia şi înfrumuseţarea oraşului executând lucrări diverse cu grade dife-
rite de complexitate, dintre care enumerăm:

•Activităţi de curăţenie pe raza spaţiilor 
•Activităţi de curăţenie pe centurile municipiului Târgu Jiu 
•Activităţi de curăţenie a spaţiilor verzi situate pe amplasamentul fostului târg sec-

ond-hand, pe amplasamentul fostului padoc pentru câini, precum si în zona situata la 
capatul străzii Macului - in spatele SC Grimex SA.

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

•Activităţi de curăţenie în diverse cartiere ale oraşului: Teilor, Plopilor, Castanilor, 
Olari, Mioriţei, Unirii, 1 Mai vest, Ecaterina Teodoroiu, Debarcader, CAM, Lotrului) 

•Activităţi de plantare pomi, arbuşti decorativi şi gard viu în asociaţiile de proprietari;
•Activităţi de încărcare crengi, ramuri şi trunchiuri rezultate din toaletări sau tăieri de 

arbori din zonele verzi ale oraşului, sau alte locaţii;
•Diverse activităţi stabilite de către primarul municipiului, la şedinţa operativă.

PRESTARE ORE DE MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII
În cadrul acestei activități, în baza unor sentințe penale, ordonanțe ale parchetelor 

sau a unor sentințe civile, au fost prestate ore de muncă în folosul comunității, după cum 
urmează:

•Sentințe penale și ordonanțe ale parchetelor 
78 mandate, din care:
executate 53 mandate
neexecutate 25 mandate

•Sentințe civile 45 mandate, din care:
executate 14 mandate.
neexecutate 31 mandate

Menționăm că, în baza HCL nr. 38 din 26.02.2010, orele de muncă stabilite prin man-
datele primite au fost executate în cadrul SC Edilitara Public SA Târgu Jiu, iar pontajele 
întocmite au fost transmise către instituțiile care au emis mandatele de executare.
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU

Structura organizatorică 

DIRECŢIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU – intitulată „instituţie publică”, are persona-
litate juridică distinctă, conferită prin H.C.L. nr. 152 din 2002 şi funcţionează autonom în 
subordinea ordonatorului principal de credite, Primarul.

Din punct de vedere organizatoric structura acesteia se prezintă după cum urmează:
Serviciul Patrimoniu;
Birou Finanţare Învăţământ Preuniversitar;
Compartiment Juridic ;
Compartiment Audit intern;
Formaţie Întreţinere şi Administrare Stadion 
Formaţie Întreţinere şi Administrare Sala Sport şi Sala de Box
Serviciul Financiar – Contabilitate şi Compartimentul Parcări
Birou Resurse Umane şi Administrativ.
Principalele atribuţiuni ale direcţiei au constat în :
1)– verificarea îndeplinirii obiectivelor ce derivă din ROF;
2)– organizarea şi coordonarea activităţilor structurilor organizatorice;
3)– realizarea obiectivelor ce privesc bugetul de venituri şi cheltuieli şi finanţarea 

acestuia.
4)– aplicarea actelor normative care reglementează activitatea de  învăţământ.

Detalierea acestor obiective au vizat în principal:
a)Asigurarea condiţiilor de funcţionare din unităţile de învăţământ preuniversitar - co-

legii, licee, şcoli primare, grădiniţe, cămine, în sensul că se vor avea în vedere următoarele:
•Finanţarea cheltuielilor curente; plata utilităţilor de apă, canal, energie electrică, 

gaze,  obiecte de inventar;
•Actualizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2017-2018 şi obţinerea avizului con-

form al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj;
•Urmărirea  finanţării de bază şi complementară a învăţământului preuniversitar, cu 

respectarea prevederilor Legii Educaţiei 1/2011;
•Asigurarea asistenţei medicale şcolare;
• Îndeplinirea condiţiilor de funcţionare din punct de vedere al respectării normelor 

igienico-sanitare, respectiv existenţa autorizaţiilor sanitare;
•Asigurarea condiţiilor de depozitare şi distribuţie a produselor lactate, conform Ord. 

96/2002; 
•Urmărirea derulării programelor de investiţii/reparaţii a bazei materiale – conform 

prevederilor bugetare anuale;
•Urmărirea încadrării  unităţilor şcolare în prevederile bugetare şi în special în  con-

sumurile de gaze si energie electrică.
b) Înregistrarea şi controlul operaţiunilor, rulajelor patrimoniale şi inventarierea anu-

ală a bunurilor patrimoniului domeniului public şi privat prin serviciul financiar contabil;
c)Implementarea începând cu anul 2009 a codului controlului managerial conform 
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O.A.P.400/2015 modificat şi actualizat, la nivelul tuturor compartimentelor şi serviciilor, 
sub directa coordonare  şi consultanţă a conducerii executive şi auditului intern din cadrul 
instituţiei;

d)Evidenţierea contabilă şi tehnic-operativă a bunurilor aparţinând domeniului pu-
blic şi privat prin actualizarea curentă a acestora;

e) Asigurarea surselor proprii de finanţare pentru activitatea parcărilor cu plată;
f)Organizarea şi coordonarea activităţii din cadrul celor două Complexuri Sportive, în 

vederea asigurării condiţiilor desfăşurării competiţiilor sportive.

 Rezultatele activităţii Direcţiei Publice de Patrimoniu în perioada 01.01.2017– 
31.12.2017

1.Serviciul  Patrimoniu
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al DPP, în 

perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, 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.
- în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publi-

că şi Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, a iniţiat modificarea şi comple-
tarea Inventarelor bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat şi a întocmit docu-
mentaţia necesară atestării apartenenţei bunurilor la domeniul 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, imo-
bile ce au fost evaluate de societatea abilitată de Primăria Municipiului Târgu Jiu la apro-
ximativ 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, pro-
tecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului şi a standardului de viaţă etc.

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

- a soluţionat 300 de cereri având ca obiect vânzarea, concesionarea, închirierea 
sau reglementarea situaţiei juridice a bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Târgu Jiu.

- în condiţiile O.M.P.F. nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 
a participat la identificarea în teren a bunurilor înregistrate în evidenţele contabile ale Di-
recţiei Publice de Patrimoniu Târgu Jiu;

- a efectuat demersurile necesare  derulării proiectului de extindere şi modernizare 
a Complexului Sportiv Municipal Târgu Jiu, a asigurat conservarea sau valorificarea, după 
caz, a bunurilor rezultate din dezmembrări;

- a efectuat demersurile necesare trecerii unor imobile din proprietatea Municipiului 
Târgu Jiu în proprietatea statului, sau din proprietatea publică a statului în proprietatea 
publică a Municipiului Târgu Jiu;
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2.Biroul  Finanţare Învăţământ Preuniversitar

Structura unităţilor şcolare

În Municipiul Târgu Jiu au funcţionat un număr de 49 unităţi şcolare care au fost 
structurate în 28 de unităţi cu personalitate juridică.

Cursurile organizate în aceste unităţi au fost frecventate de un număr de 22.896 
copii şi elevi, din care 705 au beneficiat de masă şi cazare în internatele şi căminele şco-
lare de pe lângă principalele unităţi şcolare  (Ex. Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, 
Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Colegiul Auto, 
Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, Colegiul Tehnic Nr. 2,).

În cadrul aceleaşi structuri a reţelei şcolare, funcţionează un număr de 11 Grădiniţe 
cu Program Prelungit şi 13 cu Program Normal care sunt frecventate de aproximativ 2.427 
de copii. Precizăm că reţeaua şcolară a învăţământului preuniversitar de pe raza Munici-
piului Târgu Jiu a fost aprobată pentru anul şcolar 2017-2018, în conformitate cu prevede-
rile art. 19 şi 61 din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011.

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 şi 455 de alte spaţii destinate unor 
activităţi conexe specifice procesului de învăţământ. 

Finanţarea unităţilor de învăţământ

Prin Biroul Finanţare Învăţământ Preuniversitar s-au desfăşurat  în principal  urmă-
toarele activităţi:

a)Evidenţierea efectivelor de elevi/copii în vederea dimensionării reale a prevederilor 
de cheltuieli din bugetul instituţiilor de învăţământ, urmărirea  evoluţiei  acestora şi limita-
rea consumurilor materiale inoportune;

b)S-a urmărit desfăşurarea Programului „Laptele şi Cornul” de care au beneficiat un  
număr de 9.148 de elevi şi copii;

c)În perioada analizată au fost aplicate prevederile H.G.72/2013 modificată şi 
actualizată  prin H.G.993/2016, privind costul standard/elev/copil. De asemenea, începând 
cu anul 2017, costul standard a fost aplicat şi în învăţământul preşcolar particular .În urma 
centralizării datelor rezultă că în această perioadă au fost utilizate următoarele sume: 

-pentru salarii, sporuri, indemnizaţii şi contribuţiile aferente acestora 89.492.693,00 
lei-

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, volumul total al plăţilor pentru cheltuielile 
materiale a fost de 8.844.035,78 lei, din care 7.387.989,79 lei din cost standard, iar din 
bugetul local 1.456.045,99 lei.

În baza finanţării complementare s-au finanţat de către Consiliul Local mai multe 
activităţi şi dotări, ca de exemplu :

-La Şcoala Gimnazială „Constantin Săvoiu” = 30.000 lei pentru procurarea de obiec-
te de inventar.

-La Liceul Teologic  = 77.778 Lei pentru execuţia lucrărilor şi dotărilor necesare 
pentru obţinerea autorizaţiei pentru securitate la incendiu, care a fost eliberată în luna 
decembrie.
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-La Şcoala Gimnazială „Al. Ştefulescu” = 29.800 lei pentru obiecte de inventar (mo-
bilier şcolar)

-La Colegiul Tehnic nr.2 = 14.000 lei pentru procurarea de materiale necesare pentru 
efectuarea unor lucrări de reparaţii.

-La Colegiul Auto „Traian Vuia” = 15.120 lei pentru procurarea de maşini de cusut.
- La Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” s-au alocat mai multe sume, după cum 

urmează: 50.000 lei pentru organizarea Olimpiadei naţionale de fizică; 50.000 lei pentru 
reparaţii la holul şcolii şi 22.000 lei pentru procurarea de obiecte de inventar . 

-Mai precizăm că au fost alocate din bugetul local şi alte sume necesare pentru 
efectuarea de lucrări de reparaţii şi igienizări.

d)S-a asigurat asistenţa medicală în şcoli prin susţinerea financiară a activităţilor ce-
lor 9 cabinete medicale (cu un număr de 54 cadre medicale, din care 12 medici), în sensul 
asigurării costurilor salariale şi materiale. Mai precizăm că în perioada raportată majorita-
tea cabinetelor medicale au beneficiat de lucrări de reparaţii şi igienizare. 

Tot în perioada 01.01.2017-31.12.2017, personalul angajat (medici şi asistenţi) a 
efectuat triajul epidemiologic la fiecare început de semestru în cele 49 de unităţi şcolare.

    De asemenea, numărul cadrelor medicale la sfârşitul anului  2017  este  de 54 
medici şi asistente medicale ca urmare a suplimentării numărului de posturi.

Precizăm că în anul 2017 a fost dat în funcţiune  un cabinet stomatologic la Colegiul 
Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, care a fost dotat cu aparatura necesară.

3.  Compartimentul Juridic

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 activitatea Compartimentului juridic s-a des-
făşurat în mai multe direcţii: întocmirea de acte către instanţele judecătoreşti, încheierea 
de contracte de comodat, închiriere, administrare, prestări servicii, acte adiţionale, iniţierea 
materialelor de consiliu astfel:

-S-a reprezentat instituţia în instanţă (15 dosare s-au aflat pe rolul instanţelor ju-
decătoreşti, dosare în care s-au formulat cereri de chemare în judecată, precizări, întâmp-
inări,  răspunsuri la întâmpinări, recursuri); 

-au fost încheiate şi avizate pentru legalitate  contracte/acte adiţionale  având ca 
obiect bunuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Târgu Jiu;

-s-au întocmit materiale de consiliu local care au stat la baza emiterii Hotărârilor de 
Consiliu Local;

-S-au vizat de legalitate decizii şi înscrisuri emise de directorul executiv al Direcţiei 
Publice de Patrimoniu;

-S-au întocmit răspunsuri la petiţiile cetăţenilor/autorităţilor publice;
-S-a acordat asistenţă juridică de specialitate instituţiei.

4. Activitatea Compartimentului  de audit
  
Activitatea de audit este organizată  în cadrul Compartimentului de audit intern, a 

cărei eficienţă şi oportunitate a constat în:
Creşterea eficienţei actului managerial la nivelul direcţiei;
Responsabilizarea factorilor decizionali şi de execuţie din cadrul serviciilor audi-

tate;
Implementarea recomandărilor formulate în urma auditării;
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Auditarea ordonatorilor terţiari de credite (învăţământul preuniversitar) prin misiuni-
le de audit în centrele bugetare care arondează unităţi şcolare sau preşcolare (5 misiuni);

▪Consultanţă de specialitate pe linia implementării  O.A.P 400/2015 modificat şi 
actualizat, privind controlul managerial atât în cadrul direcţiei, cât şi în cadrul centrelor 
bugetare auditate.

  Menţionăm că implementarea O.A.P 400/2015 privind  controlul managerial este o 
cerinţă esenţială pe linia eficientizării atât a actului managerial, cât şi a controlului intern..

5. Activitatea Formaţii Întreţinere şi Administrare Stadion, Sală Sport şi Sală 
Box

În administrarea  Consiliului Local al Municipiului Târgu  Jiu este şi Complexul 
Sportiv din componenţa căruia fac parte: 3 terenuri de fotbal, o pistă de atletism şi o sală 
polivalentă, de cca. 1.000 locuri care la această dată nu funcţionează,  urmând să fie 
recepţionată.

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001, autoritatea executivă locală – prin 
Direcţia Publică de Patrimoniu – a coordonat şi susţinut activitatea din cadrul celor 2 
formaţii de întreţinere şi administrare cu un număr de 30 de persoane de deservire.

6. Activitatea  Serviciului Financiar Contabilitate şi Resurse Umane

  În perioada 01.01.2017-31.12.2017, activitatea financiară a Direcţiei Publice de 
Patrimoniu a fost organizată şi condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare 
(Legea 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 273/2006 
a finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare, Decretul 209/1976 pri-
vind aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă, etc.) exercitându-se în mod curent şi 
operativ controlul financiar-preventiv propriu.

    Execuţia bugetară a întregii activităţi este redată structurat pe capitole după cum 
urmează:

1.Activitatea proprie (exclusiv finanţarea învăţământului) se prezintă astfel:
 - LEI -

Nr. crt. DENUMIRE Credite deschise Plăţi de casă

1 Cheltuieli de personal  D.P.P. 3.299.000 3.289.990

2 Cheltuieli materiale  DPP 1.810.000 1.476.533

3 Cheltuieli cu cabinetele şcolare- salarii 2.347.000
2.332.892

4
Cheltuieli cu cabinetele şcolare - 
materiale

86.000 61.616

5
Cheltuieli cu învăţământul particular 
acreditat finanţate din bugetul de stat

616.319 661.313
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a) referitor la activitatea proprie, totalul plăţilor la 31.12.2017 este în sumă de 
7.822.344 lei.

Managerial, activitatea financiar-contabilă din cadrul Direcţiei Publice de Patrimoniu 
a avut în vedere: 

•Dimensionarea reală a prevederilor bugetare în cadrul capitolelor şi urmărirea în 
analitic a execuţiei bugetare pe fiecare activitate ţinând cont de principiile eficienţei, eco-
nomicităţii, eficacităţii şi eticii cheltuirii banului public - pentru activitatea proprie;

•Urmărirea şi încadrarea în prevederile bugetare pe principiul oportunităţii angajării 
cheltuielilor şi controlului managerial intern susţinut de auditul intern;

•Organizarea şi coordonarea inventarierii anuale a întregului patrimoniu al Munici-
piului Târgu Jiu;

• Urmărirea şi controlul exerciţiului bugetar al celor 28 centre bugetare (coordonare, 
centralizare), precum şi întocmirea situaţiilor financiare, lunare şi trimestriale;

•Coordonarea previzionărilor bugetare pentru structurile învăţământului preuniversi-
tar de stat şi monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal.

b)  În cursul anului 2017, activitatea parcărilor cu plată s-a desfăşurat cu un număr 
de 9 angajaţi.

-S-a urmărit – şi realizat - autofinanţarea activităţii, obţinându-se un volum al venitu-
rilor de 331.519,00 lei, corelativ cu un nivel al cheltuielilor de 228.644,00 lei.

-Structura acestora se prezintă astfel:
   -  taxă parcare –298.510,00 lei;
   -  abonament parcări – 6.804,00 lei;
   -  taxă intrare târg –   17.462,00 lei;
   -  taxă utilizare masă – 8.743,00 lei.
-Activitatea s-a derulat prin utilizarea a 7 parcări cu plată de pe raza Municipiului 

Târgu Jiu;
-Regulamentul activităţii Serviciului Parcări cu Plată, preţul biletelor, precum şi cele-

lalte reglementări ale activităţii, s-au aprobat prin hotărâri ale Consiliului Local (periodice) 
ultima fiind HCL nr.34/30.01.2017.

Managerial, activitatea financiar-contabilă din cadrul Direcţiei Publice de Patrimoniu 
a constat în: 

•Dimensionarea reală a prevederilor bugetare în cadrul capitolelor şi urmărirea în 
analitic a execuţiei bugetare pe fiecare activitate ţinând cont de principiile eficienţei, eco-
nomicităţii, eficacităţii şi eticii cheltuirii banului public- pentru activitatea proprie,

•Urmărirea şi încadrarea în prevederile bugetare pe principiul oportunităţii angajării 
cheltuielilor şi controlului managerial intern susţinut de auditul intern,

•Organizarea, coordonarea şi valorificarea inventarierii anuale a întregului patrimoniu 
al Consiliului Local,
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• Urmărirea şi controlul exerciţiului bugetar al celor 28 centre bugetare (coordonare, 
centralizare), precum şi întocmirea situaţiilor financiare, lunare şi trimestriale,

•Coordonarea previzionărilor bugetare pentru structurile învăţământului preuniversi-
tar de stat şi monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal.

Dimensionarea reală a necesarului de personal şi asigurarea repartizării corecte a 
sarcinilor de serviciu pe fiecare angajat - prin fişa postului

PROPUNERI PENTRU ANUL 2018

1-Încurajarea sportului şcolar şi organizarea de competiţii sportive şcolare cu ocazia 
diferitelor manifestări culturale şi sportive;

2-Efectuarea unor lucrări de reparaţii şi igienizări la cele 9 cabinete medicale, re-
spectiv îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare (faianţare, gresie, apă/canal etc) împre-
ună cu Serviciul Investiţii.

3-Colaborarea eficientă cu Inspectoratul Şcolar Judeţean pe linia actualizării consi-
liilor de administraţie din şcoli şi obţinerea avizelor de conformitate potrivit Legii 1/2011.

4 - Efectuarea a 5 misiuni de audit cu prioritate la unităţile şcolare cu bugetele cele 
mai mari sau care nu au fost auditate în ultimii 3 ani.

5 - Urmărirea respectării  şi actualizării prevederilor O.A.P 400/2015 privind Controlul 
managerial, implementat de DPP şi la ordonatorii terţiari de credite, respectiv la cele 28 
de centre financiare;     

6 -  Urmărirea încadrării în costurile standard stabilite în baza H.G. 72/2013, modi-
ficată şi actualizată prin H.G. 993/2016 atât pentru cheltuielile de personal, cât şi pentru 
cele materiale;

7 - Asigurarea asistenţei medicale şcolare în conformitate cu prevederile Ord. Co-
mun al M.E.C.T.S. şi M.S. nr.5298/2011 referitor la  aprobarea Metodologiei privind exami-
narea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor, acordarea asistenţei medicale gratuite şi  
promovarea unui stil de viaţă sănătos;

8 -  Actualizarea reţelei şcolare în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţio-
nale 1/2011;

9. – Alte obiective specifice Legii Administraţiei publice locale nr. 215/2001.
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU

Direcţia Publică de Venituri Tg Jiu a fost înfiinţată în baza H.C.L.  nr. 151/24.06.2002 
emisă conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi îşi desfă-
şoară activitatea conform atribuţiilor cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţio-
nare.

În baza organigramei şi a statului de funcţii, în cadrul Direcţiei Publice de Venituri 
sunt organizate şi funcţionează în directa subordine a directorului 5 servicii, 1 birou şi 2 
compartimente pentru un număr de 71 posturi.

În anul 2017, la Direcţia Publică de Venituri au fost înregistrate 171.138 documente, 
vizând activitatea structurilor menţionate.

SERVICIUL CONSTATARE ŞI URMĂRIRE PERSOANE FIZICE

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal referitoare la sta-
bilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, în anul fiscal 2017, activitatea 
desfăşurată în cadrul acestui serviciu s-a axat în principal pe inventarierea imobilelor în 
care se desfăşoară activităţi economice şi pentru care contribuabilii nu au depus declaraţii 
fiscale privind stabilirea obligaţiilor de plată aferente acestor imobile. În urma acestei acţi-
uni, au fost stabilite creanţe fiscale suplimentare în cuantum de 345.948 lei.

De asemenea, în cursul anului 2017, s-a procedat la inventarierea imobilelor-clădiri 
a căror autorizaţie de construire a expirat în cursul acestui an, fiind înregistrate fiscal un 
număr de 182 clădiri, pentru care obligaţiile fiscale au fost stabilite începând cu data de 
01.01.2018, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru nedeclararea sau declararea peste termenul legal de 30 de zile, a bunurilor 
mobile şi/sau imobile, inspectorii cu atribuţii în stabilirea impozitelor şi taxelor locale au 
aplicat un număr de 688 amenzi contravenţionale, în sumă totală de 48.160 lei. 

În ceea ce priveşte activitatea de încasare şi urmărire a impozitelor şi taxelor locale 
datorate de contribuabilii persoane fizice, au fost emise pentru fiecare termen de plată, 
respectiv 31.03.2017 şi 30.09.2017, un număr de 37.378 somaţii şi titluri executorii şi 
25.503 popriri, asupra veniturilor urmăribile ale contribuabililor sau asupra disponibilităţilor 
băneşti din conturile bancare ale acestora. În urma acestor demersuri legale a fost încasată 
suma de 1.765.048,53 lei, prin decontare bancară.

La cele două termene legale de plată, inspectorii cu atribuţii în stabilirea şi urmărirea 
creanţelor fiscale au fost implicaţi direct în acţiunea de încasare la ghişeele Direcţiei Pu-
blice de Venituri Târgu Jiu, pentru a veni în sprijinul contribuabililor, în sensul încasării cu 
operativitate a impozitelor şi taxelor locale.

De asemenea, au fost transmise un număr de aproximativ 7000 de notificări pentru 
contribuabilii care înregistrează datorii mai mari de 1.500 lei la plata impozitelor şi taxelor 
locale, odată cu acestea fiind expediată şi o informare către cetăţeni cu privire la obligaţia 
legală de încheiere a poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţelor, conform prevederilor 
Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor.
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Au fost analizate peste 3000 de roluri la care s-au constatat suprasolviri, luându-se 
măsura de compensare a acestora cu alte creanţe ale aceluiaşi contribuabil, întocmindu-
se astfel un număr de 2.320 ordine de plată. Au fost emise, de asemenea, 1673 decizii de 
restituire/compensare.

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

Impozitul şi taxa pe clădiri - persoane fizice

În cursul anului 2017, au fost verificate şi operate 8.340 declaraţii privind imobilele 
(case şi apartamente) dobândite, în prezent, la acest tip de impozit fiind înregistrate 52.196  
roluri. Din debitele evidenţiate pentru anul 2017 în cuantum de 5.645.017 lei conform 
contului de execuţie bugetară, la data de 31.12.2017 s-a încasat suma de 5.065.051 lei, 
reprezentând un procent de 89,72%. Tot în anul 2017, au fost încasate debite din anii 
precedenţi în sumă de 904.467 lei. 

Din cele 52.196 de roluri, 20.604 roluri au fost achitate integral până la primul termen 
de plată, respectiv 31.03.2017, suma acordată drept bonificaţie în procent de 10% fiind 
de 358.316 lei.

Au fost operate 1.571 cereri de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădire 
pentru contribuabili cu handicap grav sau accentuat, invaliditate  de grad 1, precum şi alte 
tipuri de scutiri prevăzute de legislaţia în vigoare (veterani de război, văduve de veterani, 
foşti deţinuţi politici deportaţi,  urmaşii eroilor revoluţiei), pentru suma de 199.584 lei.

Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoanele fizice

În cursul anului 2017, au fost verificate şi operate 12.816 declaraţii privind mijloacele 
de transport dobândite,  în prezent fiind înregistrate  31.355  roluri la această categorie de 
impozit. Din debitele evidenţiate pentru anul 2017 în cuantum de 3.512.066  lei, conform 
contului de execuţie bugetară, la data de 31.12.2017 s-a încasat suma  de 3.006.006 
lei, reprezentând un procent de încasare  85,59%, iar din debitele anilor precedenţi s-a 
încasat în cursul anului 2017, suma de 734.677 lei. 

Din cele 31.355 de roluri, 13.320 roluri au fost achitate integral până la primul termen 
de plată, respectiv 31.03.2017, suma acordată drept bonificaţie în procent de 10% fiind 
de 197.447 lei.

Mijloacele de transport înstrăinate se scad din evidenţele Direcţiei Publice de Ve-
nituri Târgu Jiu pe baza certificatului de radiere de la poliţie, iar începând cu anul 2004, 
conform Codului Fiscal, scăderea din evidenţele fiscale se face pe baza contractului de 
vânzare-cumpărare sau facturii întocmite între părţi. Rămâne în continuare nerezolvată 
problema înstrăinării mijloacelor de transport fără documente legale, vechii proprietari ne-
cunoscând numele şi domiciliul persoanei la care a ajuns mijlocul de transport care, în 
multe din cazuri, este înstrăinat de către primul cumpărător fără documente legale, ajun-
gând în alte localităţi, astfel încât este extrem de dificilă identificarea celui care utilizează 
mijlocul de transport, dat fiind faptul că acesta continuă să fie înmatriculat la poliţie pe 
numele primului proprietar. 

Având în vedere prevederile Legii 227/2015, privind Codul Fiscal, începând cu 
01.01.2016, scăderea din evidenţele fiscale a mijloacelor de transport pentru care contri-
buabilul nu mai poate face dovada existenţei fizice a acestora operează în urma depunerii 
unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte împrejurările care au condus la 
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pierderea dreptului de proprietate, numai dacă au achitate integral orice obligaţii fiscale 
stabilite până la data de 31 decembrie a anului fiscal în care depune declaraţia.

Tot în această perioadă, au fost operate 663 cereri de acordare a scutirii de la plata 
impozitului pe mijloacele de transport, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru suma 
de 156.827 lei.

Impozitul şi taxa pe teren - persoane fizice

În cursul anului 2017, au fost verificate şi operate 9.393 declaraţii privind terenurile 
dobândite, în prezent, la acest tip de impozit fiind înregistrate 61.518  roluri. Din debitele 
evidenţiate pentru anul 2017 în cuantum de 3.156.772 lei, conform contului de execuţie 
bugetară, la data de 31.12.2017 s-a încasat suma de 2.808.211 lei, reprezentând un 
procent de încasare de 88,95%, iar din debitele aferente anilor precedenţi, în anul 2017 
s-a încasat suma de 485.965 lei.

Din cele 61.518 de roluri, 16.892 roluri au fost achitate integral până la primul termen 
de plată, respectiv 31.03.2017, suma acordată drept bonificaţie în procent de 10% fiind 
de 185.538 lei.

De asemenea, au fost operate 648 cereri de acordare a scutirii de la plata impozitului 
pe teren, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru suma de 86.606 lei.

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

Serviciul de Constatare şi Urmărire Persoane Juridice are ca obiect principal de ac-
tivitate constatarea, stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitului/taxei pe clădiri, impozitu-
lui/taxei pe teren, impozitului asupra mijloacelor de transport,  impozitului pe spectacole,  
taxei de firmă,  taxei de publicitate şi a taxelor locale de la persoane juridice cu domiciliul 
fiscal sau sediul pe raza Municipiului Târgu Jiu sau care posedă bunuri mobile şi imobile 
impozabile pe teritoriul Municipiului Târgu Jiu.

În perioada 01.01.2017-31.12.2017, impozitele şi taxele locale au fost calculate 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 170/28.11.2016.

Activitatea de constatare, urmărire şi stabilire presupune desfăşurarea mai multor 
acţiuni. Astfel, zilnic, inspectorii cu atribuţii de constatare, stabilire şi urmărire verifică de-
claraţiile fiscale, din punct de vedere al completării acestora şi documentele anexate, de-
puse de către contribuabili la ghişeul „Relaţii cu publicul”. După această verificare, are loc 
operarea declaraţiilor fiscale în evidenţa computerizată, fiind emise deciziile de impunere, 
respectiv procesul verbal de scoatere din evidenţă, luându-se măsurile legale de comuni-
care a acestor documente către contribuabili.

S-a procedat la inventarierea imobilelor-clădiri a căror autorizaţie de construire a 
expirat în cursul anului 2017, fiind înregistrate fiscal un număr de 36 clădiri, pentru care 
obligaţiile fiscale au fost stabilite începând cu data de 01.01.2018, conform prevederilor 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

    În perioada anului 2017, au fost valorificate 5.320 declaraţii de impunere (impozit/
taxa pe clădiri, impozit mijloace de transport, impozit/taxa pe teren, taxă firmă, taxă pri-
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vind serviciile de reclamă şi publicitate, veniturile din serviciile de reclamă şi publicitate, 
impozit pe spectacole), s-au efectuat 1.875 radieri pentru mijloacele transport înstrăinate 
de către persoanele juridice.

Atenţie deosebită a fost acordată identificării pe raza Municipiului Târgu Jiu a per-
soanelor juridice care posedă bunuri supuse impozitării (taxării) nedeclarate şi au fost 
întocmite note de constatare în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor datorate.

Pentru încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor creanţe bugetare, neachitate în 
termenul legal, au fost luate măsuri de executare silită, fiind emise un număr de 1.492 de 
somaţii, 1.492 de titluri executorii şi 979 de popriri. Ulterior, ca urmare a stingerii obligaţi-
ilor fiscale, s-au întocmit un număr de 657 adrese de sistare a popririlor înfiinţate, care au 
fost transmise, atât prin mijloacele de comunicare fax/email, cât şi remise sub semnătură 
către contribuabili şi instituţiile bancare.

A fost asigurată o permanentă colaborare cu compartimentul juridic al instituţiei prin 
aplicarea unitară a legislaţiei referitoare la constatarea, stabilirea, urmărirea şi încasarea 
impozitelor şi taxelor locale de la persoanele juridice, înscriindu-ne la masa credală pentru 
21 de societăţi intrate sub incidenţa Legii nr. 85/2014 - privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă.

Au fost analizate şi soluţionate un număr de 15 roluri pentru contribuabilii persoane 
juridice care se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014 - privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, privind ordinea de descărcare a plăţilor.

S-au întocmit un număr de 192 de cereri de plată pentru societăţile aflate sub inci-
denţa Legii nr. 85/2014 - privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

În conformitate cu prevederile legale, s-au întocmit un număr de 47 de avize 
de inspecţie fiscală pentru societăţile aflate sub incidenţa Legii nr. 85/2014 - privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cât şi pentru societăţile active, 
planificate pentru verificare fiscală, urmate de întocmirea de rapoarte de inspecţie fiscală, 
respectiv note de informare/constatare. S-au întocmit referate de scădere a creanţelor 
pentru contribuabilii aflaţi în procedura insolvenţei, radiaţi de la Registrul Comerţului. 

Pe parcursul anului 2017, s-au vizat şi valorificat 58 de cereri privind înregistrarea şi 
vizarea de bilete şi abonamente intrare spectacole şi s-au operat 58 de deconturi privind 
impozitul pe spectacole.

La solicitarea reprezentanţilor persoanelor juridice, s-au întocmit şi eliberat 7.325 de 
certificate de atestare fiscală.

Pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de către contribuabili împotriva actelor 
administrative de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, au fost întocmite referate cu pro-
puneri legale.

Pentru clarificarea unor debite privind impozitele şi taxele locale, s-au întocmit adre-
se de prezentare la sediul Direcţiei Publice de Venituri pentru 185 agenţi economici, iar alţii 
au fost contactaţi telefonic.

Au fost verificate şi avizate 135 referate, întocmite de către inspectori, privind com-
pensările de impozite şi taxe, restituirile de impozite şi taxe achitate în plus către persoa-
nele juridice sau contravaloarea taxelor neutilizate (taxă judiciară de timbru şi extrajudi-
ciară). S-au întocmit 1.398 adrese - răspunsuri la solicitările executorilor judecătoreşti, 
practicienilor în insolvenţă, executorilor fiscali, privind bunurile mobile şi imobile ale con-
tribuabililor persoane juridice.

În urma solicitărilor de acordare a facilităţilor fiscale depuse de către contribuabili, 
au fost întocmite referate cu propuneri legale, în vederea întocmirii proiectelor de hotărâre 
de consiliu local.
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Impozitul şi taxa pe clădiri - persoane juridice

În cursul anului 2017, au fost verificate şi operate 1584 declaraţii de impunere la 
această sursă de venit. Conform execuţiei bugetare la 31.12.2017, debitele la această 
sursă au fost în sumă de 12.774.258. lei. Din aceste debite s-a încasat suma de 12.095.000 
lei, rezultând, astfel, un procent de încasare de 95%.

Pentru acest tip de impozit, conform HCL nr. 170/28.11.2016, s-au stabilit următoa-
rele cote de impozitare:

-1,1% pentru clădirile reevaluate nerezidenţiale;
-0,2% pentru clădirile  reevaluate rezidenţiale;
-7,5% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 

de referinţă.

Impozitul asupra mijloacelor de transport - persoane juridice

În cursul anului 2017, au fost verificate şi operate 2.632 declaraţii de impunere la 
această sursă de venit. Conform execuţiei bugetare la 31.12.2017, debitele la această 
sursă au fost în sumă de 2.298.760 lei. Din aceste debite evidenţiate s-a încasat suma de 
2.099.007 lei, rezultând, astfel, un procent de încasare de 91%.

Impozitul  şi taxa pe teren - persoane juridice

În cursul anului 2017, au fost verificate şi operate 466 declaraţii de impunere. 
Conform execuţiei bugetare la 31.12.2017, debitele la această sursă au  fost în sumă de 
1.536.085,30 lei, debit curent şi 134.330,05 lei, rămăşiţă. Din aceste debite evidenţiate s-a 
încasat suma de 1.491.225,39 lei, debit curent şi 266.413,01 lei rămăşiţă, rezultând astfel 
un procent de încasare de 97%.

Taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

La acest tip de taxă au fost verificate şi debitate 580 declaraţii. Conform execuţiei 
bugetare la 31.12.2017, debitele la această sursă au  fost în sumă de 254.574,33 lei, de-
bit curent şi 30.453,41 lei, rămăşiţă. Din aceste debite evidenţiate s-a încasat suma de 
243.771,60 lei, debit curent şi 48.221 lei rămăşiţă, rezultând, astfel, un procent de încasare 
de 95%.

Amenzile contravenţionale aplicate  persoanelor fizice şi persoanelor juridice

Acest tip de venit se stabileşte în funcţie de procesele-verbale de contravenţie ce 
sunt primite în vederea urmăririi şi încasării, pe parcursul anului bugetar şi de cuantumul 
amenzilor aplicate. 

Probleme deosebite ridică încasarea amenzilor de circulaţie, întrucât lunar se pri-
mesc 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 
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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 2017 au fost înregistrate 41.224  procese-verbale de contravenţie, 7.821  
procese-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,  26.403  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 măsurile de 
executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, prin 
emiterea de somaţii, titluri executorii şi adrese de înfiinţare poprire. 

Ca urmare a neidentificării în teren a unor contribuabili sau ca urmare a decesului 
acestora, au fost întocmite un număr de 107 dosare de insolvabilitate, debitorii respectivi 
fiind trecuţi în evidenţa specială de insolvabilitate. 

Pentru rezolvarea debitelor reprezentând amenzi contravenţionale aplicate persoa-
nelor fizice care nu realizează venituri şi nu deţin bunuri urmăribile s-au întocmit 50 de do-
sare pentru înlocuirea acestora cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, 
conform art. 9 alin. 3 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Executări silite asupra bunurilor mobile şi imobile

Cu ocazia deplasării în teren, executorii fiscali au identificat bunurile mobile şi imo-
bile ale debitorilor rău platnici şi au aplicat măsura de sechestru asupra bunurilor a 25 
debitori - persoane fizice şi 17 debitori - persoane juridice, bunurile urmând a fi evaluate şi 
valorificate prin vânzarea la licitaţie publică, conform prevederilor Legea 207/2015. 

În întreaga lor activitate, Serviciul de constatare şi urmărire persoane fizice şi Biroul 
amenzi şi executări silite au ca obiectiv principal aplicarea tuturor măsurilor prevăzute 
de lege pentru recuperarea debitelor restante şi curente, încasările cu chitanţe manuale 
totalizând 338.617 lei.

SERVICIUL CONCESIONĂRI-CONTRACTE

Activitatea acestui serviciu constă în stabilirea, înregistrarea, încasarea şi urmărirea 
veniturilor din concesionarea şi închirierea domeniului public şi privat al Municipiului Târgu 
Jiu, administrarea sau darea în folosinţă a acestuia şi stabilirea taxei de utilizare pentru 
folosirea temporară a domeniului public al Municipiului Târgu Jiu.

   În cursul anului 2017 s-au gestionat 1.729 contracte de închiriere şi concesionare/
superficie, încheiate între Primăria Municipiului Târgu Jiu şi diverse persoane fizice şi juri-
dice, încasându-se suma de 4.767.689 lei.

   Situaţia privind încasările pentru fiecare activitate în parte este prezentată astfel:
-Contracte de concesionare/superficie teren pentru activităţi comerciale –1.157.623 

lei;
-Contracte de concesionare/superficie teren pentru locuinţe – 870.953 lei;
-Contracte de concesionare/superficie teren pentru construcţie balcoane – 27.894 

lei;
-Contracte de închiriere teren –1.064.267 lei;
-Taxă de utilizare temporară – 180.776 lei;
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-Taxă utilizare garaje –21.014 lei;
-Taxă vânzări ocazionale – 171.234 lei;
-Taxă de utilizare - amenajare terase de vară – 146.083 lei;
-Cabinete medicale  – 22.646 lei;
-Taxă concesionare folosinţă teren conform H.C.L 317/25.10.2010 şi H.C.L 46/2011 

– 187.029 lei;
-Contracte de utilităţi – 295.368 lei;
-Contracte parcare de reşedinţă – 792.296 lei;
-  Restituire majorări conform Sentinţei civile nr. 3321/2016 (Telekom Romania 

Communications) – 169.494 lei .
La sfârşitul anului 2017, s-au înregistrat debite restante în sumă de 1.690.079 lei.
Din debitele înregistrate ca rămăşiţă la începutul anului 2017 a fost recuperată suma 

de 161.733 lei pentru contractele de concesionare/superficie şi închiriere şi 45.199 lei din 
taxa de utilizare.

Procentul de realizare al încasărilor în anul 2017 este de 88,49% la taxa de concesi-
onare/superficie/închiriere şi de 83,26% la taxa de utilizare temporară.

 Pe 2017 au fost încheiate 1.067 contracte parcare de reşedinţă şi 65 de rectificări 
la contractele existente.

În toată activitatea desfăşurată în cadrul Direcţiei Publice de Venituri se depun eforturi 
pentru realizarea obiectivelor prin întreg ansamblul atribuţiilor şi a responsabilităţilor. 
Accentul se pune pe cunoaşterea prevederilor legale şi aplicarea acestora în practică, 
rezultatul aşteptat fiind acela de a îmbunătăţi calităţile serviciilor publice oferite ce funda-
mentează încrederea comunităţii în instituţie.
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DIRECŢIA PUBLICĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ 
TÂRGU JIU

Încă de la înființare, din anul 2002, Direcţia Publică de Protecţie Socială este 
organizată ca un ansamblu menit să asigure realizarea măsurilor de protecţie socială 
prevăzute de legislaţia în vigoare.

 Direcţia este subordonată Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu, fiind condusă de  
director executiv şi  director executiv adjunct, având următoarea structură:

-Serviciul Protecţie Socială
-Cantina de ajutor social 
-Compartimentul Protecția Drepturilor Copilului
-Compartimentul Juridic-Salarizare 
-Birou Financiar-Contabilitate
-Compartimentul Achiziţii
-Cluburile Vârstnicilor 
-Casa ,,Iris ”
-Casa  ,,Sânziana ”
-Centrul Medical ,,Speranţa ”
-Centrul de servicii sociale - centrul de asistenţă  pentru bătrâni    „Magnolia”
-Creşa nr. 2 situată în str.Siretului
-Creşa nr. 4 situată în str.Griviţei
-Creşa nr. 8 situată în str.Mioriţei
-Creşa nr. 10 situată în str.11 Iunie 1848
-Creşa „Petunia” situată în str. Aleea Plopilor 
-Compartimentul de asistență medicală comunitară
-Compartiment Comunicare și Relații Publice
-Centrul Îngrijire Copii „Iasomia”

Activitatea Serviciului Protecție Socială s-a axat pe aplicarea prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior, Hotărârii 
Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat,  Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor 
social, Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, modificată şi com-
pletată ulterior, Hotarârii Guvernului nr. 38/2011 privind aprobarea Normelor metodolog-
ice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familie-
i<LLNK 12005   148, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul 
şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, Hotărârii Guvernului nr.52/2011 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat, Hotărîrii Guvernului nr.577/2008 privind Normele 
de aplicare a Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat <LLNK 12005   148, Legii nr. 248 
din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
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provenind din familii defavorizate, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind 
măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, precum şi a altor acte normative 
care reglementează măsuri de protecţie socială.

 În privinţa ajutoarelor sociale, în perioada ianuarie-decembrie 2017, au fost înreg-
istrate  53 dosare noi.

Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, salariaţii Serviciului Protecţie Socială, încă din 
primele discuţii purtate cu aceştia, verifică încadrarea în limitele de venituri prevăzute de 
actul normativ în vigoare până la care se poate acorda ajutorul social, evitând astfel situ-
aţia în care solicitantul ar putea depune un dosar cu documentele necesare stabilirii situ-
aţiei socio-economice, dar veniturile realizate ar depăşi cuantumul prevăzut de lege.

După efectuarea anchetei sociale la domiciliul solicitanţilor, au fost emise 50 dis-
poziţii de acordare a ajutorului social şi un număr de 3 dispoziţii de respingere a cererii. 
Motivul respingerii l-a constituit neconcordanţa dintre situaţia economică rezultată din 
documentele prezentate de solicitanţi sau din declaraţiile pe propria răspundere şi situaţia 
reală existentă la domiciliu (deținerea unor bunuri materiale care nu sunt considerate strict 
necesare nevoilor familiei).

În perioada 01 ianuarie-31 decembrie  2017 au fost puse în plată  50 dosare noi şi 
s-au efectuat  538 de anchete sociale, atât   beneficiarilor  aflaţi în plată cât şi celor nou 
intraţi.  În urma acestor verificări  s-au emis 66 dispoziţii de încetare a dreptului la ajutor 
social, pentru restul beneficiarilor menţinându-se propunerea de acordare a dreptului. Mo-
tivul încetării l-a constituit faptul că unii beneficiari s-au mutat de la adresa declarată, s-au 
angajat la diverse societăţi comerciale, realizând venituri ce depăşesc cuantumul prevăzut 
de lege, ori s-au pensionat.

De asemenea,  o situaţie frecventă care a dus la încetarea dreptului la ajutor social 
este refuzul de a efectua orele de muncă în folosul comunităţii.

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

Un număr mediu de 157 beneficiari sunt repartizaţi, lunar, la realizarea unor lucrări 
edilitar-gospodăreşti, stabilite de salariaţii Serviciului Gospodărie Comunală din cadrul 
Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Pe baza pontajelor serviciului menţionat, s-au întocmit 
statele de plată şi s-au înaintat Agenţiei Judeţene pentru Plăţi  şi Inspecţie Socială Gorj. 
pentru a se efectua plata, astfel:

Luna Nr. dosare în plată
Nr. persoane 
beneficiare

Suma

Ianuarie 264 549 63.096
Februarie 263 551 63.025

Martie 269 570 64.631
Aprilie 272 580 65.759

Mai 266 262 63.874
Iunie 258 551 62.410
Iulie 253 536 60.926

August 245 518 59.321
Septembrie 250 484 55.535
Octombrie 233 498 56.954
Noiembrie 238 509 58.095
Decembrie 236 499 57.071

Total - - 730.697
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Totodată, în  perioada sezonului rece, beneficiarilor de ajutor social li s-au acordat 
subvenţii pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi combustibili petrolieri, de acest ajutor 
beneficiind 166 de familii, suma acordată din bugetul local fiind de 46.854 lei.

Tot în anul 2017 au fost acordate 18 ajutoare de urgență pentru sprijinirea unor familii 
aflate în situații de risc social și 1 ajutor de deces.

Atât beneficiarilor de ajutor social, cât şi altor familii sau persoane singure cu veni-
turi reduse, le-au fost acordate tichete sociale atât cu ocazia Sărbătorilor Pascale (1.017 
tichete sociale), cât şi cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun (727 tichete sociale) pe baza 
documentelor depuse de către solicitanţi, conform Hotărârii  Consiliului Local Târgu Jiu 
nr.96/25.03.2013, completată și modificată ulterior prin Hotărârile Consiliului Local nr. 
355/2013, respectiv nr. 102/2015.

Referitor la masa la Cantina de ajutor social, stabilirea dreptului la acest serviciu 
social se face în baza reglementărilor Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

În anul 2017, un număr mediu de 114 persoane au servit lunar masa la cantină; crite-
riul de acordare al acestui drept îl constituie situaţia socio-economică a familiei, rezultată  
în  urma efectuării anchetei sociale la domiciliul solicitanţilor şi analizării documentelor 
prezentate de aceştia.

Potrivit actului normativ menţionat, persoanele fără venituri sau cu venituri situate 
până la nivelul ajutorului social acordat pentru o persoană, în anul 2017  - 142 lei, benefi-
ciază în mod gratuit de servirea mesei, iar persoanele care realizează venituri ce depăşesc 
acest cuantum pot beneficia de masă, cu plata unei contribuţii în cuantum de 30% din 
veniturile realizate. 

Din totalul beneficiarilor mesei la Cantină, 55% îl reprezintă minorii, 4% persoanele 
vârstnice şi 6% persoanele cu boli cronice, iar 35% sunt persoane adulte beneficiare de 
ajutor social.  

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 
acestora.

În cursul anului 2017, valoarea alocaţiei de hrană a fost de 12 lei/zi/persoană, în total 
cheltuindu-se suma de 474.977 lei. Prin serviciile oferite se asigură beneficiarilor servirea 
a două mese: prânzul - masă caldă şi cina; hrana se distribuie zilnic, iar pentru sâmbătă şi 
duminică s-a acordat  hrană rece.

 Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă şi a celor de Paşte, toate persoanele asistate la 
Cantină, cât şi alte persoane/familii  defavorizate social au primit pachete cu alimente de 
bază şi 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 comunității și de către beneficiarii mesei la cantina de ajutor social și astfel, un 
număr mediu lunar de 25 persoane au prestat ore de muncă pentru a beneficia de servici-
ile cantinei de ajutor social.

O altă categorie a activităţilor realizate în cadrul Serviciului de Protecţie Socială o 
reprezintă întocmirea dosarelor de:  alocaţie de stat, potrivit Legii nr. 61/1993 modificată şi 
completată ulterior şi a  alocaţiei pentru susţinerea familiei, gestionate în conformitate cu 
prevederile   Legii nr. 277/2010.

 În anul 2017 au fost primite şi soluţionate 718 dosare noi de alocaţii de stat,  42  do-
sare noi de alocaţii pentru susţinerea familiei  monoparentale şi 107 dosare noi  de alocaţii 
de susţinere pentru familiile în care copiii se află în întreţinerea ambilor părinţi.

Prezentăm în tabelele următoare situaţia dosarelor  privind alocaţiile de stat,  alo-



100

caţiile de susţinere pentru familiile  monoparentale şi alocaţiile familiale complementare:

Alocaţii de stat

Luna Dosare primite
Ianuarie 101
Februarie 69
Martie 42
Aprilie 39
Mai 71
Iunie 67
Iulie 43
August 65
Septembrie 78
Octombrie 65
Noiembrie 42
Decembrie 36
Total 718

Alocaţiile de susţinere  pentru familiile monoparentale

Luna
Dosare noi 

primite

Încetare 

drept

Modificare cuantum/

adresă
Ianuarie 6 9 1
Februarie 6 10 2
Martie 3 8 6
Aprilie 4 1 11
Mai 3 6 4
Iunie 5 4 4
Iulie 1 5 1
August 2 2 -
Septembrie 3 8 8
Octombrie 2 8 9
Noiembrie 6 9 5
Decembrie 1 1 2
Total 42 71 53

Alocaţiile familiale complementare 

Luna
Dosare noi 

primite
Încetare drept Modificare cuantum/adresă

Ianuarie 10 18 3

Februarie 8 24 10

Martie 10 13 9

Aprilie 10 11 6

Mai 5 9 9
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Iunie 16 11 17

Iulie 10 12 10

August 6 15 7

Septembrie 7 9 9

Octombrie 8 25 10

Noiembrie 9 11 11

Decembrie 8 14 9

Total    107 172 110

Precizăm că  la 01.01.2017, în evidenţa Serviciului de Protecţie Socială au fost 299 
de familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei complementară și 165 de familii 
beneficiare de alocație monoparentală.

Potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind susţinerea familiei, situaţia socio-eco-
nomică a familiilor beneficiare de alocaţii monoparentale şi complementare se verifică 
prin anchetă socială la interval de 6 luni sau ori de câte ori  este nevoie.  Astfel, în cursul 
anului, s-au efectuat anchete sociale cu ocazia verificării îndeplinirii condiţiilor de acordare 
prevăzute de Legea nr. 277/2010 (pentru cererile noi), cât şi a modificărilor intervenite în 
situaţia financiară sau socială a familiilor beneficiare, la finalul anului 2017 existând în plată 
298 de familii beneficiare de alocație  de susținere a familiei complementară și 160 de fa-
milii beneficiare de alocație de susținere monoparentală.

 În legătură cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 111/2010 privind susţinerea 
familiei în vederea creşterii copilului, în anul 2017 s-au primit 894 dosare de solicitare a  
acestui drept, după cum urmează:

Luna Nr. dosare
Ianuarie 108
Februarie 46
Martie 47
Aprilie 33
Mai 48
Iunie 108
Iulie 77
August 79
Septembrie 79
Octombrie 83
Noiembrie 119
Decembrie 67
Total 894

Stabilirea dreptului la indemnizaţia de creştere şi îngrijire copil, respectiv stimulent 
sau sprijin lunar, se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Gorj pe  
baza dosarelor predate şi a borderourilor înaintate de către instituţia noastră.

 Stabilirea ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţelor familiilor sau persoanelor 
cu venituri reduse s-a efectuat potrivit prevederilor O.U.G. nr.70/2011, privind acordarea 
de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi acordate populaţiei pen-
tru plata energiei termice cu modificările şi completările ulterioare.
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    Ajutorul pentru încălzirea locuinţelor se acordă pe bază de cerere, însoţită de 
declaraţia pe proprie răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.  Con-
form O.U.G nr. 70/2011, formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspunde-
re sunt transmise de către primării furnizorilor de energie termică, gaze naturale şi energie 
electrică,  până la data de 15 septembrie a fiecărui an. În acest an, pentru eficientizarea 
circuitului documentelor, toate aceste formulare au fost distribuite direct populaţiei prin 
intermediul centrelor de colectare organizate de către Direcţia Publică de Protecţie Socială 
în incinta Cluburilor „Vârstei a Treia” din Tg-Jiu. 

Familiile şi persoanele singure care au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege au 
depus cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere la centrele organizate de către Direcția 
Publică de Protecție Socială Târgu Jiu, în perioada 16.10.2017 - 20.11.2017. 

Pentru a fi acoperită această activitate, având în vedere numărul mare de solicitări, a 
fost prelungit programul de lucru cu publicul  (luni – vineri,  între orele 8▪▪ – 18▪▪).

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei  se realizează prin dispoziţie 
a primarului care  conţine cuantumul ajutorului calculat în funcţie de venitul net mediu lu-
nar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure.

    Dispoziţiile primarului se emit o singură dată pentru toată perioada de acordare a 
ajutorului.

 Până la data de 31 decembrie 2017  au fost depuse 1.968 cereri de solicitare a 
ajutorului  pentru încălzirea locuinţelor cu gaze naturale, dintre care unui număr de 1.893 
de familii le-a fost stabilit acest drept.

    De asemenea, în ceea ce priveşte ajutorul pentru încălzirea locuinţelor cu com-
bustibili solizi, până la data de 31 decembrie 2017 au fost depuse 274 cereri dintre care 
216 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 
39 familii din totalul celor 40 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 
115 anchete sociale pentru diverse tipuri de burse şcolare pentru elevi şi studenţi, inclusiv 
anchetele sociale necesare derulării Programului naţional ,,Bani de liceu”.

În ceea ce privește Legea  nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea partic-
ipării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, în perioada 1 
ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, au fost acordate 125 tichete sociale.

Activitatea Compartimentul Protecția Drepturilor Copilului s-a axat pe aplicarea 
prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor co-
pilului,  Ordinului nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 
privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului și Ordinului nr. 
286/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Ser-
vicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție, Or-
dinului nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru, privind colaborarea dintre di-
recțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență 
socială/ persoane cu atribuții de asistență socială, în domeniul protecției drepturilor copi-
lului, Ordinului nr. 219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a 
copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă 
în străinătate  și Hotărârârii nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a 
modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și a ser-
viciilor de care aceștia pot beneficia, Ordinului 1985/2016, Ordinului 1305/2016, Ordinului 
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5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în ve-
derea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesio-
nale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării 
copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

  De asemenea, Compartimentul Protecția Drepturilor Copilului monitorizează 
și analizează situația copiilor din municipiul Târgu Jiu, precum și modul de respectare 
a drepturilor copilului, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor rele-
vante, potrivit legii, realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa, 
identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și beneficii sociale.

Compartimentul Protecția Drepturilor Copilului desfăşoară activităţi menite să 
aducă la cunoştinţa cetăţenilor  prin pliante, seminarii, workshop-uri, etc, proiectele reali-
zate de administrația publică locală în domeniul protecției copilului. 

 În cursul anului 2017, până la data de 31.12.2017 s-au întocmit 1167 de documente 
solicitate, astfel:
Raport de evaluare inițială   50
Planuri de servicii   50
Monitorizări post-servicii sociale (lunar, pe o perioada de 3 luni)   15
Monitorizări post-servicii sociale (semestrial, pe o perioadă de 1 an)   53
Monitorizări post-reintegrare în familii (lunar, pe o perioadă de  6 luni)   10
Monitorizări după încetarea măsurii de protecție specială-supraveghere specializată 
(lunar, pe o perioadă de 6 luni)

    9

Înștiințări pentru obținerea hotărârii de delegare temporară de drepturi părintești.   15

Cazuri depistate de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate fără hotărâre 
de delegare de drepturi părintești.

Fișă de observație

Fisă de identificare a riscurilor 

    6

    6

    6
Monitorizări cazuri de copii ai căror părinți sunt plecați la lucru în străinătate (din două 
în două luni- pe o perioadă de 6 luni, ulterior semestrial)

  10

Referat pentru aprobare dispoziție   30
Cazuri de consiliere și informare familie   60
Cazuri de informare-consiliere. Consilierea se efectuează din două în două luni si ulterior 
semestrial, pentru copiii cu părintii plecați  la lucru în străinătate. 

  10 

Cazuri de evaluări a situației copilului și a familiei acestuia, din care: 405
-Cazuri de plasamente (raport de evaluare inițială, plan servicii, raport referire caz, fișă 
monitorizare, program implementare plan servicii)

    2

-Cazuri de delincvență juvenilă cu monitorizare 6 luni (raport monitorizare după încetarea 
măsurii de supraveghere specializată)

   

  11
-Anchete sociale pentru C.J.R.A.I.E. Gorj 250
-Anchete sociale (pentru mame minore și copii aflați în dificultate)   50
-Anchete psihosociale (pentru copii aflați în dificultate)   32
-Răspunsuri adrese D.G.A.S.P.C. Gorj, în urma vizitelor la domiciliu   15
-Răspunsuri adrese Cabinet Asistență Socială Spitalul Județean Târgu Jiu   30
-Cazuri  de abuz și neglijență    11 
- Sesizări DGASPC Telefonul copilului     4
Dispoziții pentru aprobare Plan de Servicii + alte dispoziții   62

Tabele cu copiii beneficiari de abonamente Transloc/lunar   12

Adrese de înaintare către alte instituții 360
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În ceea ce priveşte prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, prin Hotărârea  Consiliului Local nr. 311/29.09.2014 se acordă facilităţi 
de transport public de călători pe raza municipiului Tg-Jiu, de la adresa de domiciliu la 
unitatea de învăţământ, copiilor proveniţi din familii beneficiare ale unor servicii sau beneficii 
sociale. În cursul anului 2017 s-au primit un număr de 221 cereri, care s-au soluționat 
favorabil, emițându-se dispoziții ale primarului municipiului Târgu Jiu pentru acordarea 
facilităților de transport.

Prin activitatea desfășurată de către Compartimentul juridic-salarizare se asigură 
măsurile de protecție socială prin punerea în aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi com-
pletările ulterioare. 

Măsurile de protecţie socială se aplică pe baza încadrării în categorii de persoane cu 
handicap, în raport de gradul de handicap stabilit în urma evaluării efectuate de Comisiile 
de expertiză medicală a persoanelor cu handicap.

Încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap ce necesită protecţie specială 
se face pe baza certificatului emis de Comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu 
handicap.  Conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.427/2001, asistentul personal al 
persoanei cu handicap, denumit în continuare asistent personal,  este persoana care su-
praveghează,  acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav pe baza 
programului individual de recuperare, readaptare  şi reintegrare socială a persoanei cu 
handicap, elaborat de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru 
adulţi, respectiv, de comisiile pentru protecţia copilului.

Rolul compartimentului este de a stabili compatibilitatea unei anumite persoane cu 
funcţia de asistent personal, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, de a informa Consiliul 
Local despre problemele ivite şi de a propune spre aprobare numărul asistenţilor personali. 

Contractul de muncă al asistentului personal sau de indemnizaţie se încheie cu Pri-
marul localităţii de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a persoanei cu handicap grav, în 
limita locurilor disponibile, stabilite prin hotărârile Consiliului Local. 

După semnarea contractelor de muncă ale asistenţilor personali, au fost întocmite 
contractele individuale de muncă, iar la încetarea contractului de muncă, dispoziţia de 
încetare a raporturilor de muncă în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

Asistentul personal are dreptul, pentru activitatea desfăşurată pe baza contractu-
lui individual de muncă, la un salariu lunar stabilit potrivit dispoziţiilor legale, la nivelul  
salariului  asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială 
din sectorul bugetar altele decât cele cu paturi, spor de vechime şi alte sporuri aferente 
acordate în condiţiile legii, precum şi indemnizaţie de concediu, iar însoţitorii persoanelor 
cu handicap la o indemnizaţie, echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant.

Pentru anul 2017 numărul de asistenți personali ai persoanelor cu handicap a fost 
suplimentat cu 100 de locuri (de la 300 cât erau aprobate, la 400) și indemnizațiile de în-
soțitor cu 100 de locuri (de la 400 la 500  indemnizații de însoțitor), conform Hotărârii Con-
siliului Local nr. 286/31.07.2017, iar în bugetul local au fost prevăzute sumele necesare din 
care se suportă salarizarea şi transportul asistenţilor personali. 

Potrivit actului normativ menţionat, s-au făcut propuneri privind numărul de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap şi au fost înaintate spre aprobare Consiliul Local; 
totodată, s-a acordat sprijin asistenţilor personali la obţinerea documentelor necesare în-
tocmirii dosarului pentru angajare şi s-a analizat documentaţia aferentă asigurând respec-
tarea legislaţiei în vigoare.
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S-au întocmit dispoziţiile privind acordarea/încetarea indemnizaţiei pentru persoan-
ele cu handicap grav în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, Ordinului Ministerului 
Sănătății și Familiei nr. 380/2002 privind aprobarea modalităţii de plată a indemnizaţiei 
cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adul-
tului cu handicap grav sau reprezentantul său legal. 

În anul 2017 s-au efectuat verificările stabilite de legislaţia în vigoare, în privinţa 
respectării obligaţiilor precizate în fişa postului de către asistenţii personali şi a fost 
elaborat raportul semestrial, urmărindu-se permanent valabilitatea certificatului medical al 
persoanei cu handicap, totodată modificarea drepturilor salariale ale asistentului personal 
atunci când expirarea certificatului medical are loc în cursul lunii.

Salariile asistenţilor personali se suportă din cote de TVA, în perioada ianuarie-de-
cembrie 2017 fiind plătite următoarele drepturi salariale:

LUNA NR. DOSARE SUMA

IANUARIE
  286 asistenți personali

  388 indemnizații de însoțitor   

    585.276 lei

    372.435 lei

FEBRUARIE
  287 asistenți personali

  386 indemnizații de însoțitor    

    584.231 lei

    410.291 lei

MARTIE
  291 asistenți personali

  388 indemnizații de însoțitor

    594.732 lei

    412.387 lei

APRILIE
  296 asistenți personali

  395 indemnizații de însoțitor

    721.126 lei

    415.855 lei

MAI
  297 asistenți personali

  399 indemnizații de însoțitor

    604.409 lei

    420.482 lei

IUNIE
  299 asistenți personali

  392 indemnizații de însoțitor  

    611.966 lei

    414.127 lei

IULIE
  297 asistenți personali

  390 indemnizații de însoțitor

    607.577 lei

    413.119 lei

AUGUST
  308 asistenți personali

  413 indemnizații de însoțitor

    630.679 lei

    437.134 lei

SEPTEMBRIE
  311 asistenți personali

  410 indemnizații de însoțitor

    636.065 lei

    433.557 lei

OCTOMBRIE
  313 asistenți personali

  417 indemnizații de însoțitor  

    638.851 lei

    440.861 lei

NOIEMBRIE
  318 asistenți personali

  416 indemnizații de însoțitor

    647.472 lei

    435.838 lei   

DECEMBRIE
  315 asistenți personali

  416 indemnizații

    644087  lei

    439534  lei
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În medie, în fiecare lună prezintă dosare în vederea angajării unui asistent personal 
sau acordării indemnizației de însoțitor, un număr de 15-20 persoane, iar cei cărora le 
încetează contractul de muncă din diverse motive – la cererea persoanei, transfer la alte 
unităţii, expirarea contractului, decesul bolnavului sau alte condiţii prevăzute de legislaţia 
în vigoare sunt, în medie, în număr de 4-5 persoane.

Compartimentul Juridic-Salarizare întocmeşte statele de plată pentru asistenţii per-
sonali şi comunică Biroului Financiar Contabil şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei 
Târgu Jiu sumele  necesare plăţii salariilor.

Facem menţiunea că acelaşi compartiment  întocmeşte statele de plată și calcu-
lează lunar salariile (pentru toți cei 418 angajați din cadrul Direcției Publice de Protecție 
Socială-funcţionarii publici, personalul contractual, asistenții personali) și indemnizațiile 
de însoțitor (416 beneficiari), urmăreşte actualizarea  dosarelor de personal, a contractelor 
de muncă şi transmiterea în REVISAL .

Totodată, în anul 2017, Compartimentul Juridic-Salarizare a întocmit lunar situaţiile 
privind contribuţiile pentru asigurările sociale de stat, de sănătate, şomaj, impozitul pe 
salarii, fişele fiscale pentru  angajaţi şi a  depus la instituţiile abilitate raportările statistice, 
declaraţiile de contribuţii de stat şi alte lucrări specifice, ce privesc salarizarea, numărul de 
personal, structura organizatorică a instituţiei.

De asemenea, în cadrul compartimentului au fost întocmite dosarele de coasiguraţi 
şi cele pentru acordarea ajutoarelor de deces, precum şi cele de deducere suplimentară 
pentru salariaţii instituţiei. 

Planul de ocupare a funcţiilor precum şi situaţiile privind respectarea normelor de 
conduită a funcţionarilor publici şi personalului contractual au fost întocmite şi au fost co-
municate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către salariaţii Compartimentului 
Salarizare Juridic lunar, trimestrial, semestrial, sau anual, după caz. 

Salariaţii Compartimentului Juridic-Salarizare au acordat consultanţă juridică în 
problemele juridice şi  au  soluţionat adresele şi petiţiile care au fost  repartizate  de către 
directorul instituției şi Primarul municipiului Târgu Jiu.

De asemenea, personalul de specialitate a reprezentat instituţia în faţa instanţelor 
judecătoreşti, având un număr de 36 dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti (litigii de 
muncă, de drept contencios şi civil).

Salariaţii Compartimentului Juridic-Salarizare au  asigurat prelucrarea, analizarea în 
cadrul serviciului a unor  acte normative, documentări juridice, articole, alte lucrări în ve-
derea pregătirii profesionale de specialitate şi au  participat la audienţele acordate de către 
directorul instituţiei asistenţilor personali.

În cursul anului 2017 a fost întocmită documentaţia de aprobare sau modificare a 
organigramei, statul de funcţii şi de personal precum şi dispoziţiile de încadrare, detaşare, 
încetarea activităţii, pensionare, promovare, recrutare şi orice alte modificări apărute în 
raporturile de muncă ale salariaţilor.

Salariaţii compartimentului ţin evidenţa fişelor postului ce cuprind sarcinile de servi-
ciu ale fiecărui angajat, precum şi contractele individuale de muncă  coordonând aplicarea 
indexărilor, majorărilor şi oricăror modificări privind salarizarea personalului.

S-au efectuat operaţiunile privind încadrarea, drepturile salariale şi orice modificare 
intervenită pe parcursul desfăşurării activităţii pentru salariaţi şi pentru asistenţii angajaţi 
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pentru bolnavii cu handicap grav, consemnate în decizii şi adeverinţe care au luat locul 
carnetelor de muncă, precum şi cele lunare privind sporurile de vechime şi fidelitate ale 
personalului.

În cursul anului 2017 a fost coordonată activitatea de evaluare anuală a performanţelor 
profesionale individuale ale salariaţilor  instituţiei şi de acordare a gradelor profesionale 
şi s-a ţinut evidenţa cererilor de concedii de  odihnă, medicale, de studii, fără plată, de 
maternitate, pentru care s-a efectuat calculul drepturilor băneşti aferente concediilor de 
odihnă şi a concediilor de boală pentru salariaţi ori de câte ori  a fost nevoie. 

O altă categorie a lucrărilor realizate în cadrul Compartimentului Juridic-Salarizare o 
reprezintă întocmirea şi predarea  declaraţiilor informative privind impozitul reţinut la sursa 
şi câştigurile pe beneficiari de venit şi anume pentru salariaţii instituţiei şi asistenţii person-
ali ai persoanelor cu handicap; s-a asigurat depunerea lor în termen la D.G.P.C.F.S. Gorj.

În cursul anului au fost completate dosarele profesionale ale funcţionarilor  publici 
conform Legii nr. 432/2004, în format pe hârtie şi electronic Word, EXCEL.  S-a urmărit 
actualizarea dosarelor personale ale salariaţilor şi ale personalul contractual şi au fost 
eliberate la cererea salariaţilor, adeverinţe din care să rezulte calitatea de angajat şi cea 
de asigurat.

În conformitate cu prevederile art. 69 din Hotărârea Guvernului  nr.1425/2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006, cel puţin odată pe an angajatorului îi revine obligaţia de a prezenta Comitetului 
de Securitate şi Sănătate în muncă un raport scris privind situaţia securităţii şi sănătăţii 
în muncă, acţiunile întreprinse în cursul anului 2017 şi eficienţa acestora  în anul încheiat, 
precum şi programul de activitate al lucrătorului desemnat S.S.M. pentru anul 2018.

Activităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă desfăşurate pe parcursul anu-
lui 2017 în cadrul Direcţiei Publice de Protecţie Socială au fost următoarele:

1.Instruirea pe linie de securitate şi sănătate în muncă a salariaţilor din cadrul Di-
recţiei Publice de Protecţie Socială - activitate realizată de lucrătorul desemnat cu securi-
tatea şi sănătatea în muncă și de către şefii de servicii, creşe și compartimente.

2.Întocmirea tematicilor de instruire şi completarea fişelor de instruire,  după testar-
ea cunoştinţelor dobândite.

3.Informarea salariaţilor despre eventualele riscuri legate de locul de muncă sau 
îmbolnăviri profesionale.

4. Monitorizarea sub aspectul noxelor şi a condiţiilor de muncă, a locurilor de muncă 
din cadrul Direcţiei Publice de Protecţie Socială.

5. Instruire privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare la locul de muncă  
efectuată de către  personalul medical din cadrul creşelor. 

6. Informarea personalului privind instrucţiunile proprii de sănătate şi securitate în 
muncă privind utilizarea calculatorului, a copiatorului sau altă aparatură de birou.

7. Informarea personalului privind instrucţiunile proprii pentru  toate echipamentele 
de muncă din cadrul biroului.

8. Informarea personalului privind instrucțiunile proprii de sănătate şi securitate în 
muncă pentru îngrijitorii care desfăşoară activitatea de curăţenie la creşe şi în cadrul Di-
recţiei Publice de Protecţie Socială.

Aceste documente au fost aduse la cunoştinţa angajaţilor în cadrul instruirilor peri-
odice de către lucrătorul desemnat s.s.m. şi şefii de servicii, creşe şi compartimente.

Angajatorul s-a implicat în activitatea de a realiza controlul permanent al stării cal-
culatoarelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării pe cât posibil a sănătăţii  şi 
securităţii salariaţilor.
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Necesitatea de a asigura acordarea primului ajutor în caz de accidente de muncă a 
fost rezolvată prin amplasarea la fiecare punct de lucru a unor truse de prim ajutor omolo-
gate, cu schimbarea Kit-urilor periodic, din 2 în 2 ani.

A fost asigurată permanent achiziţionarea de materiale de curăţenie pentru person-
alul de întreţinere, a fost distribuit săpun la băile instituţiei, materiale pentru dezinfectarea 
wc-urilor şi alte produse de igienă.

A fost efectuată deratizarea instituţiei şi a punctelor de lucru (Creșe, Cluburi, Casa 
Iris, Centrul Magnolia).

Pe timpul verii s-a asigurat microclimat favorabil desfăşurării activităţii, prin ampla-
sarea de aparate de  aer condiţionat.   

Conducerea Direcţiei Publice de Protecţie Socială a colaborat în permanenţă cu 
Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă şi s-a declarat de acord cu toate propunerile 
care au fost făcute privind activitatea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă.

În cadrul Biroului financiar-contabilitate , în anul 2017 au fost desfășurate  lunar  
următoarele activități:

-Întocmirea documentului cumulativ privind intrările si ieșirile de alimente la  Creșa 
Petunia;

- evidența  contabilă a intrărilor de alimente Cantina de ajutor social;
-evidența  contabilă a ieșirilor  de alimente Cantina de ajutor social;
-evidența  contabilă a stocurilor ;
-calculul economiilor și (sau) depășirilor ;
-evidența  contabilă a intrărilor de alimente Creșa Petunia;
-evidența  contabilă a ieșirilor  de alimente Creșa Petunia;
-evidența  contabilă a stocurilor ;
-calculul economiilor si (sau) depășirilor;
-Înregistrarea în contabilitate a facturilor privind furnizorii de utilități si  alte facturi 

privind activitatea instituției și  întocmirea centralizatorului  facturilor; 
-Întocmirea ordinelor de plată si a ordonanțărilor;
-Operarea în programul de contabilitate a ordinelor de plată ;
-Înregistrarea si evidența în contabilitate a salariilor asistenților comunitari, asistenților 

personali și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, a salariilor creșelor, a salariilor 
direcției pe tipuri de cheltuieli conform clasificației bugetare;

-Înregistrarea și evidența în contabilitate a operațiunilor privind cheltuielile de 
materiale pe tipuri de cheltuieli conform clasificației bugetare;

-Întocmirea planificării plăților în trezorerie ( decada 1,2,3);
-Întocmirea solicitărilor de deschideri de credite bugetare și urmărirea primirii 

acestora;
-Întocmirea rectificărilor bugetare și urmărirea cheltuielilor pentru încadrarea în noul 

buget rectificat;
-Transmiterea bugetelor rectificate în sistemul de raportare FOREXEBUG în terme-

nele stabilite;
-Întocmirea și transmiterea lunar în sistemul de raportare FOREXEBUG a situațiilor 

financiare: plățile restante și situatia numărului de personal formularul F1118, situația 
plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate 
din FEN postaderare formularul F1114, situația plăților efectuate din fonduri externe ner-
ambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58) formularul F1122, situația plăților efec-
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tuate la titlul 65 ,,cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”, formularul 
F1123, situația activelor si datoriilor financiare ale instituției publice, formularul F1125, 
cont de execuție nontrezor, formularul F1115 și a balanței de verificare, formularul F1102 
și urmărirea confirmărilor transmise de sistem;

-Ridicare extrase bancă și trezorerie și punctarea cu evidența contabilă ;
-Confirmarea de  solduri în trezorerie ;
-Urmărirea și încadrarea în limita creditelor bugetare a tuturor plăților și cheltuielilor 

angajate;
-Întocmirea și ținerea evidenței contului 8067 ,,Angajamente legale,,
-Întocmirea și ținerea evidenței contului 8066 ,,Angajamente bugetare,;
-Întocmirea și ținerea evidentei contului 8067 ,,Angajamente legale”;
-Întocmirea situației datoriilor față de furnizorii de utilități;
-Întocmirea și  operarea în programul de contabilitate a registrului de casă;
-Întocmirea cecului de ridicare de numerar și achitarea către persoanele trecute în 

ștat a numerarului;
-Încasarea și depunerea contribuției de masă la creșă;
-Încasarea,  ocazional, a  sumelor necuvenite și virarea către bugetele din care au 

fost efectuate plățile;
-Întocmirea borderoului  aferent fiecărei încasări de numerar;
-Înregistrarea în fișele de credit a cheltuielilor și plăților  privind materialele, salariile, 

indemnizațiile, ajutoarele , Creșa Petunia, precum și calculul acestora;
-Întocmirea  fișelor de cont pentru operațiuni diverse;
-Întocmirea monitorizării cheltuielilor de personal;
-Întocmirea raportărilor lunare: plăți restante:  anexa 30 cod 40, anexa 30 cod 43, 

anexa 30 cod 49, execuția bugetară;
-arierate: sinteza plăților și arieratelor, situația privind obligațiile de plată către oper-

atorii economici; situația centralizată privind arieratele; cont de execuție :  anexa 7, anexa 
9, anexa 11;

-Întocmirea notelor contabile privind salariile, materialele, banca, casa, ajutorul 
social, ajutorul de încălzire cu lemne, amortizarea, mijloacele fixe, creșa Petunia, cantina,  
nota de deschidere, nota de închidere.

-Întocmirea balanței de verificare si transmiterea în sistemul de raportare 
FOREXEBUG;

-Organizarea si urmărirea inventarierii/casării anuale a patrimoniului instituției pre-
cum și înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acestor operațiuni;

-Modificarea și dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a 
Balanţei de deschidere si a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice cf. Anexei  nr. 
2 la OMDB nr.2021/2013;

-Întocmirea bilanțului contabil:anexa 1 , anexa 2, anexa 3 , anexa 4 , anexa 40 
b, anexa 13, anexa 33, anexa 34, anexa 35a, anexa 35b,anexa 7. 68.02.15.02, anexa 
7. 68.02.15.01, anexa 7.68.02.05.02, anexa 7 . 68.02.11, anexa 7. 68.02.50, anexa 7. 
68.10.11;

-întocmirea fluxului de trezorerie;
-întocmirea chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a SCM;
-Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării;
-Situația centralizatoare anuală privind stadiul implementării SCM;
-Întocmirea raportului asupra SCM,
-Actualizarea procedurilor operaționale conform Ordinului nr. 400/2015 și Ordinului 

nr. 200/2016 cu modificările și actualizările ulterioare;
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-Întocmirea Registrului jurnal;
-Întocmirea altor situații cerute de Primăria municipiului Târgu Jiu, Administrația 

Județeană a  Finanțelor Publice Gorj și alte organe;
-Situația privind plafonul cheltuielilor de personal;
-Situația mijloacelor fixe aparținând domeniului public;
-Întocmirea proiectului de buget pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021;
-Situația privind calculul costului mediu pe persoană - Casa Iris, Centrul Magnolia, 

Casa Sânziana, cluburile persoanelor vârstnice, cantina de ajutor social;
-Raportarea situației privind fondul de salarii semestrial;
-Întocmirea situației privind suplimentarea plăților;
-Întocmirea cererii, acordului și situației obligațiilor de plată restante către furnizorii 

de bunuri, servicii și lucrări și către bugetul de stat cu privire la rectificarea bugetului de 
stat;

-Închiderea anului bugetar și fiscal;
-Angajarea, respectiv recepția tuturor cheltuielilor instituției în sistemul de raportare 

FOREXEBUG în vederea achitării acestora;
-Asigurarea organizării și conducerii contabilității în condițiile legii;
-Organizarea evidenței;
-Asigurarea si răspunderea respectării normelor PSI, de protecție și igienă a muncii;
-Exercitarea controlului financiar preventiv.

Activitatea  Compartimentului Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Publice de Pro-
tecţie Socială s-a axat pe aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
și H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice.

Astfel, în cursul anului 2017, în conformitate cu prevederile  art.7 alin.1, lit.c) și alin.5 
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, SECȚIUNEA I Achiziția directă din H.G nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziție publică /  acordului cadru din Legea nr. 98/2016 priv-
ind achizițiile publice și a PO la nivelul Direcției Publice de Protecție Socială referitoare la 
achiziția serviciilor cuprinse în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu 
valori sub pragul stabilit la art.7 alin.1, lit.c) al aceleiași legi, în cadrul Compartimentului 
Achiziții s-au realizat 151 de achiziții publice atât on-line cât și off-line, finalizate astfel:

-prin încheierea de contracte - 16 ;
-prin emiterea de comenzi către operatori economici -135 (atribuite prin utilizarea 

SEAP- catalog electronic)
În conformitate cu art. 46 alin.5 din H.G. nr. 395/ pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică, acordului cadru din Legea nr.98 privind achizițiile publice au fost transmise în 
SEAP 9 notificări referitoare la achiziţiile directe a căror valoare au depăşit pragurile 
prevăzute de legislația în vigoare.

Până la sfârșitul anului 2017 a fost elaborată Strategia anuală de achiziție pub-
lică la nivelul Direcției Publice de Protecție Socială, ce cuprinde totalitatea proceselor de 
achiziție publică  planificate a fi lansate în cursul anului 2018.

Totodată, a fost elaborat  într-o primă formă și Programul anual al achiziţiilor pub-
lice, preconizate a se desfăşura în anul 2018 în cadrul Direcţiei Publice de Protecţie So-
cială.
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În municipiul Târgu Jiu funcționează patru Cluburi ale Vârstei a Treia, situate în fi-
ecare zonă reprezentativă a orașului: str. Olteniței, str. Mioriței, str. T.Vladimirescu 
și str. Debarcader. În anul 2017 au fost desfășurate numeroase activități, destinate 
pensionarilor membri ai cluburilor, dar și altor categorii de pensionari: pensionari 
petroliști, pensionari  mineri, pensionari militari, pensionari de etnie rromă etc.:

•“Nunta de Aur”- festivitate dedicată cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani 
de căsătorie neîntreruptă. Aceasta activitate a fost aprobată prin HCL nr. 36 din 
30.01.2017, suma alocată evenimentului fiind de 78.060 lei cu tva. În anul 2017 au 
fost sărbătorite 70 de cupluri.

•1 Octombrie-Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice - festivitate organi-
zată pentru un număr de 1.800 de pensionari. Această activitate a fost aprobată prin 
HCL nr. 318 din 28.08.2017, suma alocată evenimentului fiind de 140.000 lei cu tva.

•Deplasarea în Stațiunea Săcelu - organizată la începutul lunii iulie, pentru un 
număr total de 100 de pensionari. Bugetul pentru acest eveniment a fost aprobat 
prin H.C.L.nr .102 din 27.03.2017 în sumă de 10.500 lei cu tva.

•Deplasare la Alba Iulia în data de 1 Decembrie pentru manifestările organizate 
în Cetatea Unirii. Bugetul pentru acest eveniment a fost aprobat prin H.C.L. nr. 416 
din 30.10.2017 în suma de 9000 lei cu tva.

Centrul Social de Urgență pentru Persoanele Fără Adăpost – Casa Iris reprez-
intă un serviciu de asistenţă socială cu regim rezidențial, care funcţionează sub autoritatea 
Direcţiei Publice de Protecţie Socială şi este înfiinţat prin H.C.L. nr.232/26.06.2006. 

Persoanele fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din persoane singure 
ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar - eco-
nomic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, trăiesc în stradă, locuiesc tem-
porar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susține o locuință în regim de 
închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează 
ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate și nu au domiciliu ori resedință, 
indiferent de naţionalitate, vârstă, religie sau sex, dar care au un grad minim de autonomie.

Se acordă servicii sociale persoanelor cu domiciliul / rezidente în municipiul Târgu 
Jiu, indiferent de naţionalitate, vârstă, religie sau sex, dar care au un grad minim de auton-
omie, aflate în următoarele situaţii:

-persoane fără locuinţă/dependente de stradă ;
-persoane fără resurse materiale;
-familii cu copii minori (cu vârsta mai mare de 3 ani);
-persoane vârstnice;
-pensionarii pe caz de boală şi cu pensie minimă conform legislației în vigoare; 
-persoane suferinde de boli cronice netransmisibile;
-persoane cu handicap fizic, psihic, mental, vizual sau asociat;
-persoane eliberate din penitenciar cu excepția condamnărilor pentru crimă, viol, 

vătămări corporale;
-persoane externate din spital;
-persoane scoase din evidența centrelor de plasament;
-persoane care au părăsit locuința din cauza violenței/hărțuirii;
-persoane aflate în evidența serviciului de probațiune;
-persoane aflate în evidența D.I.I.C.O.T.
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Perioada inițială de acordare a serviciilor sociale este de 30 de zile, după care se 
reevaluează cazul, putând fi prelungită în funcție de nevoile identificate.

În cazuri excepţionale se acordă ajutor în regim de urgenţă şi persoanelor din alte 
localități din județul Gorj sau din alte judeţe/țări, pe o perioadă inițială de șapte zile (în 
limita locurilor disponibile), după care se reevaluează cazul, putând fi prelungită în funcție 
de nevoile identificate.

Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost (C.S.U.P.F.A.) asigură ben-
eficiarilor condiţii corespunzătoare de asistență socială, asistenţă medicală primară, con-
siliere psihologică, supraveghere, cazare, igienă corporală și spălare a hainelor.

În anul 2017 au beneficiat de serviciile sociale oferite de centru un număr de 89 de 
persoane, din care 81 persoane adulte (27 femei și 54 bărbați) și 8 minori.

Toți beneficiarii sunt luați în evidență, îndrumați, susținuți și însoțiți  pentru a se în-
scrie la medic de familie.

Toate persoanele care nu aveau acte de identitate  la sosirea în centru au beneficiat 
de sprijin și însoțire pentru obținerea lor: certificate de naştere/căsătorie și cărți de identi-
tate provizorii cu mențiunea „lipsă spațiu”. 

Tuturor beneficiarilor li s-a întocmit fișa de observație, ancheta socială, fișa de moni-
torizare, etc. Pentru beneficiarii care nu au avut domiciliul în municipiul Târgu Jiu și au fost 
cazați în regim de urgență în centru, au fost solicitate  anchete sociale prin adrese înaintate 
către primăriile de domiciliu.

Toți beneficiarii au fost informați, susținuți şi li s-a facilitat obţinerea altor tipuri de 
prestaţii şi servicii sociale prevăzute de legislația în vigoare.

Tuturor beneficiarilor li s-a oferit sprijin în vederea reintegrării în grupul format din 
centru, prin activități de socializare-resocializare cu celelalte persoane.

A avut loc consiliere individuală cu privire la formarea și învățarea asumării de re-
sponsabilități față de sine și față de ceilalți. Individual beneficiarii au fost testați si evaluați 
prin diferite metode psihologice (inteligență, teste de personalitate, etc.), urmând apoi 
întocmirea rapoartelor de evaluare psihologică și a fișelor psihologice. 

Beneficiarii apți de muncă au fost consiliați în vederea găsirii unui loc de muncă. Au 
fost îndrumați și le-au fost prezentate diferite locuri de muncă, atât publicate în presă cât 
și de la A.J.O.F.M. GORJ.

Beneficiarii au acces la bucătăria Centrului dotată cu frigider, aragaz, tacâmuri și 
veselă. De asemenea, Centrul este dotat cu mașină de spălat. 

Accesul beneficiarilor în Centru se face pe baza semnăturii în registrul de intra-
re-ieşire. 

Cu ocazia sărbătorilor de Paşte, de Crăciun precum și de Anul Nou, toţi beneficiarii 
Centrului au primit o masă cu meniu specific tradiţional.

 Programul de lucru pentru personalul angajat, este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/
săptămână, în ture între orele 8▪▪ – 20▪▪. 

Programul de lucru între orele 20▪▪ - 08▪▪ și în zilele libere / sărbători legale este 
asigurat de către serviciul de pază.

Importanța funcționării și existenței Centrului Social de Urgență pentru Persoanele 
Fără Adăpost - Casa Iris reiese din faptul că este singurul serviciu social acreditat pentru 
astfel de cazuri sociale din Municipiului Târgu Jiu.

”Casa Sânziana” este un Centru de Primire în Regim de Urgenţă pentru Vic-
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timele Violenţei în Familie care acordă găzduire pe o perioadă limitată de timp cuprinsă 
între 7 și 60 zile. 

Centrul oferă servicii de sprijin şi protecţie victimei până la ameliorarea şi depăşirea 
problemelor cu care se confruntă aceasta. 

Obiectivele sunt:
- creşterea gradului de integrare socială prin asigurarea serviciilor specializate 

oferite de Centru (consiliere psihosocială, consultanţă juridică, medicală) pentru victimele 
găzduite, cât şi pentru cele semnalate;

- consiliere individuală privind problemele de ordin familial şi identificarea situaţiilor 
de risc pentru părţile implicate în conflict;

-consiliere profesională;
-intermediere şi sprijin în relaţia cu autorităţile;

Accesul în Centru se face cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
 - femeia trebuie să aibă domiciliul pe raza municipiului Tg-Jiu;
-să aibă 18 ani împliniţi;
-să nu prezinte boli psihice;
-să nu prezinte boli infecto-contagioase;
În anul 2017 au avut înregistrate un număr de 13 cazuri de violenţă intrafamilială, 

dintre care 8 femei şi 5 copii.
Cauzele pentru care aceste femei au solicitat sprijinul Centrului au fost actele de 

violenţă manifestate sub toate formele ei, pe fondul consumului frecvent de alcool, ve-
niturile insuficiente, lipsa unui  loc de muncă, capacitatea slabă a cuplului de aplanare a 
conflictelor, ş.a.

Pentru fiecare persoană cazată în Centru s-a făcut o evaluare  iniţială care a constat 
în analiza calităţii mediului de dezvoltare al familiei (locuinţă, hrană, asigurarea securităţii 
fizice şi psihice), precum şi o evaluare a cauzelor care au condus la situaţia de criză exis-
tentă.  

Şedinţele de consiliere individuală au avut drept scop încadrarea victimei în viaţa 
socială, prin eliminarea cauzelor care au condus la această situaţie de fapt. Totodată, s-a 
făcut o analiză a situaţiei existente şi o evaluare a resurselor individuale, pentru ca victima 
să depăşească mai uşor starea delicată în care se află.

Pe parcursul activităţii Centrului s-a constatat că, în unele cazuri,  violenţa mani-
festată de către soţ asupra soției nu a încetat nici după întoarcerea victimelor în familie, 
victimele fiind aduse din nou în Centru de către echipajele de Poliţie sau, acestea ştiind de 
existenţa Centrului, solicită singure cazarea.

În cadrul Centrului, victimele  au beneficiat de servicii de consiliere socială, de 
sprijin emoţional, de orientare şi îndrumare privind depăşirea situaţiei de criză în care se 
aflau. Totodată, acestea au beneficiat de consiliere privind modalităţile de obţinere a unei 
locuinţe sociale şi alternative la spaţiul de locuit.

Pentru persoanele cazate în cadrul Centrului s-a constatat o ameliorare a stării psi-
hice, căpătând o mai mare  încredere în forţele proprii pentru depășirea situaţiei existente 
şi o mai bună socializare cu cei din jur.

 Centrul Medical Speranța din Târgu Jiu deservește un număr de peste 4000 de 
pacienți, oferind servicii medicale atât persoanelor asigurate cât și neasigurate (prepon-
derent de etnie rromă).
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În anul 2017, Centrul Medical Speranța a oferit servicii medicale în număr de peste 
4800 de consultații medicale (adulți și copii). 

S-au efectuat 160 de imunizări cu vaccinurile ROR, DTP, AH, DT.
Pentru această acțiune s-a colaborat permanent cu mediatoarele sanitare și asis-

tentele comunitare care deservesc persoanele defavorizate din Târgu Jiu, acestea fiind 
prezente zilnic la Centrul Medical pentru a prelua informațiile necesare și listele cu copiii si 
gravidele ce trebuiau imunizați si monitorizați permanent.

Totodată, echipa care efectuează vizite la domiciliu a primit informații de ordin medi-
cal și a adus rapoarte de monitorizare de la persoanele imobilizate la pat. Având în vedere 
că există un număr de peste 400 de pacienți cu boli cronice care necesită permanent 
tratament de specialitate, aceștia au fost monitorizați ori de câte ori starea de sănătate a 
acestora a impus-o .

În acest an, Centrul Medical Speranța a eliberat un număr de 2260 de rețete cu 
tratament pentru boli cronice și peste 2600 de rețete cu tratament pentru afecțiuni acute.

Au fost oferite 640 de servicii medicale persoanelor neasigurate, aceștia primind in-
dicatii și recomandări către medici de specialitate atunci cand boala impunea acest lucru. 
Pentru cei care nu au necesitat control de specialitate s-au eliberat rețete necompensate, 
unii dintre aceștia neavând statutul de persoană asigurată medical.

Au fost efectuate peste 800 de tratamente injectabile, pansamente de plăgi tăiate 
sau înțepate, arsuri sau mici accidente, ce puteau fi efectuate în cabinet.

Pentru a preveni și a îmbunatăți starea de sănătate a populației, s-au efectuat lunar 
campanii de informare, conștientizare și prevenire a bolilor infecto-contagioase și în spe-
cial a bolilor cu transmitere sexuală, a bolilor infecțioase (cum este hepatita B), TBC sau a 
bolilor de sezon cum este gripa, viroza respiratorie, rujeola, rubeola, varicela etc.

Datorită colaborării permanente cu mediatorul sanitar și asistentul medical comu-
nitar din zonă, s-au depistat și înregistrat în evidențele medicale cazuri noi de diabet za-
harat, hepatită cronică, poliartrită, hipertensiune arterială, ulcer, ciroză, epilepsie, gută, 
adenom de prostată și insuficiență renală, pacienții fiind îndrumați pentru examene med-
icale de specialitate.

Acest centru deservește orice pacient atât înscris pe liste, cât și din afara listelor, 
indiferent de statutul său de asigurat sau neasigurat și oferă servicii medicale de calitate 
tuturor categoriilor de pacienți.

Centrul  de  Servicii Sociale Integrate – Centru de Asistenţă Socială pentru 
Bătrâni Magnolia din cadrul Direcţiei Publice de Protecţie Socială este un serviciu public 
local înfiinţat la data de 27.04.2012 prin Hotărârea nr. 120/27.04.2012 a Consiliului Local 
Târgu  Jiu şi are sediul în Municipiul Târgu  Jiu, str. Olteţului  nr.5, Judeţul Gorj.

Centrul de  Servicii Sociale Integrate – Centru de Asistenţă Socială pentru Bătrâni 
Magnolia din cadrul Direcţiei Publice de Protecţie Socială este licențiat în conformitate cu 
prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările ulterioare, conform Licenței de funcționare seria LF  Nr.0000274 pe compo-
nenta de zi și Licența de funcționare  seria LF Nr.0000273 pe componenta de asistență 
și suport la domiciliu, emise de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Per-
soanelor Vârstnice.

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 popu-
laţiei vârstnice de pe raza municipiului Târgu  Jiu.
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Obiectivul specific al centrului constă în  oferirea de servicii sociale pentru persoan-
ele vârstnice aflate în situaţii de vulnerabilitate, în vederea prevenirii marginalizării sociale 
şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice, 
prin petrecerea în mod activ și plăcut a timpului liber, precum şi accesul garantat al bene-
ficiarilor la serviciile sociale oferite în acest centru, o  informare cât mai exactă  a acestora 
cu privire la drepturile ce le revin. 

Beneficiarii centrului sunt persoane singure, în vârstă de peste 58 ani, cu domiciliul  
în municipiul Târgu Jiu, lipsite de posibilități materiale, aflându-se în situație de risc social.

În cadrul  Centrului de  Servicii Sociale Integrate – Centru de Asistenţă Socială pentru 
Bătrâni Magnolia își desfășoară activitatea o echipă formată din 9 specialiști: 1 şef centru, 
1 psiholog, 1 asistent social, 1 administrator și 5 îngrijitori la domiciliu.

Centrul  de  Servicii Sociale Integrate – Centru de Asistenţă Socială pentru Bătrâni 
Magnolia are două componente funcţionale, respectiv: componenta de  zi  și componenta  
ce oferă asistenţă şi suport la domiciliu pentru persoanele vârstnice. 

A. Componenta de zi, cea care  îndeplineşte atribuţii privind prevenirea marginal-
izării şi excluderea socială a persoanelor vârstnice, îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor 
vârstnice prin petrecerea în mod activ şi plăcut a timpului liber cum ar fi: socializare şi 
petrecerea in mod placut a timpului liber, activităţi de informare, consiliere psihologică in-
dividuală şi de grup, informare juridică, activități practice cum ar fi lucrul manual, realizarea 
de obiecte ornamentale (mărţişoare, felicitări, decoruri pentru bradul de Crăciun), activităţi 
de training mental, socioterapie, art-terapie, meloterapie.

Activităţile de informare, consiliere psihologică individuală şi de grup, consiliere ju-
ridică, au urmărit protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale per-
soanei vârstnice, promovarea participării active a acesteia în cadrul diferitelor activităţi 
care au contribuit la crearea unei autonomii individuale a beneficiarilor. Prin consiliere psi-
hologică şi juridică s-a urmărit oferirea de suport, identificarea intereselor, aspiraţiilor, pri-
orităţilor şi scopurilor proprii.

Activităţile socio-culturale şi ocupaţionale (mini-spectacole, organizare zile de 
naştere şi onomastice, vizite, dansuri, jocuri de societate, creaţii, epigrame, poezii) au avut 
drept obiectiv implicarea participării beneficiarilor în scopul prevenirii marginalizării so-
ciale. Acest lucru le-a conferit un sentiment revigorant şi o încredere în propria persoană, 
cât şi suprimarea monotoniei şi a complexelor legate de vârstă.

Angrenarea în activităţile practice (autogospodărire, lucru manual, etc) a dus la dis-
trugere unor bariere de comunicare şi aproprierea seniorilor la nivel personal şi spiritual 
unul faţă de altul şi faţă de angajaţii centrului. Aceste servicii au făcut beneficiarii să se 
simtă utili, integraţi într-o colectivitate, egali, să-şi recapete încrederea în forţele proprii, 
pierdută odată cu pensionarea, să-şi schimbe optica de a privi bătrâneţea.

 Activităţile de training mental, socio-terapie, art-terapie, meloterapie au creat o at-
mosfera caldă menită deschiderii unor porţi spre comunicare şi relaţionare interpersonală. 
Componenta de zi a Centrului Magnolia este un spaţiu de relaxare şi agrement pentru 
pensionarii din Târgu Jiu, fiind destinat stimulării comunicării la orice vârstă şi readucerii 
persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială activă. Sunt vizate persoanele care, deşi af-
late la pensie, şi-au păstrat spiritul viu şi doresc să desfăşoare aceeaşi viaţă activă pe care 
o desfășurau înainte de a părăsi activitatea profesională zilnică.

În cadrul componentei de zi, un număr de 140  persoane vârstnice aflate în situație 
de risc social au frecventat zilnic Centrul Magnolia, beneficiind de  serviciile oferite în cad-
rul centrului, desfăşurând următoarele activităţi:

•Întâlniri cu specialiști din diferite domenii:
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medicină (oftalmologie, geriatrie, ortopedie, nutriţie, farmacie);
justiţie (poliţişti – instruire IPJ Gorj privind măsurile de combatere a furturilor și 

infracțiunilor în rândul vârstnicilor); 
reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române;
reprezentanţi ai Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Craiova;
reprezentanţi ai DSP Gorj;
reprezentanţi ai Fundaţiei Motivation.
•Vizite la Muzeul Etnografic Curtişoara, Casa Cartianu, Muzeul Brâncuși de la Ho-

bița, Muzeul Astra din Sibiu, Muzeul Icoanelor pe sticlă din Sibiel, Castelul de lut din Valea 
Zânelor, Muzeul Brukenthal de la Sibiu, Catedrala Evanghelică, Biserica Greco-catolică 
din Sibiu, Muzeul Satului din Negrești Oaș, Centrul Etnografic din Rășinari, Muzeul Paro-
hial Săliște; 

•Activităţi de informare: citit ziare, reviste, vizionări TV, audiţii radio;
•Vizită la Casa Memorială Petre Țuțea, Octavian Goga, etc.
•Acțiune intergenerații cu copii de la Școala Generală „Alexandru Ștefulescu”, Șco-

ala Generală „Gheorghe Tătărăscu”, Liceul „Tudor Vladimirescu”;
•Omagierea Marii Uniri, Dragobetele, Ziua Mărţişorului, Ziua femeii, Ziua Eroilor,  

Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Ziua Naţională a României, etc;
•Concursuri de şah, table, dans; 
•Concurs pe teme gastronomice: ,,Plăcintele bunicii”;
•Excursii la mănăstiri: Mănăstirea Lainici, Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Bârsa-

na, Cimitirul Vesel din Săpînța,  Mănăstirea Orlat, Biserica Fortificată de la Cisnădioara, 
Mănăstirea Iacob Românul; 

•Tratament balnear la Băile Săcelu; 
•Investigaţii medicale gratuite – testarea glicemiei și  a tensiunii  arteriale;
•Campania ,,Faptele Bune sunt Lumina” - Campanie organizată în parteneriat cu 

Asociația Vasiliada;
•,,Florile Prieteniei,, - Origami confecționate cu un grup de elevi din Franța;
•Campanie umanitară ,,Faptele Bune sunt Lumina ,, - Asociația Vasiliada;
•Eminesciana – Manifestare închinată sărbătoririi nașterii poetului național Mihai 

Eminescu;
•Petreceri organizate cu diferite ocazii: zile de naştere, petrecere de Sf. Nicolae, Sf. 

Dumitru, Sf. Maria, Sf. Constantin şi Elena, Buna Vestire, Sărbători Pascale, Sfânta Maria, 
Sfântul Nicolae, Sfântul Mihail şi Gavril, Sfântul Ştefan, Crăciunul;

•Pe parcursul anului 2017 s-au adresat pentru informații cu privire la serviciile so-
ciale acordate beneficiarilor un număr de  55 de persoane, iar în sala de conferință a Cen-
trului au avut loc activități la care au participat 466 de beneficiari.

B. Componenta centrului ce oferă asistenţă şi suport la domiciliu pentru per-
soane vârstnice  are ca scop principal prevenirea instituționalizării vârstnicilor în cămine 
pentru persoane vârstnice, de îmbunătățire a calității vieții persoanelor vârstnice și 
socializarea lor, îndeplinind următoarele atribuţii:

•ajutor în diferite deplasări în scopul socializării;
•ajutor în rezolvarea problemelor administrative ale beneficiarilor;
•activităţi de asistenţă şi suport (suport afectiv, consiliere informaţională, psiholog-

ică şi juridică);
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•ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (ajutor la prepararea hranei, 
activități de menaj, efectuarea cumpărăturilor, plata facturilor, însoţire în vederea ridicării 
pensiei şi a rețetei medicale, suport în utilizarea mijloacelor de transport, companie);

•atribuţii privind îngrijirea persoanelor vârstnice pentru activităţi de bază cum ar fi: 
ajutor în efectuarea  igienei corporale, ajutor la  îmbrăcat/dezbrăcat,  ajutor la hrănire-hi-
dratare, ajutor la deplasarea în interiorul locuinţei, comunicare, utilizarea mijloacelor de 
comunicare;

Cei 5 îngrijitori ai centrului efectuează vizite regulate la domiciliul bătrânilor suferind 
de diverse afecţiuni pentru le acorda asistență și suport. 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. Pentru fiecare beneficiar 
a fost întocmită ancheta socială, planul de intervenţii în care au fost prevăzute serviciile 
asigurate beneficiarilor, plan care a fost revizuit periodic în funcţie de nevoile beneficia-
rului, plan individual de asistență și îngrijire, fișă de monitorizare, fișă de evaluare, fișă de 
reevaluare. În anul 2017  în evidența Centrului Magnolia pe componenta de asistență și 
suport la domiciliu au figurat un număr mediu de 16 beneficiari zilnic, 5 zile/ săptămână, 
beneficiind de serviciile a 5 îngrijitori la domiciliu, însumând un număr de 6288  activități. 
Au fost monitorizați și reevaluați permanent  toți beneficiarii Centrului. S-au aplicat pentru 
13 vârstnici ,,Chestionarul pentru verificarea  gradului de satisfacție al beneficiarilor”.

În anul 2017, activitatea specifică sintetizată a centrului s-a desfăşurat după următorii 
parametrii:

1.Număr total intrări şi ieşiri pe anul 2017
Intrări  10 beneficiari

Ieşiri  10  beneficiari

2.Situaţia statistică a beneficiarilor pe categorii de vîrstă şi sex

Nr. 
Crt.

Beneficiari
58- 60

  ani

60-65

  ani

65-70

  ani

70-75

  ani

75-80

  ani

80-85

  ani
Total 

1. Barbati 1 0 4 4 5 1

2. Femei 2 12 18 5 5 1

3. Total 3 12 22 9 10 2 58

3. Documente ale dosarului de servicii sociale întocmite de asistentul social 
A n c h e t ă 
socială

Plan de 
intervenţie

Fişa 
vârstnicului

Fişa de 
reevaluare

Fişa 
monitorizare

Plan de 
asistenţă și 

îngrijire

     9 115    9 212   401  199
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4. Documente ale dosarului de servicii sociale întocmite de psiholog

Fisa de 
c o n s i l i e r e 
psihologică

Plan 
individualizat

Fişa de 
evaluare 

psihologică

Raport de  
evaluare 

psihologică

Fişa de 
monitorizare 
psihologică 
trimestrială

     216     56   56  23   212

5.Activităţi specifice
Consiliere psihologică Socioterapie-

meloterpie
Training  mental Evaluare

psihologică

    407  beneficiari      579  beneficiari     624 beneficiari 23 beneficiari

În anul 2017, intervenția psihologică a vizat consilierea psihologică, programe de 
terapie de grup, evaluare psihologică precum și chestionare de verificare a satisfacției 
beneficiarilor cu scopul îmbunătățirii abilităților de relaționare, creșterii coeziunii grupului, 
a stimei de sine, a gestionării relațiilor conflictuale, a creșterii încrederii în posibilitățile pro-
prii și a îmbunătățirii activității. În partea de evaluare a beneficiarilor s-a urmărit depistarea 
de indici corespunzători tulburărilor afective, anxioase, demenței. Pe partea de intervenție 
temele mari de lucru au fost:

•pierderi familiale și sociale;
•relația autonomie-dependență; 
•singurătatea;
•încercarea de menținere a nivelului de speranță.

Ca rezultat menționăm: combaterea izolării și a preocupărilor regresive; diminuarea 
credințelor beneficiarilor legate de singurătate, aceasta nemaifiind privită ca un sentiment 
de abandon, ca o lipsă totală de protecție; îmbunătățirea comunicării între persoanele de 
vârstă apropiată cu nevoi similare; diagnosticele nu mai sunt privite ca o traumă și nu mai 
generează sentimente de marginalizare, inutilitate, neputință și debusolare; diminuarea 
preocupărilor legate de ideea proximității morții.

O preocupare permanentă pentru Centrul Magnolia a reprezentat-o calitatea ser-
viciilor oferite, adaptarea şi diversificarea acestora în funcţie de nevoile beneficiarilor. În 
acest sens Centrul Magnolia pune la dispoziţia beneficiarilor chestionarul privind gradul 
de satisfacţie al beneficiarului. 

Serviciul social a desfășurat periodic sesiuni de instruire a personalului Centrului 
precum și a beneficiarilor cu privire la ROF și ROI Centrului Magnolia, a Cartei drepturilor 
beneficiarilor, a condițiilor/situațiilor de încetare/sistare a serviciilor sociale, prevenirea și 
combaterea oricărei forme de abuz, informarea cu privire la tipurile de abuz, modalitatea 
de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant.

•S-au efectuat campanii de informare în comunitate cu privire la serviciile oferite de 
centru: Cabinete medicale, Unitățile medicale de urgență din Târgu Jiu, Cluburile vârstei 
a III –a;

•Un număr de 3 beneficiari au fost consiliați și susținuţi pentru întocmirea dosarelor 
în vederea încadrării într-un grad de handicap, pensie de invaliditate și luarea în evidență 
pentru obținerea prestațiilor sociale;
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•Realizarea unei evaluări și ajutor în întocmirea dosarului pentru beneficiarii care 
solicită o locuință socială;

•Contactarea membrilor de familie cu ocazia deteriorării stării de sănătate sau a 
evenimentelor majore din viața beneficiarilor;

Privitor la serviciile acordate beneficiarilor, un loc important l-au ocupat serviciile 
de integrare/reintegrare socială. Informarea și consilierea socială, activitate desfășurată 
de asistentul social, constă într-o etapă de evaluare inițială (folosind instrumente de lucru 
specifice) în scopul diagnosticării problemelor sociale cu care se confruntă beneficiarii, o 
etapă de intervenție constând în acțiuni pentru îmbunătățirea situației beneficiarului, pre-
cum și o serie de acțiuni privind admiterea și menținerea beneficiarului în Centru.  În anul 
2017  Centrul Magnolia a încheiat protocoale de colaborare cu instituții locale și județene : 

•Liceul Energetic Târgu jiu – Protocol de colaborare nr. 3347/17.10.2017
•Protoieria Târgu Jiu Nord – Protocol de colaborare nr.2865/01.03.2017
•Asociaţia Vasiliada, Filiala Târgu Jiu–Protocol de colaborare nr. 1953/04.02.2017
Agenția pentru Dezvoltare Regională – Regiunea SV Oltenia a făcut o vizită de moni-

torizare în luna septembrie 2017, iar raportul de monitorizare a fost unul pozitiv constatân-
du-se respectarea indicatorilor proiectului.

Din punct de vedere administrativ s-a realizat inventarierea anuală a bunurilor ma-
teriale, au fost realizate lucrări de amenajare a spațiului verde prin sădirea de material 
arboricol (pomi fructiferi).

 
Creșele – centre de educație antepreșcolară se află situate pe raza municipiului 

Târgu Jiu, după cum urmează:

-Creșa nr.10 - str. 11 IUNIE  1848 NR 69, cu un nr. de 40 locuri;
-Creșa nr.2 -  str. Siretului, cu un nr. de 45 locuri;
-Creșa nr.4 - str. Griviței, cu un nr. de 45 locuri;
-Creșa  nr.8 - str. Mioriței, cu un nr. de 50 locuri;
-Creșa PETUNIA - str. Aleea Plopilor, cu un nr. de 30 locuri.
CREȘELE sunt specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pent-

ru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreșcolară.
În îndeplinirea scopului lor, creșele au realizat, în principal, următoarele activități:
- asigurarea serviciilor de îngrijire, supraveghere si educație a copiilor de vârstă an-

tepreșcolară;
- asigurarea unui program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialu-

lui de dezvoltare  și particularităților copiilor de vârstă antepreșcolară;
- supravegherea  stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordarea primului ajutor 

și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul  preluării copilului 
de susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală;

- asigurarea nutriției copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare;
- colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creșa și  realizarea unei relații de 

parteneriat activ cu părinții;
- asigurarea  consilierii si sprijinului pentru părinți;
- contribuirea  la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separar-

ea copilului de părinții săi.
Pe lângă aceste activități zilnice de rutină și învățare, în cursul anului 2017 creșele 

au mai organizat:
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-serbare de 8 Martie
-serbare de ritualuri Pascale
-serbare cu ocazia zilei de 1 IUNIE
-serbare de MOȘ CRĂCIUN
-întâlniri cu părinții.

Programul  creșelor  este de la 06.00-18.00, de luni până vineri, în tot cursul anului, 
mai puțin o lună când, conform legii creșelor, acestea se închid pentru igienizare.

Numărul total de solicitări pentru înscrierea copiilor în creșe în cursul anului 2017 a 
fost de 269, pentru un număr de 210 locuri. Prin grija personalului, în măsura posibilităților, 
s-a procedat la redistribuirea copiilor în altă creșă față de cea la care a existat solicitarea 
inițială, astfel încât să se vină în sprijinul cât mai multor părinți. 

Creșele respectă prevederile legale în vigoare, referitoare la spațiul aferent sălilor de 
grupă, dormitoarelor, condițiile igienico-sanitare în conformitate cu normele stabilite de  
Ministerul  Sănătății, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.1955/1995 cu modi-
ficările ulterioare, precum si condițiile de siguranță care-i privesc pe copii.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008, privind transferul ansamblu-
lui de atribuţii şi  competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.56/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare O.U.G. nr. 162/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară 
se desfăşoară în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială  organizate de autorităţile 
administraţiei publice locale. La nivelul municipiului  Tg-Jiu prestează  activitatea de asis-
tenţă medicală comunitară 5 asistenţi medicali comunitari şi 3 mediatori sanitari după cum 
urmează: 3 asistenți medicali comunitari și un mediator sanitar în Cartierul Obreja-Pan-
duraș, un asistent medical comunitar și un mediator sanitar în Cartierul Luncilor, un asis-
tent medical comunitar și un mediator sanitar în  Cartierul Meteor.

Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de 
sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunităţii, pentru 
soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în 
propriul mediu de viaţă. Asistenţa medicală comunitară presupune un ansamblu integrat 
de programe şi servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi 
bolnav, precum şi pe nevoile comunităţii, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.

Scopul asistenţei medicale comunitare este de a asigura furnizarea de servicii inte-
grate, medicale şi sociale, flexibile şi adecvate nevoilor beneficiarilor, acordate în mediul 
în care aceştia trăiesc prin utilizarea eficientă a serviciilor acordate în cadrul pachetului de 
bază, punerea accentului pe prevenţie şi continuitate a serviciilor.

 Asistenţa medicală comunitară cuprinde, potrivit art. 6 din ordonanţa de urgenţă, în 
principal, următoarele activităţi:

- identificarea problemelor medico-sociale ale comunităţii;
- educaţia pentru sănătate şi profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viaţă şi 

mediu sănătos;
- mobilizarea populaţiei pentru participarea la programele de vaccinări, controale 

medicale profilactice etc.;
- promovarea sănătăţii reproducerii şi planificarea familială;
-îngrijirea şi asistenţa medicală la domiciliu, curativă şi de recuperare, în vederea 

reinserţiei sociale;
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-acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu.
   Obiectivele generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară 

sunt:
- implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;
- definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunităţii;
- dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, ad-

aptate nevoilor comunităţii;
-- monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comu-

nitară;
- asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utilizării resurselor.
 Activităţile desfăşurate în domeniul asistenţei medicale comunitare, în vederea real-

izării obiectivelor, sunt următoarele:
- educarea comunităţii pentru sănătate;
- promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale;
- promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos;
- educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos;
- activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară;
- activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale pri-

mare, secundare şi terţiare;
- activităţi de consiliere medicală şi socială;
- dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului 

şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului;
- activităţi de recuperare medicală.
   Desfăşurarea activităţilor de asistenţă medicală comunitară integrată cu serviciile 

sociale se face în folosul comunităţii, prin catagrafierea/monitorizarea  populaţiei din 
municipiu cu menţionarea nevoilor medico –sociale specifice, activităţi de prevenire–
catagrafiere, consiliere asupra drepturilor mamei şi copilului pentru evitarea cazurilor de 
violenţă domestică, supravegherea gravidelor şi lehuzelor, supravegherea nou născuţilor, 
sugarilor şi copiilor, mobilizarea pentru vaccinări, supravegherea bolnavilor cronici, depis-
tarea precoce a cancerului de col uterin, monitorizarea persoanelor cu TBC, Informarea 
populaţiei privind pachetul de servicii medicale minim garantat, precum şi drepturile în 
domeniul protecţiei sociale împreună cu activităţile de sprijinire directă a populaţiei în de-
mersurile necesare întocmirii dosarelor pentru obținerea actelor de identitate, a venitului 
minim garantat, ajutarea la înscrierea pe listele medicului de familie.

Activităţi de informare, educare, comunicare privind accesul la servicii medicale şi 
sociale, promovarea alăptatului, a metodelor de planificare familială a prevenirii bolilor 
transmisibile, îngrijiri la domiciliu–îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor, supravegherea trat-
amentelor prescrise de medicul de familie, acordarea unui pachet minim de servicii med-
icale–măsurarea presiunii arteriale , a temperaturii, administrarea de tratamente la domi-
ciliu, efectuarea de  pansamente, urmărirea tratamentului TBC.

  Acțiuni de sănătate:
Au fost efectuate campanii de informare,educare, conştientizare în şcoli, comunităţi 

conform calendarului naţional/mondial/european de sănătate, la care au participat per-
soane cu diverse teme în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică, Crucea Roșie filiala 
Gorj  CPECA Gorj, după cum urmează:

-  Luna naţională de prevenire a cancerului 
-  Celebrarea Evenimentelor Săptămânii Europene de Prevenire a Cancerului de - 

Col Uterin, a  Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului şi Lunii Internaționale de Infor-
mare despre Cancerul de Sân)
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- Ziua Internațională a Bolilor Rare
- Ziua Mondială a Sănătăţii Orale
- Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei
- Ziua Internațională a Conștientizării Autismului
- Ziua Mondială a Sănătăţii
- Săptămâna Europeană a Vaccinării
- Ziua  Mondială de luptă împotriva Hipertensiunii
- Ziua Europeană Împotriva Obezităţii
- Ziua Mondială fără Tutun
- Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri 
- Luna naţională a informării despre efectele consumului  de alcool
- Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei
- Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân
- Săptămâna Europeană a Mobilităţii
- Ziua Mondială a Contracepţiei
- Ziua Internațională a Vârstnicului
- Ziua Mondială a Sănătății Mintale
- Ziua Națională fără Tutun
- Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice
- Ziua internațională  pentru eliminarea violenței împotriva femeilor
- Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA.
   În  perioada iulie–noiembrie 2017 s-au efectuat campanii de informare, educare, 

comunicare,  în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Gorj, medicii de familie, reprez-
entanții biroului relații romi din cadrul Primăriei pentru cartierele Obreja, Panduraș, Meteor, 
Luncilor.

În anul 2017 au beneficiat de asistență medicală comunitară persoane vârstnice, 
sugari, gravide, mame minore, lehuze, adulți cu risc medico-social, persoane cu dizabil-
ități, ponderea cea mai mare fiind în rândul celor cu  nivel economic scăzut, nivel edu-
caţional scăzut ,precum și cei cu risc de excluziune socială.

S-au catagrafiat/monitorizat un număr de 5835  persoane, din care:
-Copil 0-18 ani   -222 persoane;
-Copil 0-18 ani beneficiar nou -237 persoane;
-Femeie cu vârsta fertilă 15-45 ani beneficiare monitorizate -136 persoane;
-Femeie de varstă fertilă 15-45 ani beneficiare noi -202 persoane;
-Femei care utilizează metode contraceptive -53 persoane;
-Femeie care utilizează metode contraceptive-beneficiar nou -11 persoane;
-Vârstnic peste 65 ani -140 persoane;
-Vârstnic peste 65 ani beneficiar nou-49 persoane;
-Persoană neînscrisă la medicul de familie -6 persoane;
-Persoană neînscrisă la medicul de familie beneficiar nou-9 persoane;
-Adult cu TBC -25 persoane;
-Adult cu TBC beneficiar nou-6 persoane;
-Adult cu dizabilități -27 persoane;
-Adult cu dizabilități beneficiar nou -6 persoane;
-Adult cu risc medico-social (cu asistent social)-12 persoane;
-Adult cu risc medico-social beneficiar  monitorizat -305 persoane;
-Adult cu risc medico-social beneficiar  nou-304 persoane;
-Copil alimentat exclusiv la sân 0-1 an-6 copii;
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-Copii nevaccinaţi conform calendarului 0-1 an-32 copii;
-Copii nevaccinaţi conform calendarului 1-5 ani-164 copii;
-Copii nevaccinaţi conform calendarului 5-18 ani-108 copii;
-Caz copil cu nevoi speciale 5-18 ani -2 copii;
-Caz social 1-5 ani-1 persoană;
-Mamă minoră-12 persoane;
-Gravidă minoră trimestrul I de sarcină-2 persoane;
-Gravidă minoră trimestrul II de sarcină-5 persoane;
-Gravidă minoră trimestrul III de sarcina-7 persoane;
-Gravidă care a efectuat consultații prenatale trimestrul I de sarcină-10 persoane;
-Gravidă care a efectuat consultații prenatale trimestrul II de sarcină-15 persoane;
-Gravidă care a efectuat consultații prenatale trimestrul III de sarcină-22 persoane;
-Lehuză -10 persoane;
-Sprijin emitere acte de identitate adult-61 persoane;
-Înscriere la medicul de familie adult-50 persoane;
-Înscriere la medicul de familie (copil)-14 persoane;
-Caz nou luat în evidență bolnav cronic-231 persoane;
-Vizite și consiliere la domiciliu bolnav cronic-1476 persoane;
-Vizite și consiliere la domiciliu copii-212 persoane;
-Vizite și consiliere la domiciliu adulți-1607 persoane;

  În exercitarea atribuţiilor sale, în perioada raportată, asistenţii medicali comunitari 
şi mediatoarele sanitare au mai desfăşurat următoarele acțiuni:

-sprijinirea cadrelor medicale în campanii de vaccinare , 
-sprijinirea reprezentanţilor Serviciului Public de Asistenţă Socială la  monitorizarea 

cazurilor care stau la baza acordării acestor beneficii, acolo unde se impune,
-participarea la şedinţe lunare organizate de Direcţia de Sănătate Publică  Gorj,
-efectuarea de vizite la domiciliu persoanelor vârstnice, îndrumarea persoanelor fără 

venituri către Serviciul de Protecție Socială, pentru obţinerea de beneficii şi  servicii de 
asistenţă socială.

Activitatea de soluționare a petițiilor se desfășoară prin Compartimentul Comuni-
care și Relații Publice, la termenele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 27 din 2002 
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi de Legea nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public.

În anul 2017 au fost înregistrate un număr de 15 212 solicitări, dintre care 6 sesizări 
(toate privind modalitatea de acordare a ajutorului de încălzire a locuințelor în sezonul 
rece). Instituția noastră a primit solicitări de la cetățeni direct sau de la alte instituții, cum ar 
fi: Primăria municipiului Târgu Jiu, Consiliul Județean Gorj, Instituția Prefectului-Gorj, Casa 
Județeană de Pensii Gorj, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Gorj, Agenția 
Județeană de Ocupare și Formare Profesională Gorj, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj. Privitor la Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces 
la informațiile de interes public a existat 1 solicitare, care a fost rezolvată favorabil. La 
sediul instituției pot fi consultate toate actele legislative în baza cărora instituția noastră 
acordă serviciile și prestațiile sociale, inclusiv în limbaj Braille. De asemenea, după ce le-
am actualizat, am solicitat Serviciului Informatic din cadrul Primăriei Târgu Jiu publicarea 
pe site-ul oficial al Primăriei a acestor informații.

Toți copiii familiilor aflate în dificultate de pe raza municipiului Tg Jiu pot beneficia de 
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serviciile C.S.S.I. CENTRU ÎNGRIJIRE COPII - ASOCIAȚIA „COPIII NOȘTRI DE PRE-
TUTINDENI” prin rotație, în funcție de specificul activităților desfășurate.

Programul de funcționare al centrului este: 08.00-16.00, de luni până vineri și 08.00-
12.00, sâmbăta.

Cererile de înscriere pot fi depuse de părinți/reprezentant legal, direct la sediul Di-
recției Publice de Protecție Socială. Decizia de acordare a serviciilor sociale a fost luată 
de către comisia constituită la nivelul D.P.P.S., în urma analizei dosarului care trebuie să 
conțină obligatoriu următoarele documente: cerere înscriere, adeverința medicală de la 
medicul de familie, adeverință elev, copie certificat naștere, certificat de căsătorie/hotărâre 
de divorț, copie C.I părinți, adeverință venituri părinți, certificat de atestare fiscală. 

În anul 2017 Centrul de zi  îngrijire copii „IASOMIA” a acordat servicii suport și 
asistență pentru copiii (cu vârste cuprinse între 7-14 ani)  familiilor 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 .

Activitățile instructiv educative s-au axat în principal pe sprijin la pregătirea lecțiilor, 
corectarea lacunelor școlare, organizare de activități tematice care au avut în vedere dez-
voltarea personală, sărbătorirea evenimentelor principale care au avut loc pe parcursul 
anului, realizare de activități în vederea cunoașterii și deprinderii diferitelor abilităţi ale 
beneficiarilor, activități artistice.

În anul 2017 toți beneficiarii centrului și familiile acestora au participat la şedințe și 
activități de consiliere psihologică pentru copil și consiliere și sprijin pentru părinți.

    Activitățile recreative și de socializare (activitățile de pictura, vizionare de mate-
riale educative, serbarea zilelor de naștere, jocuri de socializare, mini-spectacole) s-au 
desfășurat cu ajutorul voluntarilor care au beneficiat în cadrul centrului de spații amena-
jate. În acest sens au fost încheiate parteneriate de colaborare cu diverse instituții și școli 
(IPJ, Școala Populară de Artă, Colegiul Național „Spiru Haret”, C.N.T.V. etc.) și au fost 
desfășurate activități cu sprijinul Primăriei Municipiului Tg Jiu (Sărbatorirea Pomului de 
Crăciun) și altor instituții - IPJ, unități școlare și voluntari.

    Pe parcursul anului 2017 procesul de acordare a serviciilor sociale pentru toți 
beneficiarii centrului a cuprins următoarele etape principale: evaluare inițială, elaborarea 
planului de servicii, elaborarea planului individualizat de intervenţie, evaluarea complexă, 
elaborarea planului educațional individualizat, implementarea măsurilor prevăzute în aces-
te planuri, monitorizarea și reevaluarea. 

 Asigurarea mesei a fost realizată pentru toți beneficiarii centrului conform contract-
ului de prestări servicii de catering  încheiat de către D.P.P.S. Târgu Jiu cu furnizorul de 
servicii. Precizăm că în anul 2017 au beneficiat de serviciile Centrului „Iasomia” un număr 
de  40 de copii, zilnic. 

Personalul din cadrul Direcţiei Publice de Protecţie Socială a asigurat realizarea 
obiectivelor stabilite de legislaţia din domeniul social permanent, cu sprijinul Administraţiei 
Publice Locale, găsind soluţii care au venit în ajutorul unui număr cât mai mare de familii 
aflate în situaţia de risc social.
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DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU

Forma de organizare şi funcţionare a instituţiei este Direcţie în subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Târgu-Jiu, condusă de un director executiv, activitatea fiind structur-
ată pe două segmente principale, respectiv evidenţa persoanei şi stare civilă.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 219 din 29.07.2013, 
în cadrul direcţiei funcţionează Serviciul Evidenţă, Serviciul Stare Civilă, Compartiment 
Ghişeu Unic, Compartimentul Evidenţă Informatizată, Compartimentul Personal-Contabil-
itate, Compartimentul Juridic, Compartimentul Audit Public Intern şi Compartimentul Ad-
ministrativ.

Atribuţiile direcţiei, prevăzute în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 84 din 
30.08.2001, sunt de a asigura întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare 
civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător şi a listelor electorale.

Conducerea direcţiei a acordat atenţie deosebită respectării cadrului legal, regle-
mentat prin aplicarea actelor normative în baza cărora se derulează principalele activităţi 
structurate pe două segmente principale, respectiv evidenţa persoanei şi stare civilă.

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 2017, lucrătorii direcţiei au acţionat pentru o mai bună deservire a cetăţe-
nilor, prin realizarea unui dialog civilizat cu aceştia, creşterea operativităţii în soluţionarea 
cererilor adresate Serviciului Evidenţă şi Serviciului Stare Civilă, o organizare mai eficientă 
a activităţii funcţionarilor, creşterea responsabilităţii acestora în executarea atribuţiilor pro-
fesionale.

În cursul anului 2017 s-au primit la ghişeu cererile cetăţenilor care au solicitat elibe-
rarea actelor de identitate, documentele aferente, au fost preluate imaginile solicitanţilor 
şi s-a actualizat evidenţa automată, eliberîndu-se un număr total de 14580 acte de iden-
titate, din care:

- 13958 cărţi de identitate; 
- 622 cărţi de identiate provizorii.
Din volumul total de muncă al anului au fost puse în legalitate 9287 persoane, din 

care 1211 la prima eliberare şi 8076 la expirare.
Din totalul de 130900 persoane deservite de către D.P.C.L.E.P. Târgu Jiu (mun. Târgu 

Jiu şi cele 10 comune arondate), se înregistrau 1841 de persoane cu actele de identitate 
expirate sau nepuse în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani.

Din numărul total de restanţieri, 923 sunt restanţe justificate, repartizate astfel: 324 
plecaţi în străinătate, 105 plecaţi în alte localităţi din ţară, 21 posibil decedaţi, 4 reţinuţi/
arestaţi, 197 necunoscuţi la adresă şi 272 alte cazuri.

În actele de identitate au fost aplicate 1362 vize de reşedinţă, atât la solicitarea 
cetăţenilor care s-au prezentat la ghişeu, cât şi pentru persoanele 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. Tg- Jiu.

Au fost verificate în Registrul Naţional de Evidenţă a Personelor 16346
persoane, din care:
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-la solicitarea lucrătorilor operativi: 15898 persoane
-pentru alte ministere: 100 persoane;
-pentru agenţi economici: 211 persoane;
-pentru persoane fizice: 137 persoane.
Au fost anulate, cu ocazia completării a 95 acte de identitate, 55 cărţi de identitate 

şi 40 carţi de identitate provizorie.
Au fost organizate 2 acţiuni de mediatizare prin compartimentul de presă al primăriei, 

precum şi în cadrul conferinţelor de presă organizate de către Primăria Municipiului Târ-
gu-Jiu, privind obligaţiile ce revin cetăţenilor pe această linie, precum şi  sancţiunile prevă-
zute de O.U.G. nr. 97/2005 modificată şi completată de Legea nr. 290/2005 cu modificările 
şi completările ulterioare, privind documentele necesare eliberării unui nou act de identi-
tate, precum şi programul de funcţionare al Serviciului de Evidenţă. Totodată au fost date 
interviuri în presă şi la posturile de televiziune locale.

Conform planului de măsuri, în anul 2017, serviciul de evidenţă a mai executat ur-
mătoarele activităţi:

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

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

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

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

- Având în vedere alegerile locale parțiale care au avut loc în cursul trimestrului II, 
pentru soluționarea tuturor cererilor de eliberare a actelor de identitate, a fost adaptat 
programul de lucru cu publicul al celor două servicii prin prelungirea acestuia până la orele 
18 :30, neînregistrându-se evenimente sau disfuncţionalităţi pe aceaste linii.

În baza Planului de măsuri DEPABD-IGPR nr. 3880113/4/2017 s-au desfăşurat ur-
mătoarele 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 330 invitaţii nominale ( 217 mun. Târgu-Jiu şi 113 co-
munele arondate) privind persoanele cărora, în cursul trim. IV 2016, le-au expirat actele 
de identitate, sau care nu au fost puse în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani.;

-au fost tipărite şi înaintate 402 invitaţii nominale ( 285 mun. Târgu-Jiu şi 117 co-
munele arondate) privind persoanele cărora, în cursul trim. I 2017, le-au expirat actele de 
identitate, sau care nu au fost puse în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani.;

-au fost tipărite şi înaintate 413 invitaţii nominale (311 mun. Târgu-Jiu şi 102 co-
munele arondate) privind persoanele cărora, în cursul trim. II 2017, le-au expirat actele 
de identitate, sau care nu au fost puse în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani.;

-au fost tipărite şi înaintate 358 invitaţii nominale (239 mun. Târgu-Jiu şi 119 co-
munele arondate) privind persoanele cărora, în cursul trim. III 2017, le-au expirat actele 
de identitate, sau care nu au fost puse în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani.

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

În ceea ce priveşte situaţia minorilor asistaţi în unităţi de ocrotire socială fără acte de 
identitate, a  persoanelor majore asistate fără C.I., precum şi situaţia minorilor neînregistraţi 
în starea civilă din unităţile de ocrotire socială, la sfârşitul perioadei analizate nu sunt 
minori nepuşi în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor.

În anul 2017, 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 legal-
itate 222 de beneficiari ai acestor instituții.  

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, lucrătorii de evidenţă a persoanelor au des-
făşurat 66 acţiuni cu camera mobilă, la unităţile de ocrotire socială,  Penitenciarul Tg-Jiu, 
sau la solicitarea unor persoane netransportabile de pe raza municipiului, prilej cu care a 
fost preluată imaginea însoţită de documentele necesare eliberării actelor de identitate 
pentru 142 persoane.

În perioada analizată nu au fost înregistrate cazuri de substituire de persoane şi nu 
au fost depistate falsuri în documentele eliberate.

Pe linie informatică, lucrătorii Compartimentului Regim Evidenţa Persoanelor au 
desfăşurat un însemnat volum de activitate concretizat în:

-actualizarea datelor persoanelor conform documentelor prezentate la ghişeu; 
-actualizarea BDJ cu imaginile preluate cu ocazia realizării CI şi cu datele privitoare 

la CI produse;
-actualizarea BDJ conform datelor de intrare primite de la Starea Civilă: 
-preluarea imaginilor cetăţenilor şi  gestionarea acestora pe staţia fixă de preluare a 

imaginilor şi server;
-actualizarea BDJ cu data înmânării pentru cărţile de identitate.
Activitatea serviciului de stare civilă se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

legale, prioritate având înregistrările actelor de stare civilă.
Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, 

căsătoria sau decesul unei persoane. Aceste înscrisuri sunt întocmite atât în interesul 
statului cât şi al persoanei. Întocmirea acestora este reglementată prin Legea nr. 119/1996, 
republicată.

În anul 2017, în cadrul serviciului, s-au realizat următoarele:
- înregistrarea a 988 acte de naştere în dublu exemplar;
- înregistrarea a 662 acte de căsătorie în dublu exemplar;
- înregistrarea a 871 acte de deces în dublu exemplar;
- eliberarea a 3435 certificate de naştere (la data întocmirii actelor de naștere, la 

cererea persoanelor, solicitate, prin adresă, de alte localități sau la solicitarea serviciului 
evidență);

- eliberarea a 987 certificate de căsătorie (la data întocmirii actelor de căsătorie, la 
cererea persoanelor, solicitate, prin adresă, de alte localități sau la solicitarea serviciului 
evidență);

- eliberarea a 1024 certificate de deces (la data întocmirii actelor de deces, la cererea 
persoanelor, solicitate, prin adresă, de alte localități sau la solicitarea serviciului evidență);

- înscrierea menţiunilor şi comunicarea la exemplarul II pentru 179 documente 
reprezentând: sentinţe judecătoreşti de tăgadă  paternitate, declaraţii de recunoaştere,  
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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 169 divorţuri comu-
nicându-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 a 4098 comunicări de mențiuni la actele înregistrate, înscrierea lor în 
exemplarul I și comunicarea lor la exemplarul II, respectiv în alte localități;

- soluţionarea a 17 dosare de divorţ pe cale administrativă;
- eliberarea a 142 de adeverințe de celibat (Anexa nr. 9);
- s-au transcris 119 acte de stare civilă  încheiate în străinătate, 
- întocmirea şi trimiterea la Serviciul de Evidenţă a 998 comunicări nominale pentru 

născuţii vii, respectiv 183 modificări intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 
0-14 ani;

- întocmirea a 2535 buletine statistice pentru Direcţia de Statistică (naştere, căsăto-
rie, deces);

 S-a înaintat Direcţiei Comunitare pentru Evidenţa Persoanelor Gorj exemplarul II al 
registrelor de stare civilă în termen de 30 de zile de la data în care toate filele din registru 
au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile  corespunzătoare din exem-
plarul I;

S-au verificat şi s-au transmis la D.C.J.E.P GORJ cererile însoţite de acte în vederea 
efectuării demersurilor pentru avizarea transcrierilor actelor de stare civilă înregistrate în 
străinătate;

 S-a urmărit  desfăşurarea activităţii din cadrul  Serviciului Stare Civilă în confor-
mitate cu prevederile Legii 119/1996,  cu privire la actele de stare civilă, republicată, 
Legea nr.105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, Legea 
nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal şi libera circulaţie a acestor date şi altor acte normative emise de D.E.P.A.B.D.

În continuare se va acorda o importanţă deosebită modului în care se înregistrează 
actele şi faptele de stare civilă, transmiterea recomandărilor, punerea în practică a modi-
ficărilor şi completărilor, păstrarea şi arhivarea actelor, relaţia cu cetăţeanul.

În continuare se va acorda o importanţă deosebită modului în care se înregistrează 
actele şi faptele de stare civilă, transmiterea recomandărilor, punerea în practică a modi-
ficărilor şi completărilor, păstrarea şi arhivarea actelor, relaţia cu cetăţeanul.

În perioada analizată, lucătorii au respectat Codul de Conduită al Funcţionarului 
Public şi nu s-au înregistrat situaţii deosebite care să impună luarea unor măsuri sancţion-
atorii.

Nu s-au comis abateri de la normele deontologice, nu au fost cazuri de corupţie, iar 
pentru unele neajunsuri privind neatenţia unor lucrători în procesul muncii, conducerea 
direcţiei a luat măsura atenţionării şi prelucrarea cazurilor respective.

Pe parcursul perioadei analizate, cadrul legal în care direcţia şi-a desfăşurat activi-
tatea a fost completat de Hotărârile Consiliului Local, respectiv:

-Hotărârea nr. 102 din 27.03.2017 privind aprobarea bugetului, a programului de 
investiții și a programului de acțiuni edilitar-gospodărești pe anul 2017.

-Hotărârea nr. 183 din 29.05.2017 privind modificarea Statului de funcții al D.P.
C.L.E.P. Târgu-Jiu.

-Hotărârea nr. 257 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul 
Primăriei și a unităților subordonate Consiliului Local Târgu-Jiu;
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-Hotărârea nr. 260 din 31.07.2017 privind modificarea R.O.F. al D.P.C.L.E.P. Târgu-
Jiu;

-Hotărârea nr. 327 din 25.09.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe 
anul 2017;

-Hotărârea nr. 330 din 25.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor 
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târgu Jiu în anul 
2018.

-Hotărârea nr. 436 din 27.10.2017 privind rectificareai bugetului local pe anul 2017 și 
suspendarea normei de hrană personalului Poliției Locale pe anul 2017;

-Hotărârea nr. 437 din 27.11.2017 privind aprobarea cu data de 01.01.2018 a nive-
lurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, 
precum și a amenzilor cuprinse în anexă;

-Hotărârea nr. 440 din 27.11.2017 privind aprobarea modificării Statului de funcții al 
D.P.C.L.E.P.  Tîârgu-Jiu;

-Hotărârea nr. 476 din 18.12.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
-Hotărârea nr. 481 din 18.12.2017 privind aprobarea programului de activități al Con-

siliului Local al Municipiului Târgu-Jiu pe trim. I 2018;
-Hotărârea nr. 489 din 21.12.2017 privind rectificarea bugetului local și a listei de 

investiții pe anul 2017.
De asemenea, prin dispoziţiile domnului primar s-a reglementat modul de executare 

a unor activităţi specifice. 
Exemplificăm:
-Dispoziția nr. 1125 din 14.02.2017 privind majorarea cu 20% a drepturilor salariale.
-Dispoziția nr. 1623 din 24.04.2017 privind modificarea Dispozitiei 2090/26.08.2015 

cu privire la persoanele autorizate să efectueze  operațiuni în Registrul Electoral;
-Dispoziția nr. 1733 din 16.05.2017 privind componența personalului tehnic auxiliar 

necesar organizării și desfășurării alegerilor locale parțiale din data de 11.06.2017;
-Dispoziția nr. 1766 din 25.05.2017 privind delimitarea, numerotarea secțiilor de vo-

tare de pe raza municipiului Târgu-Jiu;
-Dispoziția nr. 1839 din 07.06.2017 privind asigurarea funcției de supervizare în de-

rularea misiunilor de audit public intern la nivelul entităților subordonate Primăriei;
-Dispoziția nr. 1955 din 29.06.2017 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare 

civila.
-Dispoziția nr. 2068 din 28.07.2017 privind repartizarea activității de coordonare și 

control a unor instituții publice din subordinea Consiliului Local;
-Dispoziția nr. 2117 din 03.08.2017 privind reîncadrarea domnului Dan Laurențiu pe 

funcția de conducere de director executiv;
-Dispoziția nr. 2473 din 18.09.2017 privind ducerea la îndeplinire a măsurilor dis-

puse de Curtea de conturi Gorj privind Decizia nr. 1638/2015, respectiv a Deciziei nr. 
1659/20165.

-Dispoziția nr. 2685 din 23.10.2017 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare 
civilă doamnei Preoteasa Maria;

-Dispoziția nr. 2686 din 23.10.2017 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare 
civilă doamnei Moldoveanu Claudia;

-Dispoziția nr. 2687 din 23.10.2017 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare 
civilă doamnei Sulea Silvia;

-Dispoziția nr. 2688 din 23.10.2017 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare 
civilă doamnei Udroiu Diana-Maria;

-Dispoziția nr. 2689 din 23.10.2017 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare 
civilă doamnei Costescu Elena;

-Dispoziția nr. 2690 din 23.10.2017 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare 
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civilă domnișoarei Grigore Veronica;
-Dispoziția nr. 2691 din 23.10.2017 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare 

civilă domnului Tudor-Drăghici Adrian;
-Dispoziția nr. 2692 din 23.10.2017 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare 

civilă domnului Dan Laurențiu;
-Dispoziția nr. 2693 din 23.10.2017 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare 

civilă domnului Grigore Jianu;
-Dispoziția nr. 2694 din 23.10.2017 privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare 

civilă domnului Popescu Aurel;
-Dispoziția nr. 2779 din 07.11.2017 privind modificarea Dispoziției 1934 din 

07.06.2017 privind asigurarea funcției de supervizare a misiunilor de audit la D.P.P., D.P.
C.L.E.P., Edilitara S.A. de către Popescu Emil-Ștefăniță și Hașiu Dorina.

Atât prevederile Hotărârilor Consiliului Local cât şi ale Dispoziţiilor domnului Primar, 
au fost duse la îndeplinire, prin grija conducerii direcţiei, neexistând disfuncţionalităţi pe 
această linie.

Pentru perioada următoare direcţia îşi propune creşterea calitativă a serviciilor 
prestate în folosul cetăţenilor, concomitent cu reducerea numărului de persoane nepuse 
în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă. 
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CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE 
ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

În cursul anului 2017, instituția a parcurs un proces de întărire a capacităţii și 
structurii organizatorice, de perfecţionare a instrumentelor de lucru şi de implementare a 
unor strategii şi parteneriate, inclusiv a unei strategii de marketing cultural, prin care s-a 
avut în vedere îndeplinirea obiectivelor stabilite de către managerul instituției prin planul 
său de management pentru perioada 2015 – 2017. 

Au fost încheiate şi continuate parteneriate strategice cu Institutul Cultural Român, 
cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Optoelectronică, Academia Română, cu 
Uniunea Artiştilor Plastici, în vederea creşterii vizibilităţii instituţiei pe plan naţional şi in-
ternaţional, cu preponderenţă a promovării Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” ca 
operă de valoare universală a lui Constantin Brâncuşi, şi a oraşului Târgu-Jiu ca destinaţie 
turistică de excepţie. De asemenea, au fost încheiate contracte de sponsorizare pentru 
Simpozionul Internaţional de Sculptură – Atelierele Brâncuşi. 

Sub raportul programelor şi manifestărilor culturale s-a avut în vedere, în primul 
rând, o abordare profesionistă, bazată pe valori autentice, avându-l ca reper universal pe 
Constantin Brâncuşi şi opera sa. În acest sens, am abordat teme specifice dezbătute atât 
în cadrul manifestărilor dedicate marelui nostru sculptor, cât şi în paginile revistei „Confe-
siuni”.  

Totodată am continuat campania strategică de arhivare documentară absolut nece-
sar în privinţa dezvoltării de noi perspective în domeniul brâncuşiologiei. Au fost cercetare 
fondul arhivistic CNSAS, referitor la familia Tătărescu, arhivele judeţene Gorj şi Dolj, pre-
cum şi fondul arhivistic al Academiei Române. 

Au fost editate pliante în mai multe limbi străine cu istoricul ansamblului brâncuşian 
şi am organizat întâlniri tematice pentru o mai bună cunoaştere a operei și vieții lui Con-
stantin Brâncuşi. 

Împreună cu membrii Consiliului Științific s-au continuat eforturile de punere în operă 
a unui plan riguros de cercetare şi documentare, având ca obiectiv cunoaşterea vieţii şi 
operei lui Constantin Brâncuşi, rolul şi locul acesteia în istoria artei, mesajul spiritual pe 
care marele nostru sculptor l-a lăsat lumii prin opera sa. 

Aşadar, şi anul 2017 ca şi în anii precedenţi s-au continuat eforturile noastre de a 
crea la Târgu-Jiu o instituţie prin care cercetările fundamentale în domeniul operei şi vieţii 
lui Brâncuşi să fie cât mai bine receptate, cunoscute şi înţelese. Totodată, am continuat 
cercetarea cu mijloace noninvazive şi noncontat ale operelor componente ale ansamblului 
brâncuşian, fapt determinant în ceea ce păriveşte strategia de monitorizare, întreţinere şi 
conservare a monumentelor, iar sub raportul urmării în timp s-a făcut o monitorizare zilnică 
a operelor aparţinând Ansamblului brâncuşian.    

Din total buget aprobat, de către Consiliul local, pentru anul 2017, în valoare de 
1.572.000 lei s-au cheltuit până la 31 decembrie, 1.300.058,80 lei. La rectificări s-au plătit 
către Primăria Târgu-Jiu suma de 190.000lei, făcându-se o economie de 271.941.20 lei. 

Activitățile desfășurate de către Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare 
„Constantin Brâncuși” în anul 2017 s-au derulat pe baza obiectivelor prevăzute în Planul 
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de management aprobat prin HCL nr. 278 din 27.08.2014 şi a Programului minimal pentru 
anul 2017, aprobat prin HCL nr. 102 din 27.03.2017.

Principalul obiect de activitate al planului managerial pe anul 2017 a fost conser-
varea, protejarea şi punerea în valoare a ansamblului monumental „Calea Eroilor”. Pentru 
atingerea acestui obiectiv, am prevăzut două programe generice, cu nouă proiecte.

În cadrul programului „Calea Eroilor – Sens și Devenire” au fost realizate următoa-
rele proiecte: 

1.Urmărirea comportării în timp a monumentelor - urmărirea directă şi indirectă 
realizată conform parteneriatului încheiat cu Institutul Naţional de Cercetări în Optoelec-
tronică; 

2.Lucrări de întreţinere, conservare, restaurare - Lucrările necesare pentru 
întreținerea și conservarea ansamblului trebuie efectuate conform strategiei stabilite de 
o comisie de specialitate, având la bază rapoartele INOE. În cursul anului 2017  au fost 
executate două inspecții ale comisiei INOE. 

3.Lucrări de întreţinere, conservare, restaurare a operele de artă din patrimo-
niul Municipiului Târgu-Jiu. Mare parte dintre acestea fiind opere de artă executate în 
cadrul simpozioanelor și taberelor de sculptură care se organizează anual începând cu 
2001, este necesar ca acestea să fie evaluate și supuse unui proces de conservare, foar-
te necesar mai ales pentru acelea dintre ele care sunt executate din materiale mai puțin 
rezistente la acțiunea factorilor de mediu. În cadrul aceluiași proiect, am prevăzut execu-
tarea şi ansamblarea panourilor informative şi de avertizare în Parcul Central şi în Parcul 
Coloanei, precum şi amplasare unor plăcuţe informative la unele opere. 

4.Colocviile Brâncuși – sub acest generic se desfășoară anual manifestări aniver-
sare și comemorative dedicate marelui sculptor Constantin Brâncuși, cu ocazia celor două 
zile importante din biografia artistului: 19 februarie și 16 martie. Astfel, au fost organizate 
manifestări cultural-ştiinţifice dedicate împlinirii a 141 de ani de la naşterea lui Constantin 
Brâncuşi şi a 60 de ani de la trecerea în eternitate a acestuia. În perioada 17-19 februarie 
2017 s-a desfăşurat seria de manifestări culturale „Colocviile Brâncuşi” la Târgu-Jiu, 
Craiova şi Bucureşti, ocazionate de împlinirea a 141 de ani de la naşterea creatorului 
sculpturii moderne. Organizatorii evenimentului au fost Centrul de Cercetare, Documen-
tare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, Consiliul Local şi Primăria Municipiului Târgu-
Jiu, în parteneriat cu Institutul Cultural Român din București, Universitatea „Constantin 
Brâncuși”, Uniunea Artiștilor Plastici din România (filiala Târgu-Jiu), Muzeul Județean Gorj 
„Alexandru Ștefulescu”, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova, Colegiul Teh-
nic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” din Craiova, Asociația „Coloana Infinitului” din 
Târgu-Jiu şi Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”.

„Colocviile Brâncuşi” au debutat vineri, 17 februarie, cu expoziţia internaţională de 
pictură „Atelierele Brâncuşi” şi cu lansarea „Tratatului de hermeneutică a sculpturii abs-
tracte – perspectiva endogenă” al cercetătorului Matei Stîrcea-Crăciun, ambele ţinute în 
sediul Universităţii „Constantin Brâncuși” din campusul studențesc, în prezenţa unui pu-
blic numeros.

Expoziţia a fost prezentată de curatorul simpozioanelor de pictură, artistul plastic 
Vasile Fuiorea (preşedinte al UAP, filiala Târgu-Jiu), despre „Atelierele Brâncuşi” vorbind 
Doru Strîmbulescu (managerul Centrului „Brâncuşi”, instituţia care a organizat manifesta-
rea), sculptorul Vlad Ciobanu (curator al simpozioanelor de sculptură din ultimii doi ani) şi 
criticul de artă Pavel Şuşară.
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Hermeneutica endogenă este o nouă metodă în critica de artă, elaborată de domnul 
Matei Stîrcea-Crăciun (cercetător  în cadrul Institutului de Antropologie Francisc Rainer 
al Academiei Române)  în „atelierul“ sculpturii brâncușiene. Ea urmărește reconstrucția 
limbajelor abstracte în sculptura modernă şi contemporană prin analize intensive de mor-
fologie, sintaxă și imaginar ale operei studiate. 

Duminică, 19 februarie a avut loc vernisajul expoziției „Inventar Totemic” al artistului 
plastic Suzana Fântânariu, la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. Au luat cu-
vântul oficialităţi ale oraşului (domnul subprefect Sorin Arjoca şi domnul viceprimar Adrian 
Tudor), artistul plastic Vasile Fuiorea şi criticul de artă Pavel Şuşară, care a elogiat lucrările 
expuse.

Suzana Fântânariu este un prestigios artist plastic şi profesor univ. dr. la Facultatea 
de Arte și Design a Universităţii de Vest din Timişoara, distinsă cu titlul de Doctor Honoris 
Cauza al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi. A participat la 300 de expoziții de 
grup, la numeroase bienale şi trienale internaţionale de gravură şi are la activ 56 de expo-
ziţii personale în ţară şi străinătate. A câştigat numeroase premii naţionale şi internaţionale 
în perioada 1976 - 2016. De-a lungul timpului, au apărut mai multe cărţi sub semnătura 
Suzanei Fântânariu. De aceea, expoziţia unui artist de o asemenea anvergură reprezintă, 
indubitabil, un eveniment major în viaţa culturală a oraşului Târgu-Jiu.

În paralel, la Craiova s-au desfăşurat vizite la Muzeul de Artă – Cabinetul Brâncuşi 
şi s-a organizat Expoziţia documentară „Constantin Brâncuşi la Craiova”, care a fost 
urmată de o sesiune de comunicări la Casa de Cultură „Traian Demetrescu”. 

Marți, 21 februarie, s-a lansat „Tratatul de hermeneutică a sculpturii abstracte – per-
spectiva endogenă” şi la sediul Institutului Cultural Român din București. În seara aceleiaşi 
zile, la Târgu-Jiu s-a prezentat piesa „Infinitul Brâncuși” de Valeriu Butulescu (regia Gelu 
Badea), susținut de Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu” din Petroșani pe scena Teatrului Drama-
tic „Elvira Godeanu”. 

Ca un omagiu adus creatorului sculpturii moderne, la 60 de ani de la moartea sa, în 
perioada 15–16 martie 2017, la Târgu-Jiu s-au desfăşurat mai multe evenimente cultural-
artistice sub genericul amplei manifestări anuale „Colocviile Brâncuşi”, numită de această 
dată „Brâncuşi eternul”. Organizatori au fost Centrul de Cercetare, Documentare şi Pro-
movare „Constantin Brâncuşi”, Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu, Cen-
trul Naţional de Informare şi Promovare Turistică „Constantin Brâncuşi”, Muzeul Judeţean 
Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Filiala Târgu-Jiu a Uniunii Artiştilor Plastici din România, în 
parteneriat cu Universitatea „Constantin Brâncuşi” şi cu Liceul de Artă „Constantin Brăi-
loiu”.

Evenimentul s-a deschis pe data de 15 martie 2017, cu proiecția filmului „Brâncuşi” 
realizat în anul 1996 de Cornel Mihalache, la Cinematograful „Sergiu Nicolaescu”. În ace-
eaşi zi, la Galeriile Municipale de Artă, a avut loc vernisajul Expoziţiei Naţionale de Arte 
Vizuale „Desenul post-Brâncuşi” (curator și director de proiect dr. V. Fuiorea, preşedintele 
Filialei Târgu-Jiu a UAP). Realizată cu largul concurs al UAP din România şi cu sprijinul 
Primăriei Târgu-Jiu, a doua ediţie a expoziției a reunit lucrări reprezentative ale unor artişti 
români din mai multe generaţii, mulţi dintre ei foarte activi în plan naţional şi internaţional. 
Criticul de artă Pavel Şuşară a mediat întâlnirea cu simeza, făcând aprecieri privind con-
ţinutul tematic al expoziţiei şi semnificaţia generală a lucrărilor. După părerea sa, un titlu 
potrivit pentru următoarea ediţie ar fi „Desenul de sculptură post-Brâncuşi”, ceea ce ar 
reprezenta un nou concept în „gândirea acestui salon”.

Petru Lucaci, preşedinte al UAP din România , împreună cu alţi artişti au vorbit des-
pre posibilitatea ca expoziţia să capete anvergură internaţională, având în vedere cariera 
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excepţională a multor artişti care au expus aici. Crede că un muzeu de artă modernă este 
necesar (atât la Târgu-Jiu, cât şi în alte oraşe), deoarece reprezintă „o dimensiune educa-
ţională, formativă şi civilizatoare şi este patrimoniul de care avem nevoie”. 

Au fost apoi lansate catalogul „Desenul post-Brâncuși” (editat cu sprijinul Centrului 
„Constantin Brâncuşi”) şi cărţile „Brâncuşi” de Ana Calina Garaş, „Coada dracului – Car-
tea înstrăinării” de Bata Marianov şi „Noica&Brâncuși – deschideri în seninătatea ființei” 
de Ion Pogorilovschi, despre care au vorbit Ana Calina Garaş, Bata Marianov, Genoveva 
Pogorilovschi, Sorana Georgescu-Gorjan şi Lucian Gruia. La final, artistul Petru Lucaci 
a acordat premiile „Constantin Brâncuşi” ale  a UAP din România lui Mircia Dumitrescu 
(Opera Omnia), Dragoş Răzvan Petrişor (Opera Prima), Marius Barb (pentru toată activita-
tea) şi o diplomă pentru merite deosebite în organizarea expoziţiei „Desenul de sculptură 
post-Brâncuşi” (ediţia a doua) lui Vasile Fuiorea. 

În data de 16 martie 2017, în sala de conferinţe a Universităţii „Constantin 
Brâncuşi” (Campusul studenţesc „Debarcader”) s-au derulat mai multe evenimente. 
În deschidere, Luminiţa Popescu, rectorul UCB, a ţinut să sublinieze că această 
manifestare este dovada unei foarte bune colaborări între universitate, Primăria 
Târgu-Jiu şi Centrul „Brâncuşi”, toate instituţii aflate în slujba comunităţii locale de 
care târgujienii trebuie să beneficieze din plin. 

Radu Boroianu, preşedintele Institutului Cultural Român, a adresat un îndemn la co-
eziune europeană prin cultură, în acest moment complicat pentru Europa. Cum „spiritua-
litatea este cea care a creat Europa”, atunci „doar printr-o coeziunea dată de spiritualitate 
putem să ajungem să constituim o adevărată comunitate europeană”. În ceea ce-l priveş-
te pe Brâncuşi, consideră că „este necesar să încercăm să pătrundem în gramatica, logica 
şi spiritualitatea lui şi atunci, înţelegând mesajul său, noi înşine vom fi mai buni, mai drepţi 
şi mai creativi. Trebuie făcut acest efort de înţelegere, iar Târgu-Jiu este locul încărcat cu 
cea mai multă înţelegere şi gramatică a lui Brâncuşi”.

Doru Strîmbulescu, managerul Centrului „Constantin Brâncuşi”, a anunţat că Insti-
tutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică Bucureşti a identificat deja 
toate punctele vulnerabile la operele de piatră, fiind acum în curs de a se constitui o comi-
sie pluridisciplinară de specialişti (fizicieni, arhitecţi, restauratori, chimişti, biologi, geologi) 
care va analiza datele puse la dispoziţie de INOE, în vederea întocmirii unor rapoarte de 
specialitate ce vor sta la baza întocmirii unui proiect de intervenţie, pentru a se stabili la 
modul concret care sunt soluţiile şi paşii ce trebuie urmaţi în continuare. INOE parcurge 
acum a treia fază de monitorizare a ansamblului, în acest an obiectivul fiind Coloana fără 
Sfârşit.

Dr. S.L. Buliga a lansat volumul bilingv „Documente din arhivele naţionale ale jude-
ţelor Gorj şi Dolj cu privire la Ansamblul sculptural brancuşian de la Târgu-Jiu”, realizat 
de Sorin Buliga şi Adina Andriţoiu (consilieri în cadrul Centrului „Constantin Brâncuși”) 
cu sprijinul Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale. Cartea are un caracter inedit, 
pentru prima dată fiind prezentate publicului larg, în fotocopie, documentele identificate 
în Arhivele Naționale ale județelor Gorj și Dolj referitoare la ansamblul brâncușian. Acest 
demers arhivistic și documentaristic face parte din programul Viaţa şi opera lui Constantin 
Brâncuşi în lucrări de licenţă, dizertaţii şi teze de doctorat al Centrului „Brâncuşi” şi des-
chide în acelaşi timp Seria documentară a Editurii Brâncuşi.

A fost prezentat apoi stadiul întocmirii dosarului de includere a ansamblului brâncușian 
în patrimoniul UNESCO de către Ştefan Bâlici, manager INP (Institutul Naţional al Patri-
moniului) şi Irina Iamandescu, preşedinda ICOMOS România (The International Council on 
Monuments and Sites) care coordonează echipa de întocmire a dosarului respectiv. INP 
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a parcurs deja etapa de evaluare a dosarului anterior şi a stabilit problemele care trebuie 
rezolvate. Planul este ca noul dosar să fie depus la sfârşitul acestui an la UNESCO pentru 
evaluarea preliminară, iar în februarie 2018 să fie depusă forma finală.

Arhitectul Dorin Ștefan a prezentat sinteza proiectului „Modernizarea şi Reabilitarea 
zonei Protejate a Ansamblului Monumental Calera Eroilor” pe bază de imagini. Conceptul 
pe care se bazează intervenţiile (care pleacă de la expresia lui Ionel Jianu: „nu monumen-
tul este în oraş, ci oraşul este în monument”) este de a se crea o interfaţă (pe orizontală şi 
verticală) care să lase o anumită „transparenţă” spre oraş. 

Criticul de artă Pavel Şuşară a susţinut conferinţa „Constantin Brâncuşi – necesi-
tatea înfiinţării la Târgu-Jiu a unui Muzeu de Artă Modernă”. El crede că oportunitatea pe 
care o creează legea de înfinţare a unui Muzeu „Constantin Brâncuşi” aici, la Târgu-Jiu, 
poate declanşa o iniţiativă generală de înfiinţare a unui muzeu de artă modernă, care să fie 
dotat cu spaţii de expunere şi să aibă o structură instituţională la nivelul întregii ţări.

Ionuţ Vulpescu, Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, a onorat cu prezenţa sa 
manifestarea „Brâncuşi eternul”  şi a ţinut să spună că un frumos omagiu adus lui Brân-
cuşi la 60 de ani de la moartea poate fi chiar includerea ansamblului său de la Târgu-Jiu 
în patrimoniul UNESCO şi de asemenea înfiinţarea unui Muzeu „Constantin Brâncuşi” la 
Târgu-Jiu. 

Au urmat apoi dezbateri privind stadiul proiectului de amenajare şi modernizare a 
Căii Eroilor, dosarul UNESCO şi necesitatea înfiinţării muzeului de artă modernă. În sală au 
fost prezente autorităţi publice locale (primarul Aurel Popescu, viceprimarul  Adrian Tudor, 
preşedintele Consiliului Judeţean Cosmin Popescu, Ionuţ Vulpescu, ministrul Culturii și 
Identității Naționale), parlamentari, membrii consiliului ştiinţific al Centrului „Constantin 
Brâncuşi”, artiști, critici şi istorici de artă, oameni de cultură. 

În după-amiaza aceleiaşi zile, a avut loc în Parcul Central vernisajul Expoziției 
Concurs Național ,,Brâncușiana Copiilor” (la cea de-a XV-a ediție) prezentată de 
Daria Haidău, directorul Liceului de Artă „Constantin Brăiloiu”. Au participat peste 
400 de elevi de la școlile de cultură generală, cât și de la liceele vocaționale din 
județele Dolj, Mehedinți, Buzău, Deva, Sibiu, Caraș Severin, Vâlcea și București. 
Tema concursului a fost „Timp și spațiu” și a avut ca scop sensibilizarea elevilor 
talentați și familiarizarea acestora cu opera brâncușiană.

Manifestarea „Brâncuşi eternul” s-a încheiat cu vernisajul expoziţiei „Versant ale-
atoriu” a sculptorului Nicolae Fleissig, la Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 
(prezentată de criticul de artă Pavel Şuşară) unde s-a lansat şi catalogul expoziţiei.

5.Confesiuni la Masa Tăcerii este un alt proiect în cadrul căruia se desfășoară 
activităţi culturale lunare, constând în: mese rotunde, comunicări ştiinţifice, expoziţii te-
matice, concerte, lansări de carte, parteneriate, întâlniri de lucru etc., cu toate categoriile 
de public, dedicate cunoaşterii operei şi vieţii lui Constantin Brâncuşi, a semnificaţiilor şi 
înţelesurilor Ansamblului brâncuşian de la Târgu Jiu. În cursul anului 2017, având în vedere 
procesul de elaborare și definitivare a dosarului privind includerea Ansamblului monu-
mental brâncușian în patrimoniul UNESCO, s-au desfășurat două întâlniri ale echipei de 
elaborare a dosarului cu publicul târgujian, între 27-29 iulie și 21-22 noiembrie. Institutul 
Național al Patrimoniului întocmeşte un nou dosar pentru includerea în Patrimoniul Mon-
dial UNESCO a Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” din Târgu-Jiu. În ceea ce priveşte 
dosarul anterior, acesta a fost retras de România în anul 2015, ca urmare a recomandării 
de neînscriere venită din partea ICOMOS (International Council of Monuments and Sites). 
Deşi realizat iniţial în limba franceză, dosarul a fost ulterior tradus integral în limba engleză 
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pentru a permite evaluarea sa de către experți internaționali dintr-o plajă profesională și re-
gională mai largă (majoritar de limbă engleză), mai utilă pentru o evaluare cât mai obiectivă. 
Redactarea noului format pentru Lista indicativă în conformitate cu cerințele UNESCO a 
fost definitivată de INP, cu asistența de specialitate a expertului internaţional Barry Gamble. 

În cadrul acestui nou demers, a fost achiziționat şi domeniul web brancusi.
world care urmează să găzduiască site-ul dedicat nominalizării, aflat în construcție, 
iar ansamblul a fost promovat în revista de largă circulație internațională World 
Heritage / Patrimoine Mondial, numărul din iulie 2017, ce a fost distribuit la reuniunea 
Comitetului Patrimoniului Mondial de la Cracovia. S-au făcut de asemena consultări 
cu experții Centrului Patrimoniului Mondial UNESCO și cu ICOMOS Internațional 
pentru clarificarea aspectelor care au dus la recomandarea de neînscriere din 2015.

De altfel, INP a semnat un acord de cooperare privind refacerea dosarului de nomi-
nalizare a Ansamblului „Calea Eroilor” (dar și de monitorizare permanentă a capodoperei 
brâncuşiene) cu Primăria Târgu-Jiu și cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Optoelectronică (INOE). Acordul are ca principale teme sprijinirea reciprocă a celor trei 
instituții prin organizarea în comun de acțiuni de promovare a dosarului în rândul publicului 
și în mediile științifice (expoziții, publicații, conferințe, colocvii), dar și corelarea și definiti-
varea proiectelor ce vizează direct ansamblul sculptural sau zona sa de protecție.

Tot în scopul promovării dosarului a avut loc la Târgu-Jiu, în data de  28 iulie a.c. (la 
Muzeul de Istorie Gorj „Alexandru Ştefulescu”), conferința cu tema „Includerea Ansam-
blului Monumental ridicat de Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu în patrimoniul UNESCO”, la 
care au participat Ștefan Bâlici (managerul INP), arh. Irina Iamandescu (director al Direcției 
Patrimoniu Imobil din cadrul INP și secretar al Comitetului Național Român ICOMOS), Io-
sef  Kovacs (Șef Serviciu Patrimoniu Mondial) și Barry Gamble (coordonator al dosarului 
respectiv, expert internațional din Marea Britanie în patrimoniul mondial). 

Noul termen propus pentru reînaintarea dosarului la Centrul Patrimoniului Mondial al 
UNESCO, în vederea evaluării sale, este sfârșitul 1 februarie 2018, precedat de o depune-
re preliminară, pentru verificarea conformității, în toamna anului 2017.

6. Ansamblul Monumental ridicat de Constantin Brâncuşi la Târgu-Jiu - Sens 
şi Devenire este un proiect în cadrul căruia se desfășoară manifestări culturale dedicate 
inaugurării Ansamblului brâncuşian. 

Programul manifestărilor dedicate aniversării a 79 de ani de la inaugurarea ansam-
blului brâncușian de la Târgu-Jiu a început la Galeriile Municipale de Artă în după-amiaza 
zilei de 26 octombrie, cu vernisajul expoziției „Remanent” a artistei plastice Maria Balea. 
Au fost prezenți viceprimarul Municipiului Târgu-Jiu, Adrian Tudor, managerul Centrului 
de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Doru Strîmbulescu, 
președintele Filialei Târgu-Jiu a UAPR, Vasile Fuiorea și criticul de artă Pavel Șușară, care 
a făcut critica de specialitate a expoziției. 

Acțiunile au continuat vineri, 27 octombrie, cu procesiunea care parcurge Calea Ero-
ilor an de an, începând din 2013. Din cortegiul care a pornit de la Masa Tăcerii, a trecut pe 
sub Poarta Sărutului și s-a oprit la Coloana fără Sfârșit au făcut parte, ca și la inaugurarea 
din anul 1938, reprezentanți ai clerului, cercetași, militari, oficialități, elevi, profesori, alți 
membri ai comunității locale. Întocmai ca în anii anteriori, deplasarea s-a făcut pe ritmul 
Fanfarei „Armonia”, iar grupul de dansatori ai Ansamblului Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului” a adăugat culoare de epocă, având în vedere că fotografiile de la inaugurare ne 
înfățișează mulțimea prezentă atunci, dar și pe membrele Ligii Femeilor Gorjene, îmbrăcați 
în costume populare.
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Elementul de vibrație și energie a fost dat de sutele de liceeni participanți la pro-
cesiune, cei care au răspuns invitației lansate de către Asociația Colour Your Dreams 
(președintă - prof. Adela Vlădoiu) și care au realizat un impresionant flashmob lângă Co-
loana fără Sfârșit, purtând tricouri inscripționate cu mesajul „Brâncuși în UNESCO”. 

O scurtă oprire  a procesiunii în dreptul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” a fost 
suficientă pentru elevii clasei de actorie a Liceului de Artă „Constantin Brăiloiu”, instruiți de 
prof. Pompiliu Ciochia, pentru a-și prezenta în stradă povestea despre Brâncuși, drumul 
său către Paris și înapoi, la Târgu-Jiu, unde a ridicat impresionanta sa capodoperă. O notă 
specială au dat-o costumele realizate de elevii și profesorii de la clasa de arte vizuale, care 
au preluat elemente din creația vestimentară a genialului artist român. 

Omagiul eroilor gorjeni a fost completat cu slujba de pomenire săvârșită de preoții 
aparținând Protoeriei Târgu-Jiu Nord la Biserica „Sf. Apostoli”, la a cărei târnosire a parti-
cipat și Brâncuși, în noiembrie 1937.

La ora 17,00, la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” a fost vernisată 
expoziția „Mystikosmidea” a sculptorului Panaite Chifu, în prezența reprezentanților Pri-
măriei Municipiului Târgu-Jiu și a publicului iubitor de cultură. Sculptorul este prezent în 
orașul nostru și printr-o lucrare realizată în cadrul Simpozionului Internațional de Sculp-
tură din anul 2016, amplasată pe insulița de pe Jiu. Prezentarea și referințele critice ale 
expoziției au fost rostite de către criticul și istoricul de artă Pavel Șușară.

Ziua s-a încheiat cu momentul decernării Premiului Național Brâncuși pentru anul 
2016, care s-a desfășurat în sala Teatrului „Elvira Godeanu”. Câștigătorul, sculptorul Ma-
xim Dumitraș a fost desemnat de către un juriu de specialitate, care a deliberat asupra a 
șase nominalizări, trei făcute de către Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare 
„Constantin Brâncuși” și alte trei de către Institutul Cultural Român, cel care a acordat 
și premiul în bani. Trofeul, realizat de către artistul plastic Mihai Țopescu a fost înmânat 
artistului Max Dumitraș de către primarul Municipiului Târgu- Jiu, Marcel-Laurențiu Ro-
manescu. Atmosfera de caldă emoție și vibrație a fost întregită de concertul de pian al 
maestrului Florin Berculescu, cel care a „tradus” deosebit de inspirat, pentru publicul din 
sală, muzica lui Erik Satie, prietenul lui Brâncuși. 

Al doilea program generic care prevede promovarea, punerea în valoare şi conştien-
tizarea comunităţii asupra valorii excepţionale a Ansamblului Monumental ridicat de Con-
stantin Brâncuşi la Târgu-Jiu este Atelierul „Brâncuşi” – Incursiune în memoria pietrei.

În cadrul acestuia au fost incluse trei proiecte mari.
1.Atelierele Brâncuşi, desfăşurat pe două secţiuni: Simpozionul Internaţional de 

Sculptură şi Simpozionul Internaţional de Pictură. 
Simpozionul Internaţional de Sculptură din cadrul Atelierelor Brâncuşi, numit în acest 

an „Incursiune în memoria pietrei”, s-a desfăşurat, conform tradiţiei, în municipiul Târgu-
Jiu, în perioada 1 august – 3 septembrie 2017. Organizatorii au fost Centrul de Cercetare, 
Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Consiliul Local şi Primăria Municipiului 
Târgu-Jiu, având ca parteneri Filiala Târgu-Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România şi In-
stitutul Cultural Român. Sponsori au fost firmele „Andezitul SRL” (care a pus la dispoziție 
blocurile de andezit din care s-au executat lucrările), „Bosch” și „Triton” (care au furnizat, 
ca și anul trecut, sculele și consumabilele necesare prelucrării pietrei).

Au participat şase artişti plastici profesionişti: Gheorghe Zărnescu (care a realizat lu-
crarea „Dannymadlen”), Mihai Ţopescu (cu „Energii captive 2017”), Colin Figue din Anglia 
(„Form from the Formless”/„Homage to Brâncuşi”), Rumen Dimitrov din Bulgaria (a reali-
zat lucrarea „Drop for Brâncuși”), Shan-Chi Teng din Taiwan (și-a intitulat opera „Spatial 
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torsion”) şi Yoshin Ogata din Japonia (cu lucrarea „Genesis” /„Water”). Curatorul taberei 
de sculptură a fost, ca şi în anii trecuţi, sculptorul Vlad Ciobanu, membru al U. A. P. din 
România. Locul de desfăşurare a simpozionului a fost Centrul multifuncţional Bârseşti.

Majoritatea lucrărilor realizate în ediția 2017 sunt influenţate în mare măsură de ope-
rele lui Constantin Brâncuşi. În linii mari, astfel de influenţe brâncuşiene ar putea fi urmă-
toarele: sculpturi cu un profund substrat ideatic (cu trimitere la metafizică, mituri, cos-
mogonie), tăietura directă (cu care Brâncuşi a revoluţionat sculptura secolului XX), forme 
specifice (portal, coloană, sfere, romburi, spirale, simbolul sărutului cu aspect columnar), 
alternanţa suprafeţelor plastice (în care coexistă cele polisate cu cele nepolisate) cu porţi-
uni mai restrânse lăsate în stare naturală.

Simpozionul internaţional de pictură de pe meleagurile gorjene s-a desfăşurat şi în 
acest an în staţiunea montană Rânca din judeţul Gorj, în perioada 21.08 – 03.09.2017. Or-
ganizatorii au fost Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, 
Primăria şi Consiliul Local Târgu-Jiu, în parteneriat cu Filiala Târgu-Jiu a Uniunii Artiștilor 
Plastici din România şi Institutul Cultural Român. Artiştii au fost cazaţi la Complexul Turis-
tic „Panoramic” din staţiunea Rânca. În acest an au participat şapte pictori profesionişti: 
Elisabeth Ochsenfeld (Germania), Dorin Creţu (Franţa), Katarina Djordjevic (Serbia), Suza-
na Fântânariu, Ileana Ştefănescu, Mirela Trăistaru (România). Curatorul simpozionului a 
fost pictorul Vasile Fuiorea, preşedintele Filialei Gorj a U. A. P. din România. Fiecare artist 
a executat câte două lucrări fiecare, una de 1,00 x 1,00 m și cea de-a doua de 1,00 x 1,20 
m, în culori acrilice.

Toate lucrările executate pe perioada celor două simpozioane au fost cesionate prin 
act de donație Primăriei Municipiului Târgu Jiu, împreună cu drepturile de autor asupra 
acestora. 

2.Caravana Brâncuşi: Câţiva paşi împreună pe nisipul înserării cuprinde mani-
festări culturale de promovare pe plan naţional şi internaţional a Ansamblul brâncuşian şi 
a oraşului Târgu-Jiu ca destinaţie turistică de excepţie. În cadrul acestui proiect au fost 
desfășurate mai multe acțiuni, ca parte a manifestării mai ample „Zilele Municipiului Târgu 
Jiu”, organizată de către Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu. 

În perioada 14 – 21 mai 2017, Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu 
au organizat manifestarea tradițională „Zilele Municipiului Târgu Jiu”. Ca instituție 
aflată în subordinea Consiliului Local, Centrul de Cercetare, Documentare și 
Promovare „Constantin Brâncuşi” a participat cu o serie de evenimente, după cum 
urmează: 

-În data de 16 mai, ora 10:00 a fost dezvelită steaua dedicată inginerului Ștefan 
Georgescu-Gorjan, realizatorul tehnic al Coloanei fără Sfârşit, lucrare monumentală 
creată de Brâncuşi în anul 1937 şi amplasată în Parcul Coloanei din Târgu Jiu. Stela 
a fost dezvelită de către un grup de cercetaşi cu ocazia zilelor oraşului Târgu-Jiu, 
la ceremonie participând numeroase oficialităţi şi oameni de cultură din Gorj. La 
festivitate au luat cuvântul Doru Strîmbulescu (managerul Centrului „Brâncuşi”), 
Adrian Tudor (viceprimarul municipiului Târgu Jiu) şi Sorana Georgescu-Gorjan, fiica 
inginerului omagiat.

-În ziua următoare, pe data de 17 mai 2017, ora 10:00, la Muzeul de Artă din 
Parcul Central s-a desfășurat conferința „Istoria Coloanei fără Sfârșit”, susținută de 
către doamna Sorana Georgescu-Gorjan. Au participat numeroși studenți ai secției 
de artă a Universității „Constantin Brâncuși”, precum și elevi ai Colegiului Național 
„Spiru Haret”. În continuare, de la ora 11:00, pe aleea din fața Porții Sărutului, elevi 
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ai clasei de actorie de la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, îndrumați de actorul 
Pompiliu Ciochia, au prezentat spectacolul stradal de improvizaţie teatrală „Creatorul 
și opera”.

-În data de 18 mai 2017, ora 17:00, a avut loc vernisajul expoziției retrospective 
de grafică Alina Roșca la Galeriile Municipale de Artă; a prezintat acad. Mircia 
Dumitrescu. Au fost prezenți, de asemenea, elevii clasei de actorie de la Liceul de  
Arte „Constantin Brăiloiu”, care au interpretat fragmente de proză și poezie din 
creația scriitorului Marin Sorescu.

3.Proiectul Contemporan cu Brâncuși este un concurs internaţional de cultură ge-
nerală privind viața și opera lui Brâncuși și a unuia dintre contemporanii săi, care are ca scop 
promovarea brandului Brâncuși, a oraşului Târgu-Jiu și a Gorjului ca destinație turistică. 
Acest proiect s-a realizat în ultimii patru ani în parteneriat cu Radio România Internațional, 
care dispune de logistica necesară transmiterii în întreaga lume a informațiilor legate de 
concurs.  În anul 2017, RRI a declinat posibilitatea de a susține proiectul, având în vedere 
că avea deja în desfășurare mai multe astfel de concursuri.

Al treilea mare program prevăzut în planul managerial pe anul 2017 a fost Editoriala 
Brâncuși, cu trei proiecte principale: 

1.Revista „Confesiuni” – a fost editată și tipărită lunar. 
2.Revista „Brâncuși” – este un anuar dedicat vieţii şi operei lui Constantin Brân-

cuşi. Este în pregătire.
3.Editura Brâncuși – au fost editate, tipărite și au fost lansate în cadrul manifes-

tărilor tradiționale ale Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin 
Brâncuși” titlurile următoare: 

-„Tratatul de hermeneutică a sculpturii abstracte – perspectiva endogenă”, autor 
Matei Stîrcea-Crăciun, membru al Consiliului științific al Centrului de Cercetare, Documen-
tare și Promovare „Constantin Brâncuși”;

-„Documente din arhivele naţionale ale judeţelor Gorj şi Dolj cu privire la Ansam-
blul sculptural brancuşian de la Târgu-Jiu”, coordonatori dr. Sorin Lory Buliga și Adina 
Andrițoiu, consilieri în cadrul instituției.

4.Biblioteca Brâncuși / Arhivă Brâncuşi – a fost demarat proiectul de constituire a 
Fondului arhivistic Gorjan.

Alte activități realizate în parteneriat:
-Expoziția Taberei Internaționale de Arte Vizuale „Culoare și lumină”, desfășurată în 

Grecia – Corfu în perioada 2 – 10 mai 2017. Expoziția, care a putut fi vizitată în intervalul 
15 – 28 iunie 2017, a fost organizată de către Filiala Târgu-Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din 
România în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin 
Brâncuși”, Universitatea „Constantin Brâncuși” şi Primăria Municipiului Târgu-Jiu;

-Bienala Națională de Arhitectură 2016, ediția a XII-a în perioada 27 aprilie – 17 mai 
2017, organizată de către Filiala Târgu-Jiu a U.A.P. din România în parteneriat cu Centrul 
de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, O.A.R. și U.A.R. Cura-
torii expoziției au fost: arh. Doru Pasăre, arh. Mihai Maicovschi și pictorul Vasile Fuiorea;

-Expoziția Internațională de Pictură „Atelierele Brâncuși”, desfășurată la Sângeorz-
Băi, în parteneriat cu Filiala Târgu-Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Complexul 
Muzeal Bistrița-Năsăud și Muzeul de Artă Comparată din Sângeorz-Băi. Curatorii acestui 
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eveniment au fost pictorul Vasile Fuiorea și sculptorul Maxim Dumitraș, directorul Muzeu-
lui de Artă Comparată din Sângeorz-Băi.

În cadrul programului „Sub semnul creativităţii” au fost prevăzute două proiecte: 
-Centrul Brâncuşi – Imaginea viitorului, vizând implementarea strategiei de mar-

keting cultural şi comunicare a instituţiei;
-Drum bun către performanţă, cu referire direct la parcurgerea unor cursuri de for-

mare profesională şi specializare pentru personalul Centrului de Cercetare, Documentare 
şi Promovare „Constantin Brâncuşi”. 

Lipsa fondurilor necesare alocate acestor proiecte, determinată de alocarea de către 
Primăria Târgu-Jiu a unui buget insuficient, au făcut ca acestea să nu fie realizate decât 
parţial. În acest sens, în cursul anului 2017 nici unul dintre angajaţii instituţiei nu a efectuat 
cursuri de pregătire profesională. 

Este cunoscut faptul că pentru implementare unor strategii privind marketingul cul-
tural şi pregătirea profesională în domeniul culturii sunt necesare sume importante de 
bani şi timp îndelungat. Costurile ridicate şi alocare unui buget insuficient, fac imposibilă 
realizare de performanţe în acest domeniu, de aceea este necesară o analiză solidă şi 
alocare unui buget corespunzător pentru implementare acestor programe, având ca scop 
perfecţionarea personalului instituţiei în vederea obţinerii de rezultate optime în procesul 
de întreţinere, conservare şi promovare a Ansamblului brâncuşian.   

În cadrul programului „Paradigme brâncuşiene” a fost cuprins trei proiecte:
-Viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi în lucrări de licenţă, dizertaţii şi teze 

de doctorat;
-Constantin Brâncuşi aşa cum este păstrat în memoria culturală recentă;
-Bursa „Brâncuşi”.
Referitor la implementare acestor proiecte s-au făcut paşi importanţi în identificare 

bazelor de lucru, a infrastructurii de personal şi logistică pentru atingerea obiectivelor 
propuse.

S-au realizat cercetări în arhive şi s-a elaborat o lucrare privind datele arhivistice din 
judeţul Gorj şi Dolj cu referire la Ansamblul brâncuşian. 

Totodată, s-a făcut un plan şi au pornit demersurile în vederea stabilirii unui regula-
ment privind acordarea unei burse Brâncuşi.
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TEATRUL DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU”

2017 a fost pentru Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” un an de cumpănă, un an cu 
încercări pe măsura realizărilor cu care această instituție a obișnuit comunitatea în cei 24 
de ani de la înființare.

Chiar dacă a fost o perioadă marcată de incertitudini, ținând cont de schimbările ce 
au avut loc la nivel de conducere, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” și-a continuat drumul 
ascendent în relația cu spectatorii și a servit, cu mijloacele sale specifice, viața spirituală a 
urbei prin: asumarea proiectelor performante de până acum; prin dezvoltarea programelor 
care și-au dovedit utilitatea; prin derularea programelor noi care nu au intrat în contradicție 
cu cele propuse anterior, ba chiar le-a potențat valoarea, accentuând astfel, vizibilitatea 
instituțională la nivel local, județean și național.

Programelor deja consacrate ( Programul de Dramaturgie Modernă și Contempora-
nă, Programul Clasicii <Dramaturgie Clasică Română și Universală>, Programul Balul Tea-
trului) li s-au alăturat programe noi (Programul Made in Tg-Jiu, Programul Brâncuși...) din 
dorința de a contribui la educarea și formarea în spirit artistic a membrilor comunității, prin 
satisfacerea nevoilor culturale ale grupurilor țintă și prin promovarea valorilor autentice 
într-o lume supusă hipertehnologizării care și-a schimbat radical canalele de comunicare 
eludând interacțiunea firească și directă interumană. 

Activitatea Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” în anul 2017 a fost una bogată în 
evenimente adresate tuturor categoriilor de public. 

Premierele din acest an au fost : -în data de 21.01.2017, „Experimentul Robinson 
Crusoe”, adaptare după Dan Cojocaru, în regia domnului Radu Botar; în 4.03.2017,  „Se-
parati în casă” – un spectacol de Achille Roselletti; în 08.04.2017, „O noapte furtunoasă”de 
I.L.Caragiale, în regia domnului Marian Negrescu; în 06.06.2017, „Vrăjitorul din Oz”, adap-
tare după Lyman Frank Baum, în regia domnului Ion Alexandrescu; în 21.10.2017, „Bi-
gamul II”, de Ray Cooney, în regia domnului Cristian Ioan; în 25.11.2017, „Comedia din 
Comedie”,un spectacol  de Mihai Sandu Gruia; 18.12.2017, „Punguța cu doi bani” un 
spectacol de Andrei Mihalache după povestea lui Ion Creangă. Tot ca premieră poate fi 
amintit și „Balul Teatrului” ajuns la ediția cu numărul 7, eveniment ce a avut loc pe scena 
teatrului în data de 17.12.2017. Ca noutate putem menționa faptul că  întreaga echipă 
artistică a teatrului a abordat, sub bagheta regizorului Andrei Mihalache, un gen nou de 
teatru, și anume : „Spectacolul de Revistă”. Ca în fiecare an, au fost prezenți și invitați: 
baletul Ansamblului Profesionist Doina Gorjului, ventrilocul Crina Zvoboda și tap dancer-ul 
Adrian Strâmtu. În debutul stagiunii 2017-2018 a apărut în spațiul virtual și site-ul teatrului.

În cadrul programului „Recital Extraordinar”, devenit ulterior „Texte printre portati-
ve”, concept în care muzica și teatrul își dau mâna, s-a continuat colaborarea dintre actorii 
teatrului și pianistul Florin Berculescu. Această colaborare s-a concretizat în manifestări 
cu caracter trimestrial care a abordat un repertoriu variat și care a umplut, de fiecare dată,  
până la refuz sala de spectacole. 

În luna mai a avut loc cea de-a 16-a ediție a FESTIVALULUI NAȚIONAL DE TEATRU 
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„ ZILELE ELVIRA GODEANU ”. În perioada dedicată acestei manifestări, cei peste 2500 
de spectatori s-au putut bucura de prezența în cadrul festivalului a teatrelor din țară care 
s-au prezentat cu spectacole de referință, având în distribuție adevărate personalități ale 
scenei românești. Astfel, au primit aplauzele târgujienilor: Teatrul Bulandra-Bucuresti –  
“Cafeneaua”-de Sam Bobrik și Ron Clark - Cu : Horațiu Mălăele, Emilia Popescu, Dana 
Dogaru - Regia: Horațiu Mălăele; Teatrul Act –Bucuresti - “N-Ai Tu Treaba” de Cătălin 
Ștefănescu după “Dănilă Prepeleac” de Ion Creangă - Cu: Marcel Iureș, Andrei Seusean, 
Alexandru Voicu - Regia: Alexandru Dabija; Teatrul Metropolis –București - “Buzunarul 
Cu Pâine” de Matei Vișniec - Cu : Oana Pellea, Mihai Sandu Gruia - Regia: Oana Pellea; 
Teatrul “Aureliu Manea”-Turda - “Insomniacii” de Mimi Brănescu - Cu : Radu Botar, Cătă-
lin Grigoraș, Ioan Alexandru Savu - Regia: Radu Botar; Teatrul Odeon București - “Family 
affairs” de Rosa Likson - Cu : Antoaneta Zaharia, Virginia Rogin, Nicoleta Lefter, Rodica 
Mandache, Marius Damian, Mihai Smarandache, Cezar Antal, Vlad Birzianu, Dan Iosif, 
Nicu Coman, Pavel Bartoș - Regia: Radu Afrim; Florin Piersic………Pur Și Simplu; Nicu 
Alifantis &Fragile Band -Recital Extraordinar.

Traseul național al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” a atins  în anul 2017, cu 
ajutorul Consiliului Local și al Primăriei Târgu Jiu, două festivaluri internaționale : în peri-
oada 16-17 septembrie, spectacolul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”  - „Experimen-
tul Robinson Crusoe” – a fost prezent la invitația Teatrului „Aureliu Manea” la Festivalul 
Internațional de Teatru de la Turda; iar pe 3 octombrie 2017, la invitația Centrului Cultural 
Jean Bart, piesa „Actrițele” a fost prezentă în cadrul Festivalului Internațional de Teatru 
„Tragos”. Ambele piese au avut parte de aprecierea spectatorilor și a criticii de speciali-
tate.

Teatrul a avut grijă și de spectatorii foarte tineri, pentru aceștia montând piese spe-
ciale din literatura română și universală, și a susținut numeroase reprezentații atât la sediu 
cât și în județ. 

Colectivul artistic s-a îmbogățit cu încă trei colegi proaspăt angajați și alți cola-
boratori, teatrul manifestând un interes pentru tinerii absolvenți cu origini gorjenești ai 
facultăților de profil, foști laureați ai Festivalului de Teatru Pentru Elevi „Constantin Stan-
ciovici Brănișteanu”, sau absolvenți ai Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu”, care și-au 
găsit locul în cadrul proiectelor demarate pe scenă.

În anul 2017 Teatrul a găzduit zeci de manifestări cu caracter național si internațional 
produse de alte instituții partenere printre care amintim: lansări de carte, dezbateri publice, 
simpozioane, concerte lunare ale orchestrei de cameră „Lira Gorjului”, festivaluri naționale 
și internaționale.

Am încercat să păstrăm identitatea teatrului și să-l menținem ca pe un spațiu cultural 
cu o personalitate distinctă în peisajul artistic, ce s-a făcut remarcat de-a lungul anilor  prin 
seriozitate repertorială și prin programe echilibrate.  
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POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE

În anul 2017, activitatea Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu a fost orientată 
prioritar pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice, a vieţii, a integrităţii corporale, a 
patrimoniului public şi privat, prin exercitarea unei activităţi de poliţie profesionistă care 
să contribuie la creşterea continuă a sentimentului de siguranţă publică al cetăţenilor 
şi la creşterea încrederii populaţiei în Poliţia Locală, prin respectarea prevederilor 
constituţionale, a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi aplicarea întocmai a 
legilor şi hotărârilor autorităţii deliberative.

În scopul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii stradale, în îndeplinirea misiunilor 
care îi revin, Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu a cooperat cu Poliţia Română şi 
Jandarmeria Română, cu alte instituţii ale statului, precum şi cu persoanele fizice şi 
juridice, în limitele stabilite exclusiv prin lege, urmărindu-se astfel acoperirea unui număr 
cât mai mare de zone cu potenţial infracţional ridicat, pe diferite intervale de timp. 

Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, a repre-
zentat permanent o prioritate pentru instituţie care, prin structurile sale specializate, a 
căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a obiectivelor. Mode-
lele diferite de organizare a autorităţilor însărcinate cu asigurarea ordinii şi liniştii publice, 
au determinat şi abordări diferite în planul aplicării acestora, bazate pe relaţiile specifice 
fiecărei comunităţi.  

Starea de ordine şi siguranţă publică se realizează prin măsuri generale de natură 
economică, socială şi politică, precum şi prin măsuri speciale cu caracter preponderent 
preventiv.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu este permanent la dispoziţia 
cetăţeanului, pregătită în orice moment de acţiuni, asigurând astfel ordinea şi liniştea pu-
blică în zonele şi locurile stabilite prin Planul de Ordine şi Siguranţă al Municipiului Târgu 
Jiu, elaborat de comisia locală de ordine publică şi aprobat de Consiliul Local al Munici-
piului Târgu Jiu.

În conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite 
prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, activitatea 
Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu s-a realizat în scopul exercitării atribuţiilor privind 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi pu-
blice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.

Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor 
Legii nr.155/2010 a poliţiei locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, 
HG nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
poliţiei locale, precum şi a celorlalte acte normative care reglementează activitatea acestei 
instituţii în scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, punerii în legalitate a persoanelor care 
locuiesc fără forme legale pe raza Municipiului Târgu Jiu, creşterii siguranţei în unităţile de 
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învăţământ, asigurării unor norme de comerţ civilizat, respectării disciplinei în construcţii 
şi protecţiei mediului, fluidizării traficului rutier, menţinerii unui climat de disciplină 
rutieră, soluţionării sesizărilor primite, activitatea realizându-se în interesul persoanei, al 
comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu îşi desfăşoară activitatea în interesul comu-
nităţii locale, exclusiv în baza legii şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive 
ale administraţiei publice locale şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui do-
meniu de activitate.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, în   anul 
2017, personalul instituţiei a fost angrenat în mai multe acţiuni privind asigurarea ordinii şi 
liniştii publice, prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia muni-
cipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de combatere a cerşetoriei, protecţia mediului în-
conjurător, a parcării ilegale în zonele şi locurile stabilite prin Planul de Ordine şi Siguranţă 
al Municipiului Târgu Jiu.

Astfel, în anul 2017, Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu a avut ca obiective legale, 
următoarele:

1.Asigurarea ordinii şi a siguranţei cetăţenilor în competenţa teritorială a Municipiului 
Târgu Jiu;

2.Acţiunea permanentă şi fermă pentru respectarea prevederilor legale, a Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu;

3.Îmbunătăţirea continuă a serviciului poliţienesc în slujba cetăţeanului;
4.Reducerea activităţilor de comerţ stradal neautorizat desfăşurat pe raza Munici-

piului Târgu Jiu;
5.Creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 
Pentru îndeplinirea obiectivelor, în anul 2017, Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu 

a acţionat în conformitate cu atribuţiile stabilite prin Legea nr. 155/2010 a poliţiei loca-
le, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 103/30.03.2015 privind Regulamentul de or-
ganizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu, derulând pe domeniile de 
activitate, următoarele activităţi:

CAPITOLUL II - ACTIVITĂŢI OPERATIVE

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legii, precum şi pentru desfăşurarea 
eficientă a activităţilor, Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu are în componenţă 6 servicii 
de ordine publică, după cum urmează:

1.Serviciul Ordine Publică,
2.Serviciul Ordine Publică nr. 2, 
3.Serviciul Ordine Publică nr. 3,
4.Serviciul Ordine Publică şi Transport Valori,
5.Serviciul Ordine Publică – Intervenţie,
6.Serviciul Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor. 
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A. ACTIVITATEA DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ

Principalele obiective ale activităţii de ordine şi siguranţă publică, în anul 2017, au 
fost prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale în scopul realizării competenţelor sale 
din domeniul siguranţei publice, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale pri-
vind încălcarea normelor de convieţuire socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliu-
lui Local al Municipiului Târgu Jiu, asigurând un climat de siguranţă cetăţeanului.

Serviciul de Ordine Publică, Serviciul de Ordine Publică nr. 2, Serviciul de Ordine 
Publică nr. 3, Serviciul de Ordine Publică şi Transport Valori şi Serviciul de Ordine Publi-
că – Intervenţie au desfăşurat, în anul 2017, următoarele activităţii de ordine şi siguranţă 
publică, după cum urmează:

A.1.Acţiuni de asigurare a ordinii şi liniştii publice, precum şi a respectării nor-
melor de convieţuire socială în zonele de interes public.

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

De asemenea, s-a acţionat permanent în vederea menţinerii curăţeniei şi prevenirii 
distrugerii spaţiilor verzi şi a arboretului din parcuri sau alte zone verzi de pe raza munici-
piului. 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 Sigu-
ranţă Publică al Municipiului Târgu Jiu.

Pe tot parcursul anului 2017, efectivele serviciilor de ordine şi linişte publică şi trans-
port valori au participat la un număr de 65 de misiuni privind asigurarea măsurilor de 
ordine publică, împreună cu celelalte structuri, cu atribuţii 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, după cum urmează:

-06.01.2017 – 07.01.2017 – Boboteaza şi Sfântul Ion;
-24.01.2017 –Unirea Principatelor Române;
-11.02.2017 – 12.02.2017 – au fost asigurate măsuri de ordine şi siguranţă publică în 

strada Victoria Pietonal – Piaţa Prefecturii cu ocazia Târgului Apicol – Ediţia a IV-a;
-08.03.2017 – Ziua Internaţională a Femeii;
-09.04.2017 – 16.04.2017 – Sărbătorile Pascale;
-30.04.2017 - 01.05.2017 – Ziua Internaţională a Muncii;
-07.05.2017 – Sărbătoarea Narciselor;
-15.05.2017 – 21.05.2017 – Zilele Municipiului Târgu Jiu;
-20.05.2017 – Sfinţii Constantin şi Elena – Procesiunea;
-25.05.2017 – Ziua Eroilor;
-25.06.2017 – Ziua Imnului;
-29.07.2017 – Ziua Drapelului;
-21.08.2017 – 27.08.2017 – Festivalul Internaţional de Folclor şi Festivalul Berii;
-22.08.2017 - Centenarul Ecaterina Teodoroiu;
-11.09.2017 – Deschiderea Anului Şcolar 2017 – 2018;
-05.10.2017 – 08.10.2017 – Ziua Recoltei 2017;
-01.12.2017 – Ziua Naţională a României;
-18.12.2017 – 07.01.2018 – Sărbătorile de Iarnă 2017 - 2018
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-în data 01.06.2017 s-a asigurat buna desfăşurare a activităţilor dedicate Zilei 
Internaţionale a Copilului; 

-au fost asigurate măsurile de ordine şi linişte publică, privind organizarea şi desfă-
şurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, a examenului de Bacalaureat 
sesiunea iunie – iulie 2017 şi sesiunea august – septembrie 2017, în unităţile de învăţământ 
din responsabilitate;

-în perioada 04.08.2017 – 06.08.2017 s-a organizat pe raza localităţii componente 
Preajba - Baza Sportivă de Autocross – Bike Fest şi Cupa Municipiului Târgu Jiu la 
Motocross;

-s-a asigurat ordinea publică la fiecare sfârşit de săptămână la Primăria Municipiului 
Târgu Jiu, în zilele în care s-au oficiat căsătorii;

-s-a asigurat însoţirea reprezentanţilor serviciului ecarisaj la diverse acţiuni de ri-
dicare de pe domeniul public a câinilor fără stăpân şi a altor animale domestice lăsate 
nesupravegheate;

-au fost supravegheate terenurile de joacă şi parcurile amenajate pe raza Municipiu-
lui Târgu Jiu, precum şi depistarea grupurilor de tineri care deranjează ordinea şi liniştea 
publică pe perioada verii, în special în zona cartierelor de blocuri;

-au fost desfăşurate activităţi de patrulare în zonele aglomerate, în special Piaţa 
Centrală, pentru prevenirea faptelor de furt;

-s-au desfăşurat acţiuni de depistare a persoanelor care apelează la mila publică 
pe raza Municipiului Târgu Jiu şi de combatere a acestui fenomen, fiind luate măsuri de 
sancţionare contravenţională a persoanelor depistate în astfel de ipostaze;

-s-a asigurat însoţirea şi protecţia reprezentanţilor din cadrul Primăriei Municipiului 
Târgu Jiu la punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local Târgu Jiu şi a Dispoziţiilor 
Primarului Municipiului Târgu Jiu;

Pe parcursul acestor misiuni nu s-au înregistrat evenimente deosebite, poliþiºtii lo-
cali îndeplinindu-ºi în condiþii bune ºi foarte bune atribuþiile de serviciu.

În anul 2017, s-a acordat sprijin în baza Planului de cooperare nr. 961/19.02.2017 
agenţilor de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, precum şi Poliţiei Transporturi 
Feroviare Târgu Jiu, prin participarea la patrule mixte, activitate benefică la nivelul Unităţii 
Administrativ Teritoriale a Municipiului Târgu Jiu, fiind desfăşurate activităţi zilnice de pa-
trulare, pentru descurajarea, constatarea şi sancţionarea abaterilor de la normele legale 
din competenţă, acţionând prompt la solicitările cetăţenilor sau a celor primite prin apelul 
de urgenţă 112; 

Trebuie menţionat faptul că, în anul 2017 pe raza Municipiului Târgu Jiu nu au fost în-
registrate evenimente de tulburare gravă a ordinii şi siguranţei publice, un aport însemnat 
pe această linie având şi efectivele Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu, prin acţiunile şi 
activităţile desfăşurate.

La solicitarea reprezentanţilor Direcţiei Publice de Protecţie Socială Târgu Jiu, s-au 
asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică pe timpul distribuirii alimentelor către be-
neficiari.

De asemenea, au fost executate un număr de 6 mandate de aducere emise de orga-
nele de urmărire penală şi instanţele de judecată, pentru persoanele care domiciliază pe 
raza de competenţă a Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu.
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A.2. Acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii actelor de cerşetorie şi vagabondaj
Efectivele Poliţiei Locale Târgu Jiu au luat măsuri legale privind combaterea cerşe-

toriei, vagabondajului şi prostituţiei, fiind aplicate un număr de 116 sancţiuni contraven-
ţionale în cuantum de 19.550 lei, persoanelor care apelează la mila publicului, conform 
prevederilor art. 2 pct. 3 din Legea nr. 61/1991 republicată, pentru sancţionarea faptelor 
de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările 
ulterioare. 

De asemenea, s-a acordat sprijin personalului de la Unitatea de Primiri Urgenţe a 
Spitalului Tudor Vladimirescu pentru internarea la secţia de psihiatrie a unui număr de 34 
persoane, iar 18 minori nesupravegheaţi, care nu-şi justificau prezenţa pe raza Municipiu-
lui Târgu Jiu, au fost internaţi în Centrul Primiri în Regim de Urgenţă a minorilor din Muni-
cipiul Târgu Jiu. În vederea prevenirii apariţiei unor decese cauzate de frig în perioada de 
iarnă – ianuarie-martie 2017, au fost îndrumate către azilul de noapte „Casa Iris” un număr 
de 47 de persoane.

A.3. Animale lăsate în libertate
- 124 animale depistate ca fiind lăsate în libertate sau fără supraveghere, luân-

du-se măsura anunţării echipajelor de ecarisaj ori îndepărtarea acestora de pe partea ca-
rosabilă, fiind totodată aplicate un număr de 105 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 
12.450 lei, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2008 privind instituirea 
unor reguli referitoare la păşunatul animalelor pe raza Municipiului Târgu Jiu şi a Legii nr. 
61/1991 republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţu-
ire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

A.4.Siguranţa cetăţenilor
Pe linia asigurării unui climat de siguranţă publică a cetăţeanului, s-a acţionat prin 

intensificarea activităţilor de patrulare preventivă stradală şi zonală în locurile publice aglo-
merate, conform Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Târgu Jiu.

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), adăpostite în  diferite locaţii din oraş;
-verificarea zonelor cu grad ridicat de infracţionalitate, de săvârşire a unor fapte an-

tisociale ori de tulburare a ordinii şi liniştii publice sau unde se consumă frecvent băuturi 
alcoolice;

-verificarea şi sancţionarea persoanelor care desfăşoară activităţi de comerţ am-
bulant cu produse uzate (ex. Piaţa 9 Mai, strada Nicolae Titulescu, Piaţa Centrală, etc.), 
desfăşurat în locuri neautorizate; 

-descoperirea, dispersarea şi anihilarea pericolului grupurilor de tineri care se adună 
pe timpul nopţii în locuri publice din Municipiul Târgu Jiu;

-combaterea actelor de disconfort civic create de către unele persoane, revigorarea 
sentimentului de siguranţă al cetăţenilor;

-păstrarea integrităţii materialelor urbane, dendrologice, a amenajărilor floricole, 
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a spaţiilor verzi, cu precădere în parcurile şi locurile de joacă din Municipiul Târgu Jiu, 
ş.a.m.d.

A.5. Siguranţa în şcoli
În temeiul Legii nr. 29/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2007 

actualizată, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ şi în conformitate cu 
atribuţiile prevăzute în Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, actualizată, cu modificările 
şi completările ulterioare, efectivele Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu, alături de 
celelalte forţe de ordine ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, au 
asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică pentru prevenirea faptelor antisociale şi a 
furturilor, conform Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Târgu Jiu, după 
cum urmează:

Şcoala Gimnazială „Constantin Săvoiu”, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu”, 
Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, Colegiul Auto „Traian Vuia”, Şcoala Generală 
Bârseşti, Şcoala Generală Ursaţi, Şcoala Generală Polata.

Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu a ţinut legătura în permanenţă cu conducerea 
acestor unităţi şcolare, în vederea unei bune colaborări pentru semnalarea unor eventuale 
probleme şi preîntâmpinarea oricăror evenimente negative.

În anul 2017 au fost constatate 20 fapte penale, ce au întrunit elementele consti-
tutive a infracţiunilor de distrugere/furt/lovire, conform dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 
155/2010 a poliţiei locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru persoanele în cauză s-au întocmit documentele prevăzute de Noul Cod de 
Procedură Penală şi au fost transmise organelor judiciare, în scopul continuării cercetărilor 
şi luarea măsurilor legale.

A.6.Alte activităţi
Pe parcursul anului 2017, poliţiştii locali din cadrul serviciilor de ordine publică şi 

transport valori au însoţit angajaţii S.C. Transloc S.A. cu atribuţii de control, pe mijloacele 
de transport în comun, în scopul identificării persoanelor care călătoresc fraudulos, fiind 
aplicate un număr de 413 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 34.285 lei, conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 403/2006 privind stabilirea unor norme pentru desfăşurarea 
transportului urban de călători, o componentă importantă constituind-o şi prevenirea fur-
turilor din buzunare sau genţi.

S-a asigurat permanent ordinea ºi liniºtea publicã la obiectivele de interes local: 
Parcul „Constantin Brâncuºi” ºi Parcul „Coloanei Infinite”, conform Planului de Ordine ºi 
Siguranþã Publicã al Municipiului Târgu Jiu.

Au fost verificate ºi sancþionate persoanele care desfãºoarã activitãþi de comerþ 
ambulant în alte locuri decât cele special amenajate, (ex. strada 22 Decembrie 1989, stra-
da Nicolae Titulescu – zona Turn, Piaþa Centralã, etc.).

În perioada 27.05.2017 – 11.06.2017, poliþiºtii locali au acþionat pentru menþinerea 
ordinii publice, verificarea integritãþii panourilor ºi afiºelor electorale, precum ºi pentru 
depistarea, identificarea ºi sancþionarea persoanelor care încalcã prevederile legale în 
vigoare, cu ocazia campaniei electorale a alegerilor parþiale (Primar), conform legii.



149

Sub aspect sancþionator, în anul 2017, poliþiºtii locali din cadrul compartimentelor 
de ordine publicã au aplicat un numãr de 1.633 sancþiuni contravenþionale în cuantum 
de 230.355,50 lei, pentru încãlcarea prevederilor Legii nr. 61/1991, Legii nr.349/2002, HCL 
nr.403/2006, HCL nr.307/2006, HCL nr.110/2009, HCL nr.169/2006, HCL nr.172/2017, 
HCL nr.19/2002, HCL nr. 192/2010, precum: consum de bãuturi alcoolice în locuri publice, 
cerºetorie, aruncarea de deºeuri în alte locuri decât cele special amenajate, intrarea cu 
autovehicule în Parcul „Constantin Brâncuºi”, nerespectarea regulilor privind ocrotirea ºi 
protejarea pieselor ce compun Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”, alcãtuit din Masa 
Tãcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sãrutului cu cele douã bãnci laterale, Coloana fãrã Sfârºit, 
cãlãtoria în mijloacele de transport în comun fãrã bilet, abonament sau altã legitimaþie de 
cãlãtorie ºi altele. 

Au fost soluţionate un număr de 1.937 sesizări scrise/e-mail/dispecerat/verbale.

TABEL CU INDICATORII DE PERFORMANŢĂ REALIZAŢI ÎN ANUL 2017

ÎN CADRUL SERVICIILOR DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
(Serviciul Ordine Publică, Serviciul Ordine Publică nr. 2, Serviciul Ordine Publică nr. 

3, Serviciul Ordine Publică şi Transport Valori,Serviciul Ordine Publică – Intervenţie)

NR.

CRT.
INDICATOR  DE PERFORMANŢĂ TOTAL

1. Sancţiuni contravenţionale aplicate: 1.633

2. Valoarea totală în lei a sancţiunilor aplicate: 230.355,50

3. Infracţiuni constatate: 20

4. Sesizări scrise/e-mail/dispecerat/verbale: 1.937

5. Sesizări primite prin 112 pe raza Municipiului Târgu Jiu: 202

6. Persoane legitimate: 4.996

7.
Misiuni comune cu Poliţia Municipiului Târgu Jiu/Poliţia Transporturi 
Feroviare Târgu Jiu:

807

8.
Acţiuni desfăşurate în colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean „Tudor Vladimirescu” Gorj şi Inspectoratul Pentru Situaţii 
de Urgenţă „Lt. Col. D-tru Petrescu” al judeţului Gorj:

74

9. Persoane instituţionalizate: 47

10.
Activităţi de menţinere a ordinii publice în zona unităţilor de 
învăţământ:

797
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B. SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ŞI EVIDENŢA PERSOANELOR

În anul 2017, Serviciul Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor a avut în componenţă 
un număr de 4 compartimente, încadrate cu 15 poliţişti locali şi un şef de serviciu, astfel:

1.Compartiment - Organizare Misiuni  - neîncadrat, sarcinile fiind preluate de Şeful 
de Serviciu;

2.Compartiment  - Dispecerat, Baze De Date- 8 poliţişti locali–dispeceri;
3.Compartiment  - Ofiţeri de Serviciu-5 poliţişti locali – ofiţeri de serviciu;
4.Compartiment   -  Evidenţa Persoanelor   - 2 poliţişti locali.
Personalul din cadrul serviciului a desfăşurat în anul 2017 o serie de activităţi specifice, 

conform atribuţiilor de serviciu şi a celorlalte dispoziţii primite, îndeplinind astfel obiectivele 
şi indicatorii de performanţă stabiliţi în cadrul serviciului în anul 2017, după cum urmează:

Nr.
Crt.

Obiectivul
%
din 

timp

Indicatori
de performanţă

Termen
de realiz.

1 Creşterea pregătirii profesionale şi 
însuşirea deprinderilor teoretice şi 
practice necesare exercitării funcţiei. 
Însuşirea permanentă a prevederilor 
legale în domeniu.

30

Cunoaşterea Legii nr. 155/2010, 
H.G. 1332/2010, Legii nr. 
677/2001, O.G. 97/2005

permanent

2. Îmbunătăţirea imediată şi pe tot 
parcursul anului a standardului 
de lucru în echipă. 15

Integrarea în cadrul dispozitivelor 
sau a echipelor de lucru.

31.12.

2017

3.

Cunoaşterea, executarea şi respec-
tarea cu stricteţe a fişei postului, a 
modului de gestionare şi completa-
re a documentelor, regulamentului 
intern, a legislaţiei specifice, pre-
cum şi a altor sarcini sau atribuţii 
primite. Crearea unor deprinderi şi 
automatisme care să crească nive-
lul şi calitatea îndeplinirii sarcinilor 
de serviciu.

20

Însuşirea fişei postului a 
prevederilor şi procedurilor 
legale în domeniu, completarea 
şi gestionarea fără erori, 
conform prevederilor legale a 
documentelor întocmite, cât şi a 
registrelor completate.

31.12.

2017

4.

Îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu pe linia asigurării ordinii 
şi liniştii publice, pe linia evidenţei 
persoanelor, precum şi a altor 
atribuţii specifice.

15

Participarea în cadrul dispo-
zitivelor de menţinere a ordinii 
publice, a dispozitivelor  create 
în vederea punerii în legalitate 
a persoanelor care locuiesc 
pe raza Mun.  Târgu Jiu, fără 
documente legale sau a altor 
misiuni  încredinţate.

31.12.

2017
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B.1. Activităţi specifice

B.1.1. Şeful de serviciu
În anul 2017, Şeful serviciului – Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor a îndeplinit 

atribuţiile de serviciu, conform prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al poliţiei locale, după cum 
urmează:

•a asigurat conducerea, coordonarea şi îndrumarea personalului din cadrul servi-
ciului;

•a îndeplinit atribuţiile specifice de Şef Serviciu - Evidenţa Persoanelor, conform 
Legii nr. 155/2010 şi H.G. nr.1332/2010;

•a îndeplinit atribuţiile specifice de Funcţionar de Securitate, conform H.G. 
nr. 585/2002, actualizată, pentru aprobarea Standardelor naþionale de protecþie a 
informaþiilor clasificate în România, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

•a întocmit planificările în serviciu, pentru fiecare lună în parte - luna curentă;
•a întocmit pontajele şi celelalte documente specifice închiderii de lună (situaţii, ra-

poarte specifice, analize, etc.);
•a asigurat continuitatea conducerii instituţiei, conform planificărilor în serviciu;
•a efectuat lucrările de birou repartizate.

B.1.2. Documente şi activităţi cu caracter anual
•a întocmit Programul de Pregătire Profesională, pentru anul 2017;
•a întocmit Programul de Pregătire şi Educaţie Protectivă a Personalului Autorizat, 

privind accesul la informaţii clasificate, secrete de serviciu, al Poliţiei Locale a Municipiului 
Târgu Jiu, pentru anul 2017;

•a întocmit Programul de Pregătire şi Educaţie Protectivă a personalului autorizat, 
privind accesul la date cu caracter personal şi de protecţie a persoanelor cu privire la pre-
lucrarea şi libera circulaţie a acestor date, al Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu;

•a întocmit Planul de Măsuri, privind creşterea nivelului de siguranţă în zona unităţi-
lor de învăţământ al Poliţiei Locale Târgu Jiu, în anul şcolar 2017 – 2018;

•a efectuat instruirea personalului, conform Planului de Pregătire Profesională pe 
anul 2017;

•a efectuat instruirea personalului, conform Programului de Pregătire şi Educaţie 
protectivă a personalului autorizat, privind accesul la informaţii clasificate secrete de ser-
viciu al Poliţiei Locale Târgu Jiu, pentru anul 2017;

•a efectuat instruirea personalului, conform Programului de Pregătire şi Educaţie 
Protectivă a personalului autorizat, privind accesul la date cu caracter personal şi de pro-
tecţie a persoanelor, cu privire la prelucrarea şi libera circulaţie a acestor date, al Poliţiei 
Locale a Municipiului Târgu Jiu;

•a întocmit documentele  şi condus nemijlocit cele două şedinţe de tragere, care au 
avut loc în lunile octombrie – noiembrie 2017, în calitate de conducător al tragerii;

•a întocmit documentaţia în vederea executării transportului de armament nou achi-
ziţionat de Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu, pe relaţia Bucureşti – Târgu Jiu. 

B.1.3. Organizare misiuni
- au fost întocmite un număr de 16 planuri de acţiune cu ocazia manifestărilor cul-

tural-artistice, comemorative sau probleme sociale, religioase, sportive, care au avut loc 
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pe raza Municipiului Târgu Jiu în cursul anului 2017, după cum urmează: Planurile de 
Măsuri cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2017, 1 Mai – Ziua Muncii – Dumbrava Drăgoieni, 
Sărbătoarea Narciselor – Preajba, Zilele Municipiului Târgu Jiu, Evaluarea Naţională 2017, 
Bacalaureat 2017, Festivalul Berii, Sărbătorile de Iarnă 2017- 2018, etc. Totodată, poliţiştii 
locali din cadrul serviciului au participat independent sau împreună cu forţele din sistemul 
integrat de ordine publică la aceste manifestări, fără a se înregistra evenimente deosebite;

B.2. Compartimentul ofiţeri de serviciu
- au asigurat paza şi securitatea sediului instituţiei, camerei de armament, curţii inte-

rioare, unde se află dispuse diferite magazii, garaje şi sunt parcate autovehiculele Poliţiei 
Locale a Municipiului Târgu Jiu, neînregistrându-se incidente;

- au distribuit şi depozitat armamentul, muniţia, mijloacele cu acţiune iritant lacrimo-
genă, celelalte materiale specifice, precum şi documentele operative în condiţii de sigu-
ranţă, conform registrelor de evidenţă;

- au efectuat instruirea operativă şi informarea poliţiştilor locali, privind situaţia ope-
rativă, verificând prezenţa şi ţinuta poliţiştilor locali‚ materialele specifice aflate în dotare, 
la intrarea şi ieşirea din serviciu;

- au reglementat accesul în instituţie (în timpul şi în afara orelor de program), nefiind 
înregistrate evenimente deosebite;

- au înregistrat documentele operative predate la camera ofiţerului de serviciu de 
către poliţiştii locali;

- au încasat de la persoanele fizice şi juridice contravaloarea amenzilor, aplicate de 
poliţiştii locali;

- au desfăşurat activităţi pe linie de evidenţa persoanei;
- au participat în dispozitive create pe raza Municipiului Târgu Jiu, în vederea men-

ţinerii ordinii şi siguranţei  publice, combaterii faptelor antisociale, asigurării măsurilor de 
ordine, cu ocazia unor manifestări sportive, cultural-artistice, comemorative, etc., care au 
avut loc pe raza Municipiului Târgu Jiu în anul 2017.

În cifre situaţia se prezintă, astfel:

I MIJLOACE SPECIFICE DISTRIBUITE: TOTAL = 22.805

1. Armament 5.720

2. Mijloace iritant - lacrimogene 13.215

3. Cătuşe 1.676

4. Bastoane 1.637

5. Alte materiale 557

II DOCUMENTE OPERATIVE TOTAL = 21.137

1. Foi de parcurs  emise 821

2. Procese verbale de contravenţie înregistrate 6.485

3. Documente operative procesate şi înregistrate (exemplu:fişe 
de intervenţie la eveniment, rapoarte activitate, etc.)

13.831
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B.3. Compartimentul Dispecerat, Baze de Date

- au asigurat legătura permanentă a comenzii cu elementele ce asigură ordinea pu-
blică, dirijarea traficului rutier, evidenţa persoanei, controlul comercial, disciplina în con-
strucţii, afişajului stradal şi protecţia mediului;

- au preluat informaţiile transmise de poliţiştii locali aflaţi în serviciu cu privire la eve-
nimentele produse pe raza Municipiului Târgu Jiu şi au fost întreprinse măsuri de soluţio-
nare a acestora, fiind comunicate persoanelor sau instituţiilor cu atribuţii în vederea luării 
măsurilor legale toate aspectele constatate, precum şi solicitările acestora, reţinându-se 
problemele raportate şi  transmise operativ şefilor ierarhici pentru soluţionare;

- au răspuns prompt, atât pe frecvenţele staţiilor de emisie recepţie ale Poliţiei Lo-
cale a Municipiului Târgu Jiu, în vederea soluţionării operative a situaţiilor apărute în teren, 
cât şi pe liniile telefonice ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu;

- au transmis personalului de serviciu sau celui aflat în afara sediului ordinele şi sar-
cinile trasate de şefii ierarhici pentru optimizarea îndeplinirii misiunilor;

- au supravegheat în permanenţă echipamentele centrului de supraveghere video 
pentru a interveni operativ la recepţionarea evenimentelor; 

- au preluat apelurile telefonice la sesizările sau reclamaţiile persoanelor fizice/juridi-
ce şi au fost transmise efectivelor aflate în teren sau compartimentelor din cadrul instituţi-
ei, în vederea soluţionării eficiente a acestora, întocmindu-se fişa de eveniment;

- au executat, la solicitarea poliţiştilor locali, verificări ale bazelor naţionale de date, 
după cum urmează:

1. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor,
2. Direcţia Evidenţa Naţională a Persoanelor,
- au acordat o atenţie deosebită, raportărilor din teren, precum şi sesizărilor cu pri-

vire la animalele lăsate nesupravegheate, şi în special a cabalinelor, precum şi a cânilor 
comunitari ţinându-se permanent legătura cu Serviciul Ecarisaj din cadrul S.C. Edilitara 
Public S.A. Târgu Jiu;

- au întocmit, zilnic, organigrama patrulelor şi posturilor de ordine publică şi fluidiza-
re trafic rutier din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu‚ sintetizate material şi au 
întocmit raportul de activitate al compartimentului;

- au desfăşurat activităţi pe linie de evidenţă a persoanei;
- au participat în dispozitive create pe raza Municipiului Târgu Jiu, în vederea men-

ţinerii ordinii şi siguranţei  publice, combaterii faptelor antisociale, asigurării  măsurilor de 
ordine cu ocazia unor manifestărilor sportive, cultural-artistice, etc.;

 - au cooperat în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autorităţile ad-
ministraţiei publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
677/2001, pentru protecţia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

- au întocmit zilnic Sinteza Activităţii, care a fost înaintată în fiecare dimineaţă Direc-
torului Executiv al Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu.
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În cifre situaţia se prezintă, astfel:

1 Sesizări primite în dispecerat Total = 1609

A Primite direct prin telefoanele instituţiei sau direct la ofiţerul de serviciu 1247

B Primite prin numărul 984 – „Telefonului Cetăţeanului” – Primăria 
Municipiului Târgu Jiu

160

C Apeluri SNAU 112 202

2 Constatări comunicate de poliţiştii locali aflaţi în serviciu 1267

3 Ordine comunicate prin dispecerat de conducerea instituţiei 478

4 Interogări în bazele naţionale de date: 5362

A Bază de date evidenţa naţională a persoanelor 3268

B Bază de date evidenţa vehiculelor înmatriculate şi a permiselor de 
conducere

2194

C Bază de date furt auto =

D Bază de date urmăriţi =

5 Fişe de eveniment - întocmite 1429

6 Sesizări comunicate serviciului ecarisaj privind câinii comunitari şi alte 
animale lăsate în libertate

500

B.4. COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PERSOANELOR
În anul 2017, poliţiştii locali din cadrul compartimentului au acţionat permanent 

pentru punerea în legalitate a persoanelor care locuiesc pe raza Municipiului Târgu Jiu 
fără documente legale. O parte dintre aceştia au buletinele de identitate sau, după caz, 
cărţile de identitate expirate şi nu le-au înnoit în termenele stabilite de lege, iar o altă 
categorie, persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu s-au adresat Direcţiei Publice 
Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor Târgu Jiu, în vederea eliberării actului de 
identitate, precum şi în vederea soluţionării cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite din 
partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului. 

Poliţiştii locali din cadrul compartimentului au acţionat în vederea determinării cetă-
ţenilor care nu şi-au întocmit actele de identitate în termenele stabilite de lege sau a mino-
rilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu s-au adresat Direcţiei Publice Comunitare Loca-
le de Evidenţă a Persoanelor Târgu Jiu, de a face demersurile necesare intrării în legalitate.

Poliţiştii locali din cadrul compartimentului au participat în dispozitive create pe raza 
Municipiului Târgu Jiu în vederea menţinerii ordinii şi siguranţei  publice, combaterii fap-
telor antisociale, asigurării măsurilor de ordine, cu ocazia manifestărilor sportive, cultural-
artistice, etc.

Au aplicat sancţiuni contravenţionale, conform OUG nr. 97/2005, republicată, privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei.

De asemenea, au fost comunicate prin afişare la domiciliul/sediilor contravenienţilor 
persoane fizice/juridice,  procesele verbale de constatare a contravenţiei care din diferite 
motive nu au putut fi comunicate prin poştă.

Totodată, au desfăşurat o serie de activităţi specifice serviciului – poşta militară, 
evidenţă documente, clasare documente pe dosare, pe domenii de activitate, arhivare etc.
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În cifre situaţia se prezintă, astfel:

1 Invitaţii OUG nr. 97/2005 1050

2 Invitaţii înmânate persoanelor cărora le-a expirat actul de identitate 638

3 Invitaţii care nu au fost înmânate persoanelor din diferite motive : 412

-persoane intrate în legalitate în timpul cercetărilor 307

-persoane arestate /reţinute 12

-persoane decedate 1

-persoane internate în centre speciale (bolnavi psihici) 1

4 Adrese inexistente pe raza Municipiului Târgu Jiu 91

5 Lucrări documente şi bunuri pierdute 58

6 Alte lucrări de evidenţă a persoanei 9

7 Persoane legitimate 1192

8. Procese verbale de constatare a contravenţiei afişate 514

Poliţiştii locali din cadrul serviciului au efectuat activităţi de cercetare documentare 
în vederea stabilirii identităţii unor persoane care au pierdut diferite sume de bani ori do-
cumente sau bunuri personale, în vederea înapoierii acestora.

În urma acestor activităţi, s-a reuşit identificarea unui număr de 24 persoane cărora 
le-a fost restituite valori monetare, în sumă totală de 2481 lei şi 200 euro, precum şi alte 
valori însemnând: carduri bancare, tichete cadou, bonuri de masă, etc..

De asemenea, unui număr de 43 persoane le-au fost restituite documente personale 
(acte de identitate, permise de conducere, legitimaţii de serviciu, diplome de calificare, 
etc.), precum şi alte bunuri personale.

În anul 2017, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică şi Evidenţa 
Persoanelor au participat activ în dispozitivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice 
create suplimentar cu ocazia unor manifestări culturale, religioase, sportive, etc., cum ar fi: 
Sărbătorile Pascale, Zilele Municipiului Târgu Jiu, Evaluarea Naţionala 2017, Bacalaureat 
2017, Festivalul Berii, Sărbătorile Crăciunului şi a Anului Nou şi altele.

B.5. SITUAŢIA CONTRAVENŢIONALĂ
Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor au apli-

cat în anul 2017 un număr total de 798 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 19.120 
lei şi un număr de 142 avertismente verbale.
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Analiza comparativă 2016 -2017 
privind sancţiunile contravenţionale aplicate 

pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 97/2005 - 
aplicate de Serviciul Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor

B.6. Obiective 2018
Analizând în anul 2017 activitatea Serviciului Ordine Publică şi Evidenţa Persoanelor, 

care a fost una bună, personalul serviciului îşi propune în anul 2018 următoarele obiective 
şi indicatori de performanţă, după cum urmează:
Nr.
Crt.

Obiectivul %
din 

timp

Indicatori
de performanţă

Termende 
realiz.

1. Creşterea pregătirii profesionale şi 
însuşirea deprinderilor teoretice şi 
practice necesare exercitării funcţiei.
Însuşirea permanentă a prevederilor 
legale în domeniu.

30
Cunoaşterea Legii nr. 155/2010, 
H.G. nr. 1332/2010,
Legii nr. 677/2001, O.G. nr. 
97/2005.

31.12.
2018

2. Cunoaşterea  mijloacelor tehnice noi 
introduse la nivelul compartimentelor 
din cadrul serviciului. 20

Operarea corectă şi rapidă cu 
mijloacele tehnice noi introduse.
Creşterea nivelului de  
cunoaştere şi operare cu 
tehnica I.T.

31.12.
2018
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3. Cunoaşterea, executarea şi 
respectarea cu stricteţe a fişei postului, 
a modului de gestionare şi completare 
a documentelor, regulamentului intern, 
a legislaţiei specifice, precum şi a altor 
sarcini sau atribuţii primite. Crearea 
unor deprinderi şi automatisme care să 
crească nivelul şi calitatea îndeplinirii 
sarcinilor de serviciu.

15
Însuşirea fişei postului a 
prevederilor şi procedurilor 
legale în domeniu, completarea 
şi gestionarea fără erori 
conform, prevederilor legale a 
documentelor întocmite, cât şi 
a registrelor completate.

31.12.
2018

4. Îndeplinirea atribuţiilor de serviciu 
pe linia asigurării ordinii şi 
liniştii publice, pe linia evidenţei 
persoanelor, precum şi a altor 
atribuţii specifice.

15

Participarea în cadrul 
dispozitivelor de menţinere a 
ordinii publice, a dispozitivelor 
create în vederea punerii în 
legalitate a persoanelor care 
locuiesc pe raza Mun. Târgu 
Jiu, fără documente legale sau 
a altor  misiuni  încredinţate.

31.12.
2018

5. Îmbunătăţirea modului de comu-
nicare în raportul cu cetăţenii, 
precum şi cu ceilalţi poliţişti locali 
aflaţi în serviciu.
Îmbunătăţirea imediată şi pe tot 
parcursul anului a standardului de 
lucru în echipă.

20

Formarea unui limbaj adecvat 
profesional, transmiterea cât 
mai exactă a mesajelor  primite 
în vederea informării cât mai 
exacte a persoanelor vizate.
Integrarea în cadrul dispo-
zitivelor sau a echipelor de 
lucru.

31.12.
2018

C. ACTIVITATEA PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 

C.1 Activitatea de circulaţie rutieră.
Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010, cu modificările şi completările ul-

terioare, în anul 2017, poliţiştii locali cu atribuţii privind circulaţia rutieră au desfăşurat 
activităţi pentru respectarea prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere asigurarea fluenţei trafi-
cului rutier, siguranţei rutiere, supravegherea cât mai multor străzi şi intersecţii de pe raza 
Municipiului Târgu Jiu.

Efectivele Serviciului Circulaţie Rutieră au colaborat cu Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Gorj-Serviciul Poliţiei Rutiere.

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 adminis-
trativ-teritoriale a Municipiului Târgu Jiu, iar în perioada anului şcolar, când la primele ore 
ale dimineţii traficul rutier şi cel pietonal cunoaşte o aglomerare semnificativă, poliţiştii lo-
cali au putut fi observaţi la activităţile de fluidizare a traficului rutier în zona unităţilor de în-
văţământ în scopul siguranţei deplasării elevilor către unităţile de învăţământ repartizate în 
cadrul sistemului integrat de ordine şi siguranţă publică de pe raza Municipiului Târgu Jiu.

De asemenea, au participat la asigurarea măsurilor de fluenţă trafic rutier şi pietonal, 
împreună cu celelalte structuri, cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere pe drumurile pu-
blice din municipiu la un număr de 26 manifestări cultural-artistice, sportive, religioase, co-
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memorative, spectacole şi târguri, procesiunilor, marşurilor, mitingurilor care au avut loc pe 
raza Municipiului Târgu Jiu, conform Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, actualizată, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 06.01.2017 – 07.01.2017 – Bobo-
teaza şi Sfântul Ion, 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române, 09.04.2017 – 16.01.2017 
– Sărbătorile Pascale, 30.04.2017 – 01.05.2017 – Ziua Internaţională a Muncii, 7 Mai – Săr-
bătoarea Narciselor, 15.05.2017 – 21.05.2017 – Zilele Municipiului Târgu Jiu, 25 Mai – Ziua 
Eroilor, 25 Iunie – Ziua Imnului, 11 Iunie – Alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar 
al Municipiului Târgu Jiu, 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, ş.a.m.d..

De asemenea, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Circulaţie Rutieră au însoţit şi asi-
gurat tranzitarea municipiului cu transporturi agabaritice într-un număr de 5 cazuri.

Totodată, s-a acţionat pe întreaga reţea de drumuri din Municipiul Târgu Jiu, la des-
făşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, iar atunci când situaţia a impus-o, s-a in-
tervenit în punctele cu risc ridicat, unde s-au înregistrat fluxuri importante de persoane şi 
autovehicule, luând măsurile necesare de descongestionare şi fluidizare a traficului, cu 
scopul prevenirii şi evitării unor evenimente nedorite ce pot apărea din partea participan-
ţilor la trafic.

S-a acordat sprijin echipajelor special constituite, de înlăturare a consecinţelor feno-
menelor naturale care au periclitat traficul rutier (căderi masive de zăpadă, ploi abundente, 
furtuni, căderi de copaci, ş.a.m.d.).

La solicitarea S.C Edilitara Public S.A. în anul 2017 s-a asigurat dirijarea şi fluidizarea 
traficului pe sectoarele de drum din Municipiul Târgu Jiu, unde au fost efectuate lucrări de 
modernizare şi asfaltare ale unor artere rutiere.

În colaborare cu Serviciul Circulaţie Rutieră din cadrul Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie Gorj şi reprezentanţii Primăriei Municipiului Târgu Jiu – Compartimentul Transporturi, 
în cursul anului 2017 s-au desfăşurat acţiuni care au vizat regimul taximetrelor, regimul 
operatorilor particulari de transport în comun persoane, oprirea, staţionarea şi parcarea 
autoturismelor pe raza Municipiului Târgu Jiu, a vehiculelor cu sarcina mai mare de 3,5 tone 
şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, ce încalcă prevederile Hotărârii Consiliului 
Local  nr. 307/2006 privind stabilirea unor reguli de circulaţie a vehiculelor cu tracţiune 
animală şi de protejare a spaţiilor verzi din Municipiul Târgu Jiu.

S-a acţionat şi pentru dirijarea traficului rutier în perioadele de maximă aglomeraţie 
în locurile sau în locaţiile cu trafic intens reuşindu-se o bună şi apreciată colaborare de flu-
idizare a traficului auto, iar în cazul accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale 
mari, au fost luate măsurile necesare de izolare a zonei, conservarea probelor şi dirijarea 
traficului, pentru continuarea cercetărilor de către instituţiile competente, cât şi măsurile 
ulterioare de prevenire a unor evenimente rutiere negative, în conformitate cu prevederile 
art. 7 lit. g) din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, actualizată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare.

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu 
îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică privind traficul greu, poliţiştii 
locali au aplicat un număr de 62 sancţiuni contravenţionale, conform Hotărârii Consiliului 
Local nr. 212/2011 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi folosirea 
Permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Târgu Jiu, cu 
modificările şi completările ulterioare, iar un număr de 1.371 sancţiuni contravenţionale 
au fost aplicate conform prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de 351.115 lei.

Au fost soluţionate un număr de 87 sesizări scrise/e-mail şi 328 sesizări dispecerat/
verbale.
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De asemenea, au fost desfăşurate acţiuni de depistare şi sancţionare contravenţi-
onală a utilizatorilor vehiculelor care circulă în parcurile de pe raza Municipiului Târgu Jiu, 
fiind aplicate un număr aproximativ de 15 sancţiuni contravenţionale.

Prin acţiunile desfăşurate de către Serviciul Circulaţie Rutieră, s-a contribuit la rea-
lizarea unui trafic fluent, civilizat, odată cu creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor 
prin impunerea cu fermitate a normelor rutiere.

C.2. Autovehicule abandonate sau fără stăpân
- au fost identificate 28 autovehicule ca fiind abandonate sau fără stăpân, conform 

Legii nr. 421/2002 actualizată, privind regimul vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe 
domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulteri-
oare. 

În urma demarării procedurilor de trecere a acestora în patrimoniul unităţilor 
administrativ-teritoriale, autovehiculele au fost ridicate de către proprietarii acestora.

D.VERIFICĂRI ŞI CONTROL ÎN DOMENIUL RESPECTĂRII NORMELOR 
GENERALE DE COMERŢ, DISCIPLINEI ÎN CONSTRUCŢII, AFIŞAJULUI 

STRADAL ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI 

În domeniul activităţii comerciale, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, în anul 
2017 poliţiştii locali din cadrul biroului control comercial, disciplina în construcţii şi afişajul 
stradal au desfăşurat activităţi specifice, după cum urmează:

D.1 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. – 1900 agenţi economici; 

-verificări în vederea identificării comercianţilor care nu amplasează la vedere mijloa-
cele de măsurare a mărfurilor, nu respectă dimensiunile mobilierului agreat, nu au afişate 
datele de identificare şi numărul autorizaţiei de funcţionare, nu deţin contracte pentru 
amplasamentele utilizate, nu au afişate preţuri pe produsele comercializate, persoane ce 
comercializează produse agroalimentare în alte locuri decât cele special amenajate, pro-
duse ornamentale şi de uz casnic, obiecte de cult şi flori în locuri neautorizate;

-s-au verificat agenţii economici din Piaţa Centrală şi Piaţa 9 Mai (sectorul agroali-
mentar), privind afişarea datelor de identificare a preţurilor de vânzare, amplasarea la ve-
dere a mijloacelor de măsurare a mărfurilor, deţinerea documentelor de provenienţă pentru 
produsele comercializate, precum şi achitarea taxei de utilizare a domeniului public - 964 
persoane fizice/juridice şi producători agricoli;

-verificări în vederea identificării comercianţilor care expun spre vânzare coroane 
funerare 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 
– 83 persoane fizice şi juridice;

-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 2017 (Ziua 
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Femeii, Ziua Muncii – Dumbrava Drăgoieni, Zilele Municipiului Târgu Jiu, Festivalul Berii, 
Deschiderea noului an şcolar 2017/2018 – Liceul cu Program Sportiv – 53 persoane fizice 
şi juridice;

-au fost verificaţi 41 agenţi economici care desfăşoară activităţi de „baruri” şi se află 
amplasate în apropierea unităţilor de învăţământ publice şi private din Municipiul Târgu 
Jiu, pe o rază de 200 m faţă de acestea, activitatea de control constând în identificarea 
celor care comercializează ori expun spre vânzare băuturi alcoolice minorilor, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 87/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului privind unele măsuri referitoare la prevenirea şi combaterea consumului de alcool 
în rândul minorilor;

-au fost verificaţi comercianţii care desfăşoară activităţi de comerţ ambulant cu pro-
duse şi ornamente tradiţionale, mărţişoare, flori, suveniruri specifice sărbătorilor de iarnă 
(Piaţa Centrală, Piaţa 9 Mai, strada Victoria Pietonal, zona CAM) – 152 agenţii economici 
persoane fizice şi juridice;

-în perioada iulie-septembrie 2017 au fost verificate 59 unităţi de alimentaţie publică, 
terase sau grădini de vară care funcţionează, fie în structura unei unităţi de alimentaţie 
publică, fie ca unităţi independente, fiind aplicate 30 sancţiuni contravenţionale şi 6 
avertismente verbale/scrise;

-au fost verificate unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Târgu Jiu în scopul 
depistării şi sancţionării contravenţionale a persoanelor care fumează în alte locuri decât 
cele special amenajate, conform prevederilor Legii nr. 349/2002, pentru prevenirea şi com-
baterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare;

-au fost efectuate verificări privind transportul în regim de taxi şi în regim de închi-
riere, conform prevederilor Legii nr. 38/2003, actualizată, cu  modificările şi completările 
ulterioare – 87 persoane verificate;

-în perioada sărbătorilor de iarnă 05.12.2017 – 31.12.2017 au fost desfăşurate 
activităţi de verificare şi control, asigurarea ordinii şi liniştii publice în Piaţa Centrală, zilnic 
între orele    0800 – 1600 – 39 persoane fizice/juridice legitimate;

-au fost confiscate bunuri (2.874 bucăţi încălţăminte uzată, 325,45 kg încălţăminte 
uzată şi 36,32 kg produse textile) de la 65 persoane fizice, pentru vânzarea ambulantă în 
alte locuri decât cele autorizate şi introduse în camera de corpuri delicte din cadrul Poliţiei 
Locale a Municipiului Târgu Jiu;

-au fost soluţionate – sesizări/verbale/telefonice/ordine – 169 sesizări;
-în domeniul comercial au fost  aplicate un  număr de 314 sancţiuni contravenţionale 

şi 399 avertismente verbale, iar un număr de 49 procese-verbale de constatare a 
contravenţiei au fost înmânate/afişate la domiciliul/sediul contravenienţilor persoane fizice 
sau juridice;

-s-au întocmit 572 – note de constatare, 80 – invitaţii persoanelor fizice şi juridice şi 
62 – procese-verbale de prezentare documente;

-au fost legitimate un număr de 2.054 persoane.
De asemenea, efectivele biroului control comercial au participat împreună cu poli-

ţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu din cadrul compartimentelor 
de ordine publică, la măsurile de ordine şi siguranţă publică organizate şi desfăşurate cu 
ocazia evenimentelor religioase, cultural-artistice, comemorative, care au avut loc pe raza 
Municipiului Târgu Jiu, după cum urmează:

-30.04.2017 - 01.05.2017 – Ziua Internaţională a Muncii;
-07.05.2017 – Sărbătoarea Narciselor;
-15.05.2017 – 21.05.2017 – Zilele Municipiului Târgu Jiu, ş.a.m.d.;
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TABEL CU INDICATORII DE PERFORMANŢĂ REALIZAŢI
PRIN ACTIVITATEA DE CONTROL COMERCIAL ÎN ANUL 2017

NR.

CRT.
INDICATORI

TOTAL

1.
Verificarea S.C./A.F./P.F. privind deţinerea /afişarea autorizaţiilor de 
funcţionare

423

2. Identificarea S.C./A.F./P.F. care desfăşoară comerţ ambulant 70

3.
Verificarea agenţilor economici privind plata concesionării sau a 
utilizării temporare a domeniului public

172

4.
Verificarea comercianţilor S.C./A.F./P.F. care îşi desfăşoară activitatea 
în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare

291

5.
Verificarea comercianţilor, producătorilor particulari care îşi 
desfăşoară activitatea în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare

658

6. Verificarea respectării orarelor de funcţionare 407

7. Verificarea amplasării mijloacelor de măsurare a mărfurilor 553

8. Verificarea afişării preţurilor pe produse 1154

9.
Verificarea tuturor sesizărilor scrise/verbale/telefonice/ordine primite

169

10.
Identificarea persoanelor care desfăşoară activităţi de comerţ 
ambulant cu produse alimentare şi din sectorul alimentar, în locuri 
neautorizate

65

11.
Identificarea persoanelor care desfăşoară activităţi de comerţ 
ambulant cu produse uzate, în locuri neautorizate

131

12.
Sancţiuni contravenţionale aplicate

314 

D.2 Acţiunii de verificare a respectării disciplinei în construcţii, afişajul stradal 
şi protecţia mediului:

În anul 2017, efectivele biroului protecţia mediului şi disciplina în construcţii au 
desfăşurat un număr de 770 verificări, atât pe linia respectării normelor privind protecţia 
mediului, cât şi pe linia respectării disciplinei în construcţii şi afişajul stradal.

Au fost întocmite documentaţii în vederea sesizării organelor de cercetare penală 
şi/sau a instanţelor judecătoreşti (după caz), în cazul nerespectării măsurilor dispuse în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 R A. privind autorizarea executãrii lucrãrilor 
de construcþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Totodată, activitatea biroului protecţia mediului şi disciplina în construcţii, a fost re-



162

alizată în baza planurilor lunare de activitate, aprobate de conducerea instituţiei, fiind sta-
bilite următoarele obiective principale:

•verificarea în teren a sesizărilor şi reclamaţiilor primite din partea cetăţenilor, legate 
de problemele specifice compartimentului – permanent;

•verificarea măsurilor dispuse odată cu aplicarea sancţiunilor contravenţionale, re-
spectiv oprirea imediată a lucrărilor şi intrarea în legalitate – 24 acţiuni;

•identificarea lucrărilor de construcţii executate la monumente/construcţii situate în 
zone protejate – 29 acţiuni;

•identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau 
desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu/nerespectare proiect 
tehnic – permanent;

• efectuarea controalelor pentru aducerea terenului la stadiul iniţial în cazul lucrărilor 
de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale – 7 acţiuni;   

• verificarea respectării normelor legale privind afişajul publicitar şi orice altă formă 
de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a 
activităţii economice – 9 acţiuni;

•verificarea şi identificarea imobilelor şi împrejmuirilor aflate în stadiu avansat de 
degradare - permanent;

•verificarea asigurării salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigo-
lelor – 12 acţiuni; 

•întreţinerea şi curăţenia locuinţelor deţinute în proprietate sau cu chirie, a 
anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora – 12 acţiuni;

•verificarea ridicării deşeurilor menajere de către operatorii de servicii de salubrizare, 
în conformitate cu graficele stabilite - permanent;

•depozitarea corespunzătoare a deşeurilor menajere – permanent;
•verificarea igienizării surselor de apă, a malurilor sau cuvetelor acestora – 7 acţiuni;
•protejarea şi conservarea spaţiilor verzi - permanent;
•obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua mă-

suri de salubrizare a terenurilor neocupate funcţional sau nefuncţional, în special a celor 
situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie - permanent; 

•verifică existenţa contractelor de salubrizare, potrivit legii - permanent; 
•verificări privind obligaţia îndepărtării zăpezii/gheţii de pe trotuare sau a ţurţurilor 

de gheaţă – 7 acţiuni.

D.2.1. Protecţia mediului
În vederea prevenirii şi combaterii depozitării necontrolate a deşeurilor pe raza 

Municipiului Târgu Jiu, precum şi acţiuni privind verificarea legalităţii disciplinei în 
construcţii, după cum urmează:

-au fost verificate Strada Narciselor, Aleea Merilor, Strada Marin Preda, Aleea Me-
hedinţi, Strada Barajelor, Strada Termocentralei, Strada Căpitan Buzatu, Strada Ulmului, 
Între Jieţe, Prelungirea Panduri, Strada Motrului, în vederea identificării deţinătorilor de 
terenuri afectate de depozitarea de deşeuri, precum şi constatarea şi sancţionarea per-
soanelor care aruncă deşeuri menajere şi industrial provenite din construcţii;

-au efectuat pe raza Municipiului Târgu Jiu, inclusiv în localităţile componente, un 
număr de 296 verificări, în scopul respectării obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de 
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către persoanele fizice şi juridice. În acest sens au fost efectuate verificări cu privire la 
modul de igienizare a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le 
deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a centralelor 
termice dezafectate, precum şi a spaţiilor verzi. În toate cazurile în care au fost constatate 
deficienţe au fost acordate termene privind igienizarea în mod corespunzător a terenurilor 
afectate – 7 acţiuni;

-au fost realizate 7 acţiuni privind respectarea prevederilor legale privind condiţiile 
de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale, neregulile consta-
tate fiind aduse la cunoştinţa operatorul autorizat;

-au fost desfăşurate acţiuni de înştiinţare a persoanelor fizice şi juridice, instituţii 
publice şi asociaţii de proprietari, cu privire la obligaţia de a îndepărta zăpada şi gheaţa de 
pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le folosesc – 7 acţiuni;

-au fost depistate afişe publicitare lipite în alte locuri decât cele special amenajate 
de către administraţia publică locală, iar în urma identificării beneficiarilor acestora au fost 
emise 9 înştiinţări în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Târgu Jiu nr. 365/2005 privind stabilirea unor fapte ce constituie contravenţii în Municipiul 
Târgu Jiu;

-au fost verificate un număr de 20 societăţi comerciale şi persoane fizice cu privire 
la încheierea contractelor pentru colectarea deşeurilor menajere cu operatorul autorizat; 

-au fost desfăşurate 8 acţiuni în pieţele aflate pe raza Municipiului Târgu Jiu, în sco-
pul verificării normelor de protecţie a mediului;

-au fost înaintate 3 adrese de către Garda de Mediu – Comisariatul Judeţean Gorj, cu 
privire la albia Jiului, precum şi în legătura cu activitatea desfăşurată de către doi operatori 
economici în ceea ce priveşte, nerespectarea normelor legale privind nivelul de poluare.
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D.2.2. Disciplina în construcţii şi afişajul stradal
-acţiuni de verificare privind respectarea termenelor în vederea aducerii terenului la 

starea iniţială în urma intervenţiilor pe domeniul public pentru remedierea defectelor înregis-
trate pe reţelele de distribuţie a apei, gazelor naturale şi energiei electrice, în număr de 27;

-au fost întreprinse acţiuni pe raza Municipiului Târgu Jiu, privind depistarea panou-
rilor publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere prin fundaţie, fiind identificate 
30 panouri tip backlit, din care 8 au fost amplasate fără autorizaţie de construire, fiind apli-
cate 2 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 5.000 lei fiecare, conform prevederilor 
art. 26 din Legea nr. 50/1991R.

-au fost verificate un număr de 223 construcţii  în scopul depistării lucrărilor de con-
strucţii executate fără autorizaţie de construire, a lucrărilor de construcţii care nu respectă 
documentaţia tehnică, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

-au fost constatate 79 de abateri contravenţionale, fiind depistate 63 de construcţii 
fără autorizaţie de construire, 9 construcţii executate fără a fi respectată documentaţia 
tehnică ce a stat la baza eliberării autorizaţiilor de construire, 4 construcţii fără autorizaţie 
de desfiinţare şi 1 sancţiune contravenţională pentru neanunţarea datei începerii lucrărilor 
de construcţii autorizate;

-s-a întocmit documentaţia necesară în vederea sesizării instanţelor de judecată 
(prin promovarea de acţiuni, având ca obiect obligaţia de a face - intrarea în legalitate sau 
desfiinţarea construcţiilor) întrucât contravenienţii nu au respectat termenele dispuse prin 
procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor aplicate, în temeiul preve-
derile art. 32 din Legea 50/1991 republicată – 10 cazuri;

- au fost identificate un număr de 18imobile/împrejmuiri aflate în stadiu avansat de 
degradare pentru care au fost îndeplinite procedurile legale, în vigoare şi înştiinţarea aces-
tora cu privire la obligaţia de a întreţine în mod corespunzător faţadele clădirilor, prin efec-
tuarea reparaţiilor necesare, refacerea finisajelor, spălarea şi înlocuirea geamurilor, ş.a.m.d.. 
Pentru neconformitate, au fost aplicate un număr de 3 sancţiuni contravenţionale;
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D.2.3. Alte activităţi
- au fost înregistrate 546 sesizări, dintre care 365 sesizări scrise şi 188 sesizări ver-

bale/fişe eveniment/dispoziţii, fiind soluţionate un număr de 283 sesizări;
- au fost eliberate 3 acorduri de publicitate sonoră, pentru utilizarea unor mijloace 

sonore pe raza Municipiului Târgu Jiu (portavoce, staţii de amplificare, etc.) persoanelor 
fizice şi juridice privind desfăşurarea unor activităţi de publicitate stradală, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 185/2013 actualizată, privind amplasarea ºi autorizarea mijloacelor 
de publicitate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- au fost înaintate 11 adrese cu privire la obligaþiile prevãzute de HCL nr. 365/2005, 
cu privire la activitatea de publicitate, desfãºuratã pe raza Municipiului Târgu Jiu, prin dis-
tribuire de flyere;

- au fost aplicate un total de 88 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 105.600 lei 
dintre care 80 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor legale în vigoa-
re în domeniul executării lucrărilor de construcţii, conform Legii nr. 50/1991 actualizată, 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulte-
rioare;

- acţiuni în colaborare cu serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, In-
spectoratul de Stat în Construcţii Gorj, Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Col. 
D-tru Petrescu” Gorj şi Poliţia Transporturi Feroviare Târgu Jiu;

- au fost constatate 11 infracţiuni pe linia disciplinei în construcţii, privind nerespec-
tarea art. 24 lit. „a” din Legea nr. 50/1991 republicată, dintre care 9infracţiuni pentru lucrări 
de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, efectuate la construcţii am-
plasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potri-
vit legii, 1 infracţiune constatată pentru continuarea executării lucrărilor după dispunerea 
opririi acestora, conform art. 24, lit. „b” şi 1 infracţiune pentru lucrări de construire privind 
căile de comunicaţie fără a deţine autorizaţie de construire, pentru care s-au întocmit do-
cumentaţiile necesare în scopul sesizării organelor de urmărire penală.

Totodată, având în vedere creşterea îngrijorătoare a numărului de incidente provo-
cate de desprinderea/prăbuşirea unor elemente de construcţii de la nivelul faţadelor şi 
învelitorilor/teraselor condominiilor de pe raza municipiului Târgu Jiu, care, prin nivelul 
avansat de degradare, pun în pericol siguranţa şi sănătatea populaţiei, ameninţând dreptul 
la viaţă şi dreptul de integritate fizică a persoanelor, în cursul anului 2017 a fost demarată o 
acţiune de informare şi conştientizare a reprezentanţilor legali ai asociaţiilor de proprietari 
cu privire la pericolul generat de neluarea măsurilor privind administrarea, întreţinerea, in-
vestiţiile şi reparaţiile asupra proprietăţii comune. În acest sens, au fost comunicate 45 de 
înştiinţări în conformitate cu prevederile art.34, alin. (1) din Legea nr. 230/2007 A, privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

De asemenea, efectivele biroului protecţia mediului şi disciplina în construcţii au 
desfăşurat acţiuni de verificări pe linia protecţiei mediului cu ocazia evenimentelor religioa-
se, cultural-artistice, comemorative, care au avut loc pe raza Municipiului Târgu Jiu, după 
cum urmează:

-09.04.2017 – 16.04.2017 - Sărbătorile Pascale;
-30.04.2017 - 01.05.2017 – Ziua Internaţională a Muncii – Dumbrava Drăgoieni;
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E. ACTIVITATEA SERVICIULUI JURIDIC, RESURSE UMANE

În anul 2017, Serviciul Juridic, Resurse Umane a realizat următoarele activităţi:

1. În domeniul juridic: 
În anul 2017 pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu s-au aflat un număr de 63 de cauze 

civile, din care:
-cauze favorabile Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu – 51;
-cauze nefavorabile Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu – 12;

Pe rolul Tribunalului Gorj s-au aflat un număr de 41 cauze civile, atât la Secţia CAF, 
cât şi la Secţia SCMAS, din care: 

-cauze favorabile Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu – 25;
-cauze nefavorabile Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu – 16;

Pe rolul Curţii de Apel Craiova, în anul 2017 s-au aflat un număr de 20 cauze civile, 
din care:

-cauze favorabile – 10;
-cauze nefavorabile – 10.
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Au fost întocmite 10 dosare, având ca obiect acţiuni în domeniul disciplinei în con-
strucţii, care au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

2. În domeniul procesării şi executării proceselor verbale de constatare a con-
travenţiei:

a) au fost procesate un număr de 6.854 sancţiuni contravenţionale aplicate persoa-
nelor fizice şi juridice, valoarea totală a amenzilor fiind de 1.127.545,50 lei;

b) au fost comunicate prin poştă cu confirmare de primire un număr de 2.912 pro-
cese – verbale de constatare a contravenţiilor;

c) au fost afişate la domiciliul/sediul contravenienţilor persoane fizice şi juridice un 
număr de 68 procese verbale de constatare a contravenţiei şi acte de procedură, pentru 
alte poliţii locale din ţară;

d) au fost trimise spre executare silită un număr de 3.285 procese – verbale de 
constatare a contravenţiei;

e) au fost pregătite şi înaintate spre instanţă documente pentru un număr de 43 
plângeri contravenţionale;

f) au fost trimise un număr de 27 de răspunsuri la diverse solicitări ale Judecătoriei 
Târgu Jiu, Tribunalul Gorj şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj;

g) au fost comunicate un număr de 732 procese-verbale de constatare a contra-
venţiei prin procedura afişării la domiciliul/sediul contravenienţilor persoane fizice sau 
juridice.  
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3. Compartimentul informare şi relaţii publice:
-În anul 2017, Compartimentul informare şi relaţii publice a dus la îndeplinire o serie 

de obiective specifice, după cum urmează:
- s-au transmis către instituţiile de presă 23 informări şi comunicate de presă refe-

ritoare la activităţile desfăşurate de poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului 
Târgu Jiu şi 78 puncte de vedere;

-s-au organizat 10 acţiuni în domeniile ordine publică, circulaţie rutieră, biroul disci-
plina în construcţii şi protecţia mediului, în colaborare cu reprezentanţii mass-media, care 
au avut ca temă aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a prevederilor legale în vigoare, privind 
circulaţia pietonilor pe drumurile publice, obligaţiile proprietarilor de animale, identificarea 
persoanelor fără adăpost, respectarea regulilor privind depozitarea deşeurilor de orice 
natură şi altele;

-au fost organizate acţiuni de participare cu o parte din tehnica din dotare a institu-
ţiei cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului (1 Iunie) şi Zilei Persoanelor cu Dizabilităţi la 
solicitarea conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj;

-au fost desfăşurate acţiuni de participare la Târgul Organizaţiilor de Tineret, ocazie 
cu care a fost marcată Ziua Poliţiei Locale;

-a fost actualizat site-ul instituţiei, fiind aduse la zi toate activităţile desfăşurate de 
către compartimentele din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu în anul 2016, prin 
informările şi comunicatele de presă, precum şi publicarea Buletinului informativ al insti-
tuţiei, care cuprinde informaţiile de interes public, comunicate din oficiu, prevăzute la art. 
5, din Legea nr. 544/2001; 

-au fost actualizate informaţiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 
544/2001, asigurând documentele necesare şi formularele tip, atât în format scris (la afişi-
er), cât şi pe pagina de internet a instituţiei;

-s-au primit solicitările privind comunicarea informaţiilor de interes public, fiind în-
registrate  într-un registru special un număr de 11 cereri, fiind soluţionate în termen legal, 
conform Legii nr. 544/2001; 

-au fost realizate 3 tipuri de pliante informative, cu privire la informarea cetăţenilor 
privind atribuţiile Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu, conform Legii nr. 155/2010 a 
poliţiei locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, privind activitatea de 
prevenţie şi combatere a faptelor care încalcă legea, precum şi cu privire la postările de pe 
reţeaua de socializare Facebook;

-au fost expediate prin corespondenţă un număr de 150 felicitări cu ocazia sărbăto-
rilor de iarnă 2017/2018, către instituţiile colaboratoare şi mass-media, precum şi poliţiilor 
locale din ţară şi membrilor Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România;

-lunar au fost redactate 2 materiale, privind activitatea Poliţiei Locale a Municipiului 
Târgu Jiu şi publicate în Curierul Primăriei Municipiului Târgu Jiu;

-în vederea colaborării cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă, au fost 
acreditaţi 13 jurnalişti, în temeiul Legii nr. 544/2001, conform art. 18 pct. (1) şi (2);

-s-a asigurat programarea audienţelor la conducerea Poliţiei Locale a Municipiului 
Târgu Jiu, fiind înregistrate pe parcursul anului un număr de 16 cereri;

-au fost înregistrate un număr de 31 cererii/sesizări în vederea soluţionării acestora, 
fiind soluţionate în termen legal;

-au fost elaborate şi transmise către mass-media, comunicate de presă, drepturi la 
replică, declaraţii de presă, etc.;

-pe parcursul anului 2017 au fost desfăşurate două acţiuni caritabile respectiv, do-
narea de sânge şi a doua a avut ca obiect oferirea de pachete cu produse alimentare şi 
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nealimentare copiilor aflaţi în centrele subordonate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Gorj;

-s-a desfăşurat activitatea de înregistrare a petiţiilor/sesizărilor primite la Poliţia Lo-
cală a Municipiului Târgu Jiu, de la persoane fizice sau juridice, iar în cursul anului 2017 au 
fost înregistrate un număr de 411 petiţii/sesizări, dintre care 322 au fost soluţionate, iar 89 
se află în curs de soluţionare. 

4. În domeniul resurselor umane:
-s-a întocmit documentaţia necesară în vederea emiterii Hotărârii de Consiliul Local 

al Municipiului Târgu Jiu nr. 10/30.01.2017, privind modificarea organigramelor, ştatelor 
de funcţii şi Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Municipiului 
Târgu Jiu;

-asigurarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante (anunţuri, 
bibliografii, propuneri pentru constituirea comisiilor de concurs, procese-verbale), astfel:

concursuri de recrutare;
concursuri de promovare în grad;
examen de promovare în clasă;
-s-au întocmit decizii de stabilire a salariului în urma schimbării gradaţiei şi a promo-

vării în clasă şi grad;
-au fost întocmite decizii în condiţiile legii, privind avansarea în trepte de salarizare 

– 28 de avansări, iar în luna august au fost întocmite 69 de decizii, privind salarizarea func-
ţionarilor publici la nivelul echivalent treptei 1 de salarizare, conform legii;

-întocmire decizii referitoare la: încadrare, încetare, promovare, comisii, etc., conform 
prevederilor legale;

-în luna ianuarie 2017 s-a desfăşurat activitatea de evaluare a performanţelor 
individuale ale funcţionarilor publici pe anul 2016;

-în luna ianuarie 2017 au fost întocmite 28 de decizii de stabilire a salariilor la data de 
21.12.2016, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătiri din fonduri publice în anul 2016;
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-în luna mai 2017 s-a desfăşurat activitatea privind depunerea declaraţiilor de avere 
şi a declaraţiilor de interese de către cei 133 de funcţionari publici şi transmiterea acestora 
către Agenţia Naţională de Integritate;

-în luna iunie 2017 au fost întocmite documentele necesare modificării ştatului de 
funcţii în urma transformării a două posturi vacante, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Local a Municipiului Târgu Jiu nr. 219/26.06.2017

-în luna iulie 2017, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 
257/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual, salarizaţi potrivit familiei ocupaţionale „Administraţie”, au fost întocmite 138 
de decizii pentru stabilirea salariilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;  

-în luna august 2017 s-a desfăşurat activitatea privind întocmirea Planului de ocupare 
a funcţiilor publice pentru anul 2018;

-în august 2017 s-a demarat procedura pentru susţinerea examenului de promovare 
în gradul imediat superior celui deţinut, examen desfăşurat în perioada 16 – 19 octombrie 
2017 la care au participat 14 candidaţi, funcţionari publici, iar pentru buna desfăşurare 
a examenului au fost luate toate măsurile necesare. După finalizarea examenului de 
promovare în grad, au fost întocmite documentele necesare în vederea emiterii Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 390/30.10.2017 respectiv, ştat de funcţii, 
referat de necesitate, iar începând cu data de 01.11.2017 au fost întocmite deciziile de 
promovarea în grad şi de stabilire a salariului în urma promovării, care au fost transmise 
către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), iar în portalul de management s-a 
operat on-line modificările intervenite;

-în luna octombrie 2017 s-a desfăşurat examenul de promovare în funcţia contractuală 
de inspector de specialitate gradul II, în urma absolvirii unei forme de învăţământ superior 
de lungă durată şi de promovare în gradul imediat superior pentru funcţia contractuală 
de inspector de specialitate, gradul IA, din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, 
Administrativ, la care au participat un număr de 2 candidaţi. În urma examenului de 
promovare au fost întocmite documentele necesare în vederea emiterii Hotărârii Consiliu-
lui Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 390/30.10.2017

-în luna decembrie 2017 a fost întocmit şi înaintat serviciului financiar-contabilitate 
în vederea fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, situaţiile 
privind promovarea personalului în anul 2018, precum şi documentaţia necesară pentru 
achiziţionarea voucherelor de vacanţă pentru cei 138 de salariaţi şi documentele necesare 
pentru evidenţa şi gestionarea acestora; 

-s-au actualizat toate dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, operându-se 
toate modificările intervenite în cursul anului 2017, respectiv – promovare, modificări sala-
riale, schimbare gradaţii, aplicare sancţiuni, radiere sancţiuni disciplinare, ş.a.m.d.; 

-s-a menţinut permanent legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
(ANFP) prin actualizarea continuă a structurii de personal în format electronic prin portalul 
de management, înfiinţat expres la nivelul ANFP Bucureşti;

-s-a asigurat colaborarea cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, în domeniul de 
activitate al serviciului, conform legii pentru ţinerea evidenţei funcţiilor contractuale din 
cadrul instituţiei, potrivit programului REVISAL stabilit de Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Gorj;

-s-au întocmit  25 adeverinţe solicitate de foştii salariaţi al Corpului Gardienilor Pu-
blici Gorj;

-s-au întocmit diverse situaţii statistice la cererea instituţiilor abilitate;
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5. În domeniul salarizării:
-evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale şi a celorlalte concedii acor-

date în condiţiile legii;
-gestionarea orelor lucrate peste durata normată a timpului de lucru, sărbătorilor 

legale, precum şi a zilelor de sâmbătă şi duminică, pe baza pontajelor cu asigurarea înca-
drării în plafonul legal;

-întocmirea şi eliberarea de adeverinţe privind calitatea de salariat, precum şi alte 
documente la cererea personalului;

-au fost întocmite şi verificate ştatele de plată a salariilor pentru salariaţii instituţiei, 
precum şi pontajele pentru restul compartimentelor din cadrul Poliţiei Locale a Municipiu-
lui Târgu Jiu;

-s-au efectuat lunar reţinerile prin ştatul de plată, conform legii;
-s-a urmărit aplicarea legislaţiei în vigoare privind salarizarea şi acordarea tuturor 

celorlalte drepturi pentru personalul instituţiei;
-s-au întocmit liste, centralizatoare şi raportări statistice specifice activităţii de sala-

rizare;
-s-au întocmit actele necesare pentru cursurile de formare iniţială a poliţiştilor locali 

în anul 2017, conform Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 4/2017;
-s-au întocmit şi eliberat adeverinţe cu sumele şi sporurile acordate salariaţilor, pre-

cum şi foştilor salariaţi în perioada 1991-2001; 
-s-a pregătit, actualizat şi verificat baza de date în vederea acordării deducerilor 

personale pentru 60 de salariaţii, a persoanelor aflate în întreţinerea salariaţilor pentru de-
ducerea impozitului pe salarii;

-întocmirea lunară a fişierului electronic, cât şi a listelor de carduri către bănci cu 
salariile lunare pentru întreg personalul, asigurând totodată şi legătura permanentă cu 
unităţile bancare cu care Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu are încheiate convenţii de 
plată a salariilor de plată pe card;
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-întocmirea şi verificarea fişelor fiscale a salariaţilor instituţiei în perioada ianuarie – 
decembrie 2017 şi transmiterea la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj;

-s-a întocmit declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/
pierderile realizate pe beneficiari şi a fost transmisă la Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală Gorj lunar, on-line; 

-s-a întocmit declaraţia individuală privind datele de identificare a plătitorului de ve-
nit, precum şi calculul de impozit pe venit detaliat, astfel: tip venit, date de identificare an-
gajat, date privind perioada angajării, calcul impozit venit detaliat cu venitul brut, deducere 
personală, alte deduceri, venit bază de calcul şi impozit lunar, ş.a.m.d.;

6. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
-întocmirea planului tematic privind programul de instruire – testare în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu pe 
anul 2017;

-s-au verificat periodic fişele individuale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
pe servicii/compartimente; 

-s-a verificat instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul compar-
timentelor/serviciilor;

-verificarea  periodică, la posturile de lucru, privind respectarea normelor de securi-
tate şi sănătate în muncă;

-s-a efectuat instruirea introductiv – generală, la nivel de compartiment şi verificarea 
la nivelul instituţiei, precum şi instruirea poliţiştilor locali care au urmat un program de pre-
gătire iniţială într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

-întocmirea şi comunicarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj a proceselor 
verbale de instruire a comitetului de securitate şi sănătate în muncă;

-întocmirea situaţiei privind examenul psihologic anual şi controlul medical periodic 
al angajaţilor instituţiei;

-s-a asigurat în permanenţă colaborarea cu serviciul extern de securitate şi sănătate 
în muncă;

-s-a ţinut legătura permanent cu medicul de medicina muncii;
-s-a adus la cunoştinţa conducerii instituţiei, prin raport înregistrat şi înaintat, nece-

sitatea unei evaluări a riscurilor privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoa-
re la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice. În acest sens 
a fost întocmită documentaţia necesară pentru obţinerea avizului din partea Direcţiei de 
Sănătate Publică Gorj, privind sporul de condiţii vătămătoare, conform legii.

7. Secretariat - Registratură au fost înregistrate un număr de 9.222 documente în 
registrul general intrări – ieşiri. Au fost înregistrate un număr de 389 decizii, documente 
primite pe adresele de    e-mail (politialocala_tgjiu@yahoo.com şi office@politialocalatgjiu.ro) 
un număr de 424 şi eliberate un număr de 50 ordine de deplasare.

Au fost desfăşurate activităţi specifice de secretariat: preluare, transmitere mesaje 
telefon, sortare, înregistrare şi distribuire corespondenţă, copiere şi redactare documente 
care au însumat aproximativ 30.000 documente interne şi externe, primirea şi expedierea 
de/pe fax a unui număr aproximativ 1.700 documente.

S-au primit peste 2.500 apeluri telefonice prin care au fost solicitate diverse infor-
maţii referitoare la activitatea instituţiei, precum şi peste 600 apeluri telefonice prin care au 
fost solicitate diverse informaţii.
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Au fost distribuite un număr de 6 încheieri penale în vederea verificării, respectării 
prevederilor legale de către persoanele implicate.

De asemenea, s-a prezentat la semnat conducerii instituţiei corespondenţa cu ma-
terialul de bază. Au fost pregătite pentru expedierea corespondenţei un număr de aproxi-
mativ 4.733 plicuri prin intermediul Poştei Române, precum şi direcţionarea, ori distribu-
irea către personalul din cadrul compartimentului, servicii, birouri a unui număr de 2.511 
documente pe condica de corespondenţă a serviciului şi un număr de 4.268 documente 
înregistrate în registrul cu circuit intern, iar un număr de 407 documente au fost înregistrate 
în registrul confirmări primire debite

8. Alte activităţi
-participarea la şedinţe şi desfăşurarea de activităţi specifice în cadrul Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
-s-a întocmit zilnic în mod centralizat nota cu principalele evenimente, cu privire la 

activitatea poliţiştilor locali de la nivelul fiecărui compartiment, care a fost prezentată di-
rectorului executiv al Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu;

-s-au întocmit zilnic adrese pentru introducerea punctelor de penalizare în baza de 
date către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj – Serviciul Poliţiei Rutiere;

-s-a întocmit raportul de activitate al Serviciului Juridic, Resurse Umane pe anul 
2016;

-s-a întocmit raportul privind activitatea Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu pe 
anul 2016, precum şi sinteza activităţii instituţiei pe ultimele 8 luni ale anului 2017;

-s-a întocmit informarea situaţiei centralizatoare semestrială la data de 30.06.2017, 
privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial, precum 
şi raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017, conform 
prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entitãþilor publice, actualizat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; 

-au fost întocmite referate de specialitate şi proiecte de dispoziţii ale Primarului Mu-
nicipiului Târgu Jiu, cu ocazia desfăşurării activităţilor cultural - artistice, comemorative, 
fiind transmise Primăriei Municipiului Târgu Jiu;

-s-a acordat sprijin poliţiştilor locali, precum şi şefilor de compartimente din cadrul 
Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu în vederea întocmirii de diverse adrese şi acte cu 
caracter intern(citaţii, mandate, Poliţia Municipiului Târgu Jiu, Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Gorj, Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă “Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Jude-
ţului Gorj, etc.);

-au fost întocmite răspunsuri/solicitări ale Primăriei Municipiului Târgu Jiu privind, 
acordarea avizului de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi co-
merciale pe raza Municipiului Târgu Jiu;

-s-a întocmit Inventarul privind măsurile de transparenţă instituţională şi de preve-
nire a corupţiei, precum şi indicatorii de evaluare, aferenţi anului 2016 (1 ianuarie – 31 
decembrie 2016), conform Anexei nr. 3 din HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei 
naþionale anticorupþie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanþã, a 
riscurilor asociate obiectivelor ºi mãsurilor din strategie ºi a surselor de verificare, a inven-
tarului mãsurilor de transparenþã instituþionalã ºi de prevenire a corupþiei, a indicatorilor 
de evaluare, precum ºi a standardelor de publicare a informaþiilor de interes public, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

-a fost întocmitã Informarea privind modul cum au fost aduse la îndeplinire Hotărâ-
rile Consiliului Local adoptate în anul 2016;
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-s-a elaborat Procedura Operaţională privind asigurarea continuităţii conducerii Po-
liţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu;

-s-a elaborat Procedura de Sistem privind delegarea competenţelor şi limitele res-
ponsabilităţilor delegate;

-s-a întocmit proiectul Regulamentului privind folosinţa temporară a domeniului pu-
blic şi privat al Municipiului Târgu Jiu;

-au fost eliberate un număr de 187 permise liberă trecere, conform prevederilor 
Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Târgu Jiu nr. 212/2011 privind aprobarea Regu-
lamentului pentru eliberarea şi folosirea Permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe 
străzile din Municipiului Târgu Jiu, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

▪pentru 1 săptămână – 3 buc.,
▪pentru 1 lună – 22 buc.,
▪pentru 1 an – 80 buc.,
▪fără valoare, conform art. 8 din HCL nr. 212/2011  – 82 buc..
Totodată, în zilele lucrătoare s-a desfăşurat activitatea de predare/ridicare a cores-

pondenţei de la poşta militară.
În cursul anului 2017 s-a participat la şedinţele comisiei de disciplină în calitate de 

secretar supleant.
Au fost desfăşurate activităţii în comisia de recepţie din cadrul instituţiei.
Verificarea zilnică a actelor normative apărute pe site-ul Monitorului Oficial al Româ-

niei, conform registrului înfiinţat la nivelul compartimentului.
Pe parcursul anului 2017 s-a executat serviciul ca ofiţer de serviciu la Primăria Mu-

nicipiului   Târgu Jiu, conform planificării.
Participarea la instruirile profesionale organizate de şefii de compartiment din cadrul 

instituţiei, fiind prelucraţi poliţiştii locali cu privire la aplicarea legilor în vigoare.
Coordonarea efectuării stagiului de practică de către studenţii din instituţii de învăţă-

mânt superior, care au primit aprobarea desfăşurării acestuia în cadrul instituţiei.
Desfăşurarea de alte activităţi cu caracter juridic, repartizate de şeful ierarhic su-

perior (adrese către Judecătoria Târgu Jiu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu, ş.a.m.d). 

9. Activitatea responsabilului cu activitatea auto
În anul 2017 responsabilul cu activitatea auto din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului 

Târgu Jiu, a desfăşurat o serie de activităţi, după cum urmează:
-a asigurat gestionarea nevoilor zilnice de transport ale instituţiei, prin emiterea foilor 

de parcurs şi fişelor de activităţi zilnice (FAZ-uri), a documentelor necesare privind supli-
mentarea cotelor de carburant la autovehiculele implicate în misiuni suplimentare care au 
avut la nivelul Municipiului Târgu Jiu în anul 2017;

-a efectuat la timp reviziile şi inspecţiile tehnice la autovehiculele din dotarea Poliţiei 
Locale a Municipiului Târgu Jiu, precum şi asigurarea lucrărilor de întreţinere periodică şi 
reparaţiilor programate pentru fiecare autoturism;

-alimentarea cu carburanţi a autovehiculele instituţiei, respectând înscrierea în cota 
lunară alocată, conform cotelor stabilite în Hotărârea Consiliului Local nr. 319/28.10.2013;

-a coordonat zilnic autoturismele, astfel încât să se asigure mijloace de transport 
pentru deplasarea salariaţilor în rezolvarea problemelor de serviciu;

-a asigurat aprovizionarea şi gestionarea materialelor de întreţinere şi igienizarea 
zilnică a autovehiculelor;
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-lunar a întocmit situaţia privind alimentările, consumul de combustibil şi restul în 
rezervor pentru fiecare autovehicul în parte;

-s-au verificat referatele întocmite pentru diverse cheltuieli aferente parcului auto (de 
exemplu: achiziţionarea de piese de schimb, etc.);

-săptămânal sau ori de câte ori s-a considerat necesar, au fost efectuate verificării 
cu privire la starea şi integritatea autoturismelor din dotarea parcului auto al instituţiei, iar 
în cazul în care au fost constatate deficienţe, s-au luat măsurile necesare pentru remedi-
erea acestora;

-a fost elaborată Procedura Operaţională privind organizarea şi funcţionarea activi-
tăţii parcului auto la nivelul Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu;

-a fost întocmită situaţia privind kilometri parcurşi, combustibil consumat, costuri 
întreţinere şi reparaţii la fiecare autovehicul/moped din dotarea parcului auto al instituţiei, 
după cum urmează: total km efectuaţi – 229.576, total carburant (GPL/benzină) – 23.301,78 
litri. Totalul cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii pe anul 2017 au fost de 37.060,85 lei, iar 
în anul 2016 au fost de 44.557,52 lei, rezultând o reducere de 7.496,67 lei  în anul 2017 
comparativ cu anul 2016, după cum urmează:

Nr. 
crt.

Nr. înmatriculare 
autovehicul/moped

Km GPL/Benzină Cheltuieli întreţinere 
şi reparaţii

1 GJ-14-WPC 4.378 656,05 litri 2.926,49 lei

2 GJ-99-WIT 38.534 3.671,52 litri 6.860,76 lei

3 GJ-66-WPL 30.266 3.001,19 litri 3.131,03 lei

4 GJ-04-TGJ 36.141 4,495,83 litri 8.493,30 lei

5 GJ-11-WIT 3.445 419,43 litri 271,86 lei

6 GJ-33-WPL 48.430 4.821,4 litri 7.165,30 lei

7 GJ-44-WPL 32.677 3.354,39 litri 4.582,82 lei

8 GJ-74-TGJ 21.109 1.742,73 litri 2.105,90 lei

9 GJ-11-WPC 0 0 0

10 GJ-03-WZU 12.886 1.022,12 litri 1.523,39 lei

11 GJ-10-WPL 0 0 0

12 Târgu Jiu 0152 421 31,94 litri 0

13 Târgu Jiu 0153 540 42,64 litri 0

14 Târgu Jiu 0154 749 42,54 litri 0

15 Târgu Jiu 0 0 0

16 TOTAL 229.576 km 23.301,78 litri 37.060,85 lei

10.Obiective 2018

Pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului juridic, resurse umane şi asigurarea unui 
climat de lucru corespunzător pentru anul 2018, se va avea în vedere următoarele:

-participarea la cursuri de perfecţionare/specializare pentru aprofundarea de cunoş-
tinţe de specialitate de către personalul din cadrul serviciului, în domeniul specific;
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-depistarea neajunsurilor existente, atât legate de întocmirea proceselor verbale de 
constatare a contravenţiei, cât şi în materie legislativă, tinzându-se spre o întocmire corec-
tă a acestora, astfel încât să nu existe motive temeinice de a fi contestate sau anulate de 
către instanţa de judecată, precum şi actualizarea permanentă a legislaţiei;

-solicitarea îmbunătăţirii continue a sistemului de comunicaţii actual al instituţiei, 
precum şi de întreţinere şi reparare a unităţilor de calculator din dotare în timp util, dar şi 
de asigurarea unui sistem informatic eficient, prin achiziţionarea de programe de protecţie 
antivirus. Această informatizare asigură posibilitatea soluţionării la un nivel superior a ma-
jorităţii problemelor cu care se confruntă instituţia;

-îmbunătăţirea continuă a standardului serviciilor oferite cetăţenilor, corectitudine, 
încredere, conform legislaţiei specifice aplicabile;

-îmbunătăţirea continuă a procedurilor de lucru, conform legislaţiei specifice, cât şi 
în urma analizei rapoartelor anuale la nivel de compartiment;

-propuneri de proiecte şi acte normative la nivel de instituţie.

F. SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE, ADMINISTRATIV

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, 
actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea instituţiei este finanţată 
din venituri proprii şi subvenţii.

Activitatea financiar-contabilă este organizată în conformitate cu prevederile Legii r. 
82/1991, republicată, a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului 
nr. 1.917/2005 actualizat pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea ºi 
conducerea contabilitãþii instituþiilor publice, Planul de conturi pentru instituþiile publice 
ºi instrucþiunile de aplicare a acestuia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Activitatea financiar-contabilă a instituţiei, aferentă anului 2017, este reflectată în 
situaţiile financiare trimestriale şi anuală, respective: bilanţ contabil, contul de rezultate pa-
trimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, contul de execuţie a bugetului instituţiei publice, 
situaţia activelor şi datoriilor instituţiei publice, balanţa de verificare a conturilor sintetice, 
etc. 

Înregistrările în contabilitate s-au efectuat, în baza principiilor contabile legale, pe 
baza documentelor primare, legal şi complet întocmite.

Lunar s-au înregistrat în evidenţa contabilă documente justificative (ştate de plată, 
facturi, bonuri de consum, bonuri de transfer, ordine de plată, etc.), fiind întocmite lunar 
balanţe sintetice şi analitice, situaţia monitorizării plăţii cheltuielilor de personal, ş.a.m.d.. 

A fost efectuată şi gestionată activitatea de achiziţii publice la nivelul instituţiei în 
Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, conform referatelor de necesitate şi PAAP, întoc-
mind contractele de achiziţii publice.

Au fost întocmite protocoale de colaborare cu partenerii în ceea ce priveşte, dis-
tribuirea permiselor de liberă trecere cu valabilitate de o zi, conform prevederilor HCL nr. 
212/2011.

Lunar a fost întocmită evidenţa permiselor vândute/încasate, întocmindu-se facturi, 
procese-verbale de predare-primire şi vânzare.

De asemenea, a fost înregistrat consumul de combustibil pentru autoturismele: GJ-
03-WZU, GJ-33-WPL, GJ-44-WPL, GJ-10-WPC, GJ-04-TGJ. 
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În anul 2017, Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu a efectuat următoarele plăţi:
-7.623.643 lei pentru plata cheltuielilor de personal,
-625.491 lei pentru plata cheltuielilor materiale,
-25.814 lei pentru plata cheltuielilor de capital
La data de 31.12.2017, contul de execuţie bugetară, cuprinde:
-credite bugetare anuale – 8.305.070 lei,
-angajamente bugetare – 8.304.528 lei,
-total plăţi efectuate – 8.274.948 lei.
Cheltuielile efectuate în anul 2017 s-au realizat cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 
A fost elaborat proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 şi estimă-

rile pe perioada 2018 – 2020.
S-au întocmit şi depus situaţiile financiare în sistemul naţional de raportare – FO-

REXEBUG.
De asemenea, au fost întocmite raportările lunare, conform Ordinului nr. 2.941/2009 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depu-
nerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări 
financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul nr. 629/2009, cu modificările şi com-
pletările ulterioare.

La sfârşitul anului 2017, Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu nu are obligaţii re-
stante faţă de salariaţi, bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat.

F.1 Personalul cu atribuţii din domeniul administrativ
În anul 2017 personalul din cadrul compartimentului administrativ au desfăşurat o 

serie de activităţi specifice, după cum urmează: 
-au fost întocmite note de recepţie şi constatare de diferenţe pentru bunurile mate-

rial, bonuri pentru consum GPL şi BVCA, bonuri distribuire echipament, bonuri transfer/
restituire obiecte de inventar şi mijloace fixe, bonuri consum eliberare piese auto pentru 
autovehiculele instituţiei, bonuri de consum pentru eliberarea de rechizite şi consumabile, 
etc.;

-s-a întocmit pentru anul 2017, precum şi pentru anii 2018situaţiile privind necesarul 
de echipament (nominal);

-întocmirea listelor cu propunerile de casare pentru echipamentul aflat în folosinţă, în 
vederea efectuării inventarierii patrimoniului instituţiei la sfârşitul anului 2017;

-au fost înregistrate sistematic şi cronologic, datele privind stocurile şi evidenţierea 
lor zilnică în fişele de magazine;

-s-a efectuat calcul duratei normate de folosinţă şi perioada folosită a echipamentu-
lui, pentru salariaţii Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu;

-la sfârşitul fiecărei luni calendaristice ale anului 2017au fost confruntate datele din 
contabilitate cu cele din evidenţa operativă;

-s-a întocmit şi predat lunar către Serviciul Financiar, Contabilitate, până pe data 
de 5 ale lunii următoare, pentru luna anterioară, documentele de intrări-ieşiri de materiale 
efectuate în cursul lunii;

-asigurarea întreţinerii şi curăţeniei spaţiilor şi clădirilor instituţiei;
-administrarea/coordonarea activităţii parcului auto în sensul folosirii eficiente a au-

tovehiculelor din dotarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu (de exemplu: asigurările 
RCA şi CASCO, inspecţiile tehnice periodice – ITP);
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-confirmarea facturilor de prestări servicii şi facturilor care au ca scop achiziţionarea 
de bunuri şi servicii;

-aprovizionarea cu materiale, echipamente şi rechizite pentru buna desfăşurare a 
activităţii compartimentelor din cadrul instituţiei;

-administrarea din punct de vedere funcţional a bunurilor: obiectele de inventar şi 
active fixe;

-eliberarea din arhiva instituţiei, pe baza cererilor scrise, a copiilor după documen-
tele solicitate;

-ca urmare a temperaturilor caniculare din timpul verii, s-a procedat la distribuirea 
apei către personalul din cadrul instituţiei;  

-întocmirea necesarului de echipamente de calcul şi periferice pentru birourile şi 
compartimentele din cadrul instituţiei;

-întreţinerea şi actualizarea software legislativ Legis Studio;
-gestionarea conexiunii la Internet şi a reţelei locale ce deserveşte instituţia;
-mentenanţa echipamentelor electronice şi IT, precum şi întreţinerea sistemului de 

emisie-recepţie, din cadrul instituţiei;
-s-a asigurat instruirea şi informarea personalului instituţiei prin completarea lunară, 

conform tematicilor aprobate pe anul 2017, a fişelor individuale de instructaj în domeniul 
PSI, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

-menţinerea permanentă în stare de funcţionare a instalaţiilor sanitare;
-întreţinerea din punct de vedere a igienico-sanitar a întregii incinte a instituţiei.

CAPITOLUL II - SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE APLICATE ÎN ANUL 2017:

În cursul anului 2017 au fost constatate şi aplicate de către efectivele Poliţiei 
Locale a Municipiului Târgu Jiu un număr de 6.854 sancţiuni contravenţionale în valoare 
de1.127.545,50 lei, iar situaţia detaliată a acestora va fi prezentată în Anexa 1 şi Anexa 2 
a prezentului raport, după cum urmează:

-Legea nr. 61/1991R– 735 sancţiuni contravenţionale,
-OUG nr. 195/2002 – 1.371 sancţiuni contravenţionale,
-OUG nr. 97/2005 – 798 sancţiuni contravenţionale.

-Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu – 3.691 sancţiuni contraven-
ţionale.

-Alte legi şi acte normative – 259 sancţiuni contravenţionale:
oLegea nr. 38/2003 – 1 sancţiune contravenţională,
oLegea nr. 448/2006 – 2 sancţiuni contravenţionale,
oLegea nr. 103/1992 – 1 sancţiune contravenţională,
oLegea nr. 12/1999R – 67 sancţiuni contravenţionale,
oLegea nr. 145/2014 – 11 sancţiuni contravenţionale,
oLegea nr. 349/2002 – 70 sancţiuni contravenţionale,
oLegea nr. 230/2007 -   5 sancţiuni contravenţionale,
oLegea nr. 50/1991 RA – 80 sancţiuni contravenţionale,
oOG nr. 99/2000 - 8 sancţiuni contravenţionale,
oHG nr. 843/1999 – 14 sancţiuni contravenţionale.
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Anexa 1
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Anexa 2

Situaţia sancţiunilor contravenţionale aplicate
în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

de către toate compartimentele din cadrul 
Poliţiei Locale a Municipiului Târgu Jiu 

Nr. 
crt.

Denumire/compartiment
Nr. poliţişti 

locali/
Organigramă

Nr. amenzi 
aplicate

Valoare/
lei

Avertismente 
aplicate 
verbal

1. Serviciul Ordine Publică 15 167 47.463 56

2. Serviciul Ordine Publică nr. 2
10

466 49.295 54

3. Serviciul Ordine Publică nr. 3
19

412 45.492,50 32

4.
Serviciul Ordine Publică şi 
Transport Valori

14 447 55.480 560

5.
Serviciul Ordine Publică – 
Intervenţie

8 141 32.625 -

6.
Serviciul Ordine Publică şi 
Evidenţa Persoanelor

15 798 19.120 142

7. Serviciul Circulaţie Rutieră
20

4.021 711.105 -

8. Biroul Control Comercial
5

314 61.365 399

9.
Biroul Protecţia Mediului şi 
Disciplina în Construcţii

3 88 105.600 -

TOTAL
109

6.854 1.127.545,50
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S.C. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU  s-a înfiinţat în urma reorganizării REGIEI 
AUTONOME DE INTERES LOCAL TG-JIU, în temeiul   O.U.G. nr. 30/1997, aprobată prin  
legea nr. 207/1997 privind reorganizarea regiilor autonome prin Hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Tg-Jiu  nr. 23/16.03.1998.

TRANSLOC S.A. TG-JIU este înregistrata la O.R.C. Gorj sub nr. J18/214/1998, data 
de la care a dobândit personalitate juridică.

Sediul social se află  în Târgu Jiu, strada Zambilelor nr. 12, judeţul Gorj, având ca 
activitate principală  „Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane  de călători”,  cod 
CAEN 4931, conform codificării în baza Ordinului nr. 337/2007.

TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU este administrată de un Consiliu de Administraţie for-
mat  din 5 administratori desemnaţi de A.G.A. pe o perioadă de 4 ani.

TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU deserveşte serviciul  public de transport persoane în 
municipiul Târgu Jiu şi toate localităţile componente.

Activitatea  zilnică se desfăşoară pe bază de  grafic, în  sistem de curse regulate, în 
intervalul orar 4.40- 0.20.

Traseele deservite de  SOCIETATEA TRANSLOC S.A. sunt  următoarele :

-9 MAI - ARTEGO  - 9 MAI
-9 MAI - BÂRSEŞTI - 9 MAI
-9 MAI - DRĂGOIENI - 9 MAI
-9 MAI - PREAJBA - 9 MAI
-9 MAI - IEZURENI - 9 MAI
-9 MAI - SLABOZIA - POLATA - 9 MAI
-9 MAI - ROMANEŞTI - 9 MAI
-9 MAI - ANL - 9 MAI
-ARTEGO - DEDEMAN - ARTEGO

La această dată,  parcul auto din dotare, ce deserveşte aceste trasee, se compune 
din :

-15 troleibuze ( pentru traseele 9 MAI - ARTEGO - 9 MAI şi 9 MAI - BÂRSEŞTI – 9 
MAI).

-22 autobuze.

În anul 2015, s-au achiziţionat 5 autobuze moderne Euro 6 cu podea complet cob-
orâtă.
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Numărul total de salariaţi la data de 31 decembrie 2017 este de 101 salariaţi.

În cadrul atelierelor de reparaţii ale societăţii, se execută toate reviziile şi reparaţiile 
electrice şi mecanice, cu personalul propriu.

Inspecţiile tehnice periodice, atât pentru troleibuze cât şi  pentru autobuze, se  
efectuează în cadrul societăţii.

În afară de activitatea principală SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU 
efectuează şi alte activităţi din care se obţin venituri suplimentare, cum ar fi :

-activitate I.T.P. în interes propriu şi la terţi;

-închiriere spaţii pentru publicitate în şi pe mijloacele de transport în comun; 

-închiriere spaţii pentru module publicitare pe stâlpii reţelei electrice de contact pen-
tru troleibuze;

-închiriere spaţii pe stâlpii reţelei electrice de contact pentru troleibuze, în scopul 
susţinerii cablurilor de telecomunicaţii.

La  data de 31.12.2017, conform Bilanţului contabil, situaţia  economico - financiară 
se prezintă astfel:

 
  MII LEI

I. VENITURI TOTALE  7.753   
din care :

- venituri din exploatare     7.753
- venituri financiare  -- venituri excepţionale  -
II. CHELTUIELI TOTALE7.718
 din care :

- cheltuieli de exploatare7.718
- cheltuieli financiare   -
- cheltuieli excepţionale-

III. REZULTATUL BRUT  35

- impozit pe profit    6

IV. REZULTATUL NET    9

Menţionăm că la  data de  31.12.2017, societatea nu a avut datorii la bugetul de stat 
, bugetul de asigurări sociale,  bugetul local  şi furnizori.
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S EDILITARA PUBLIC SA

 Societatea Edilitara Public SA Târgu Jiu a fost înființată la data de 01.08.2010, prin 
reorganizarea Direcției de Servicii Comunale Târgu Jiu în societate comercială pe acțiuni, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 190 din 26.07.2010, în condițiile OUG nr.79/2008; 
OG nr.71/2002; Legii nr.51/2006; Legii nr. 31/1990; Legii nr.215/2001.

Sediul societății este în orașul Târgu Jiu, str.Victoriei nr. 45, bl. 45, județul Gorj.
Societatea îşi  desfăşoară activitatea şi la următoarele sedii secundare/puncte de 

lucru:
Sector stație de asfalt, stație de betoane, sector producție secundară și laborator 

încercări mixturi asfaltice situat in Municipiul Târgu Jiu, str. Margaritarului nr. 16, jud. Gorj;
Serviciul gestionare câini fară stăpân în care se desfașoară activități veterinare, 

situat în Municipiul Târgu Jiu, str. Termocentralei nr. 27 A, jud. Gorj;
Târg Săptămânal de Comercializare a animalelor vii în care se desfășoară activități 

auxiliare pentru creșterea animalelor, situat în Municipiul Târgu Jiu, Zona Calea București 
nr. 45 E, tarlaua 153, parcela 11, jud. Gorj;

Sector Administrare Cimitir Ortodox, situat în Târgu Jiu, str. Narciselor, nr. 2;
Secția Sere și Zone Verzi, situată în Târgu Jiu, jud. Gorj, str. Vasile Alecsandri, nr. 2;
Secția Salubrizare, situată în Târgu Jiu, jud. Gorj, str. Siretului, nr. 13A.
Piața Centrală, situată în Târgu Jiu , jud. Gorj, str. Unirii nr.2A;
Piața 9 Mai, situată în Târgu Jiu, str. Mihail Sadoveanu nr.42.

Edilitara Public S.A. este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Gorj cu nr. 
J18/352/19.08.2010, cod de înregistrare fiscală RO27295841 și are ca acționar unic Mu-
nicipiul Târgu-Jiu prin Consiliul Local.

Obiectul de activitate al societății îl reprezintă: 
Salubrizare (măturat, spălat, stropire și intreținere curățenie căi publice, curățare 

și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe   timp de 
polei sau ingheț);

Întreținere străzi, reabilitări, modernizări, construire sisteme rutiere și pietonale;
Administrarea Cimitirului Ortodox al Municipiului cu activități aferente;
Administrarea piețelor și târgurilor cu activități aferente;
Administrarea parcurilor, zone verzi, sere cu activități aferente:
Serviciul de gestionare câini fără stăpân;
Administrarea fondului locativ de stat și spații cu altă destinație;
Baie publică.

  În baza Organigramei și a Ştatului de Funcții, societatea Edilitara Public SA este  
structurată în servicii, birouri, sectoare și secții de activitate, având 514 salariați, a că-
ror activitate, în anul 2017, a fost  concentrată pentru atingerea obiectivelor propuse, și 
anume : 
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•respectarea cadrului legal aplicabil societăţii corporative: Legea nr.111/2016, Nor-
mele metodologice aprobate prin HG nr.722/2016; 

•realizarea indicatorilor - venituri totale, cheltuieli totale şi încadrarea în prevederile 
BVC aprobat ţinând cont de impactul şi influența factorilor endogeni şi exogeni - relevanţi 
în cadrul Societăţii Edilitara Public S.A.; 

•conformarea Societăţii Edilitara Public S.A. pe linia respectării strategiei dezvoltării 
locale promovate de U.A.T.; 

•monitorizarea permanentă a indicatorilor cheie de performanţă, financiari, şi de gu-
vernanță corporative, precum şi a obiectivelor înscrise în Planul de administrare şi cel 
managerial;

•actualizarea BVC şi recorelarea indicatorilor cheie de performanţă ori de câte ori se 
impune, cu respectarea contextului legislativ în vigoare; 

•monitorizarea Sistemului de Control Intern Managerial, Audit Public Intern, Control 
Financiar de Gestiune; 

•identificarea, cuantificarea şi propunerea strategiilor pentru managementul riscului;  
•promovarea unei strategii de marketing care să facă cunoscută oferta societăţii pe 

piaţa pe care activează; 
•adoptarea şi abordarea unor strategii de fidelizare a clienţilor societăţii; 
•diversificarea, în permanenţă, a serviciilor oferite pentru a asigura o rentabilitate 

ridicată a activităţii societăţii: mărirea gamei de servicii şi oferirea unui raport bun calitate/
preţ; 

•identificarea cerinţelor clienţilor, respectiv capacitatea de răspuns, accesibilitate, 
competenţă, credibilitate şi comunicare la nivel ridicat; 

•o nouă abordare a eficienţei, care depinde în mod determinant de performanţa 
managementului societăţii de a corecta implementarea în funcţionarea acesteia a me-
canismelor de bună guvernare; 

•perfecţionarea metodelor şi tehnicilor manageriale în corelaţie cu orientările şi tend-
inţele pieţei în care activează societatea; 

•investiţii în resursele umane de care dispune societatea (training, perfectionare), 
instruirea personalului;     

•monitorizarea costurilor de exploatare şi reducere a acestora în vederea asigurării 
echilibrului financiar;

•fundamentarea în mod realist a Programului Anual de Investiţii, cu respectarea prin-
cipiilor de economicitate, eficienţă şi în condiţii de transparenţă;

•identificarea punctelor slabe care afectează activitatea în ansamblul ei, în vederea 
eliminării sau reducerii acestora.

Edilitara Public  SA dispune de dotări proprii pentru desfășurarea activității, după 
cum urmează: 

▪parc auto –compus din  mijloace de transport și utilaje specifice activităţilor des-
făşurate; 

▪stație de preparare a mixturilor asfaltice - instalație IMA 45 to/h tip Marini-Nicolina, 
silozuri acoperite și descoperite pentru agregate, laborator ;

▪clădiri administrative; 
▪centrale termice. 
  
  În cursul anului 2017, acțiunile edilitar-gospodărești și lucrările de investiții care 

s-au efectuat în Municipiul Târgu Jiu au constituit obiectul contactului de prestări servicii 
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și lucrări nr.3234/2017 precum  și a  altor contracte încheiate cu  Municipiul Târgu  Jiu . 
  În ceea ce privește producţia realizată la nivelul anului 2017, în relaţia cu principalul 

beneficiar, Municipiul Târgu-Jiu, aceasta se prezintă, pentru fiecare activitate, după cum 
urmează:

  
1.Secţia  Întreținere Străzi, Producție Secundară, Stație Asfalt 

Sector Întreținere Străzi 
Execută lucrări de întreținere curentă sisteme rutiere, reparații curente parcări de 

reședință, schimbare borduri deteriorate, reparații pavaje, modernizare străzi, realizare 
parcări reședință  și alte lucrări . 

Sectorul Întreținere Străzi are 54 de angajați și dispune de parc auto propriu.    
Lucrările executate de către personalul din cadrul secției, în anul 2017, conform 

specificului secției, au fost: 
reparații carosabil  diverse străzi pe o suprafață de 61.116mp în valoare de 

3.203.560 lei; 
pietruire diverse străzi (cu pietriş şi piatră spartă) 1717 mc în valoare de 179.544 

lei; 
amenajări cu pavele, montat pavele trotuar pe o suprafață de 9 mp în valoare de 

555 lei; 
reparații trotuare  pe o suprafață de 2752 mp în valoare de 254.749 lei; 
amenajări parcări pe o suprafață de 17.548 mp în valoare de 597.245lei; 
reparații alei pe o suprafață de 4458 mp în valoare de 230.494 lei; 
reparații cu mixtură stocabilă  24to în valoare de 24.785 lei; 
diverse lucrări: 869.680 lei; 
investiții: 2.429.720 lei -fără TVA; 
▪Total lucrări realizate în anul 2017-7.790.331lei fără TVA.

 Activitatea de deszăpezire s-a desfășurat cu toate sectoarele de activitate din 
cadrul unității. Valoarea situațiilor de lucrări pentru această activitate este în cuantum de 
1.453.554,32 lei lei, fără TVA.   

Sector Producție Secundară 
Execută lucrări de reparații locuri de joacă, mobilier urban, diverse confecții metal-

ice, tâmplărie lemn; execută mobiler urban: coșuri de gunoi, bănci, stâlpi de iluminat și 
altele. 

În cadrul secției ,deservită de un număr de 35 salariați, au fost executate următoarele 
lucrări: 

reparații spații joacă și împrejmuiri în toate zonele din oraș în valoare de 228.093,91 
lei fără TVA; 

diverse lucrări (vopsitorii, piloți dirijare circulație, confecționat gard, etc.)  în valoare 
de 1.193.951,23 lei fără TVA. 

Total lucrări realizate în anul 2017-1.422.045,14 lei fără TVA

Sector Stație Asfalt
Stația de preparare a mixturilor asfaltice, automatizată, cu o capacitate de producție 

de 45 to/h tip Marini-Nicolina este dotată cu:
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•buncăr filer cu capacitate de 80 to;
•rezervor de bitum cu capacitate de 50 to;
•instalație automatizată pentru fibre;
•silozuri acoperite și descoperite pentru agregate, cu o capacitate de  3000-4000 to.
Producția de mixturi asfaltice  realizată în anul 2017 este de 18.807 to în valoare de 

2.964.514 lei.
Sectorul este deservit de un număr de 9 salariați.
 Mixturile asfaltice produse de societatea Edilitara Public SA sunt certificate de or-

ganisme de certificare abilitate. 

 Secția Salubrizare Străzi
Secția salubrizare străzi  are un număr de 78 salariați, având drept obiectiv 

măturat,spălat, stropit și întreținere a căilor publice,curățat zăpada de pe căile publice și 
menținerea în funcție a acestora pe timp de polei sau îngheț.  

    Programul de lucru în cadrul secției se desfășoară în 3 ture, respectiv:
•Tura I-a,   între orele   200-1030;
•Tura a II-a, între orele 700-1600;
•Tura a III-a, între orele 1030-1900.

Secția salubrizare străzi dispune de maşinile şi utilajele specifice acestei activităţi.

Lucrările  executate  în cadrul secției , au fost: 
măturat manual străzi -50.162[1000mp] in valoare de 1.895.073,87 lei
curățat și încărcat podmol  -64.810[1mp] in valoare de 36.270,98 lei
întreținere curățenie străzi  - 68.540[1000] in valoare de 1.271.181,51lei 
măturat mecanic  -  42.223[1000mp] in valoare de 690.191 lei
stropit mecanic    -  30.935[1000mp] in valoare de 137.349,33 lei
transport podmol cu tractor  -1.820[mc] in valoare de 52.702,12 lei 
cosit mecanic    - 22.344[100mp] in valoare de 457.123,12 lei 
alte lucrari –in valoare de 289.884,18 lei
Valoarea lucrărilor executate principalului beneficiar, respectiv  Municipiul
 Târgu Jiu, a  fost de 4.829.776,11 lei  fără TVA.
    

   Secția Sere, Zone Verzi  
 Personalul deservent, în număr de 45 salariați,  execută activități de amenajare  și 

întreținere  a spațiilor verzi, tăiere și toaletare arbori de pe domeniul public al municipiului 
Târgu Jiu, producere material săditor pentru amenajarea spațiilor verzi și  a plantelor culti-
vate la ghiveci etc., asigurându-se astfel, baza materială a lucrărilor de plantări în spațiile 
verzi ale municipiului. 

Lucrarile efectuate în anul 2017 se referă la:
amenajare și întreținere parcuri și zone verzi –  în valoare de 1.010.273,16 lei
măturat manual parcuri,cartiere -2424[1000mp] în valoare de 91.401,19 lei 
întreținere, curățenie parcuri-3811[1000mp] în valoare de 68.584,27 lei 
cosit mecanic vegetație ierboasă -18.765[100mp] în valoare de 428.217,30lei;
tuns și tăieri de corecție gard viu- 612.064[1mp] în valoare de 1.030.384,55lei 
alte lucrari în valoare de 377.503,44 lei
Valoarea lucrărilor executate este de 3.006.363,91lei
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Sector Administrația Parcurilor
  Activitățile desfășurate în cadrul acestui sector se referă la amenajare  și întreținere  

a spațiilor verzi aferente: Parc Central, Parc Insuliță, Parc Coloana Infinitului, Zona Victoria 
Centru, Parc Casa  Gănescu, fiind realizate cu un numar de 45 salariați.

 Lucrările executate în anul 2017 sunt următoarele:
măturat manual alei, parcuri   - 9.707[1000mp] in valoare de 364.896,20lei;   
întreținere, curătenie parcuri  -548[1000mp] in valoare de 9842,62 lei;
cosit vegetație ierboasă - 20.542[100mp] in valoare de 468.762,95 lei; 
tuns gard viu - 24.443[1mp] in valoare de 41.057,59lei ;
amenajare și întreținere parcuri și zone verzi-in valoare de 967.981,33 lei;
întreținere grup social parc central si coloana infinitului-241.736,32 lei;
alte lucrari in valoare de 21.612,22 lei
Valoarea totala a lucrarilor executate este de 2.115.889,23 lei fără TVA 
Veniturile realizate de fiecare secţie/sector în parte au înregistrat fluctuaţii de la 

un an la altul, fluctuaţii determinate pe de o parte de valoarea comenzilor/contractelor cu 
principalul beneficiar, respectiv  Municipiul Târgu-Jiu(determinate de posibilitatile limitate 
ale bugetului local de susţinere şi alocare a resurselor de finanţare aferente contravalorii 
prestaţiilor al căror beneficiar este),iar pe de alta parte de valoarea contractelor/lucrărilor 
executate pentru terţi.

Din analiza structurii veniturilor realizate de secţii/sectoare, se observa ca şi în anul 
2017, ponderea cea mai mare a fost deţinuta de Sectorul Întretinere străzi 41%, urmată de 
Secţia Salubrizare 25% ,Sector zone verzi 16%,Sector parcuri  11%, Producţie secundara 
7% . 

▪
 Sector  Administrare  Cimitir 
Desfăşoară activităţi  specifice, cu respectarea Regulamentului de funcționare  și 

a dispozițiilor legale în vigoare: 
lucrări de înhumări, deshumări, reînhumari; 
ține evidența locurilor de veci și le repartizează pe baza cererilor aprobate de 

conducerea societatii; 
asigură salubrizarea Cimitirului Municipal  prin lucrări de: cosire, strâns gunoi, 

deszăpezire, întreținerea aleilor, văruit, vopsit; 
asigură serviciul de informații către cetățeni; 
colaborează cu serviciul administrativ de pază pentru asigurarea pazei și ordinii în 

perimetrul cimitirului, respectând programul de acces în incinta cimitirului.
 Suprafața totală a Cimitirului Municipal este de 107.348 mp, urmare a 
extinderii din anul 2011, conform HCL nr.284/2011.  
Administrația Cimitirului deține Capela mortuară dotată cu aer condiționat și 6 locuri 

pentru depunerea decedaților. 
În anul 2016,Cimitirul Municipal a fost dotat cu un numar de 25 camere video pentru 

a asigura supravegherea acestuia. 
Sectorul Administrare Cimitir are un număr de 18 angajați care asigură buna des-

fășurare a activității.  

 Serviciul gestionare Câini fără Stăpân 
Societatea administrează  centrul canin amplasat în Târgu Jiu str.Termocentralei 

nr.27A care întrunește condițiile impuse de reglementările  legale, dar care se dovedește a 
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fi insuficient în atingerea scopului principal al acestei activități/serviciu, datorită numărului 
limitat de locuri în adapost, aprox.400 locuri.  

  În cadrul acestei activități se urmărește încadrarea în prevederile legislației în vi-
goare în ceea ce privește capturarea câinilor fără stăpân,adăpostirea ,hrănirea precum și 
adopția acestora. 

  Serviciul răspunde de activitatea de capturare a câinilor fără stăpân, asigură buna 
funcționare a adăpostului pentru câini, examinează medical câinii capturați, răspunde de 
activitatea de sterilizare a câinilor capturați, conform prevederilor legale, încredințează 
câinii revendicați sau ceruți spre adopție, asigură păstrarea și folosirea în condiții de sigu-
ranță maximă a medicamentelor și substanțelor toxice  necesare activității. 

  Serviciul gestionare câini fără stăpân dispune de personal deservent și mijloace 
materiale necesare desfășurării activității în condițiile prevăzute de legislație,respectiv 12 
angajați, din care 2 medici veterinari, 1 tehnician și 9 ecariseuri.

  Serviciul gestionare câini fără stăpân este structurat astfel:
-compartimentul de întreținere  – care se ocupă cu preluarea câinilor capturați, caz-

area acestora , crotalierea , evaluarea stării de sănătate și vaccinarea antirabică a câinilor 
introduși în adapost;

- compartimentul de capturare  al cărui program se desfășoară  în două ture, respec-
tiv între  orele  500 -1900 ; sâmbăta  și duminica între orele 600-1300, echipele fiind dotate cu 
mijloacele necesare desfășurării activității conform prevederilor legale.

În anul 2017, numărul câinilor capturați/crotaliati a fost de 200,microcipați și încred-
ințați spre  adopție  un număr de 93 câini fără stăpân.

  
Serviciul Fond Locativ, Baie Publică
În cadrul acestui serviciu, personalul urmăreşte încasarea chiriilor aferente locuinţelor 

din fondul de stat şi a spaţiilor cu altă destinație decat cea de locuit, întocmirea şi ur-
mărirea contractelor de închiriere a imobilelor, în conformitate cu prevederile legale şi a 
repartiţiilor emise de către Primăria Municipiului Târgu Jiu.

Serviciul Fond Locativ  dispune de un număr de 12 angajaţi şi administrează locu-
inţe din domeniul public şi privat al U.A.T.,precum și cele aparținând domeniului propriu 
al societății:

locuinţe tip ANL - 410;
locuinţe Mivan Kier – 56;
locuinţe tip modul – 96;
locuințe Dragoeni-24;
locuințe Iezureni 13F-22;
locuințe Ciocârlău-183;
locuințe Ecaterina Teodoroiu-83;
locuințe Islaz-42;
locuinţe din fond locativ vechi-64;
case naţionalizate-8 imobile;
locuinţe ACH-6 barăci, 51 apartamente;
spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit-17;
spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit (dom.propriu)-4.

Serviciul Administrare Piețe, Târguri
Obiectul de activitate al acestui serviciu  constă în organizarea comerţului în zone 

publice în condiţii de protecție a consumatorilor şi de concurenţă loială între agenţii eco-
nomici.
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     Societatea Edilitara Public SA administrează în prezent un număr de 4 piețe:
•Piața Centrală -3500 mp;
•Piața 9 Mai-2500 mp;
•Piața Debarcader-350 mp;
•Piața de Gross-10700 mp.
Principalele lucrări executate la nivelul pieţelor din Municipiul Târgu Jiu, în anul 2017,  

se referă la:
Igienizări toalete publice Piețe;
Vopsitorii,reparatii curente Piețe.

 Secția Transport Auto Reparații și Întreținere
 Secția Transport Auto  Reparații și Întreținere asigură:
• necesarul de utilaje și mijloace de transport, în stare tehnică corespunzătoare de 

funcționare pentru desfășurarea în condiții optime a activității;
• organizează evidența tehnico-operativă privind întreținerea și exploatarea utilajelor 

și mijloacelor de transport din dotare;
•calcularea consumului de combustibil;
•completarea fișelor tehnice ale autovehiculelor;
•verificarea zilnică a stării tehnice a mașinilor și utilajelor;
•efectuarea zilnică a reparațiilor curente;
•efectuarea periodică a reparatiilor RT1 și RT2;
•urmărirea efectuării ITP;
•eliberarea zilnică a bunurilor de consum;
•emiterea zilnică a notelor de comandă pentru mașinile ce intră în reparație,partic-

ipând în comisie la constatările tehnice, etc.
 Secția Transport Auto Reparații și Întreținere este divizată în sector Reparații și
Sector Exploatare, în cadrul acestora activând un numar de 66 salariați.
 La nivelul Societăţii Edilitara Public S.A. Târgu-Jiu,în anul 2017 au fost organizate 

proceduri de atribuire(licitaţii deschise şi proceduri simplificate)cu respectarea legislaţiei în 
vigoare,în vederea achiziţiei de produse şi servicii necesare bunei desfăşurări a activităţii.

Apreciem că prestaţiile executate de catre Societatea  Edilitara Public SA princi-
palului beneficiar, respectiv  Municipiului Târgu Jiu, în cursul anului 2017 au fost de bună 
calitate şi executate la termenele stabilite, îndeplinindu-ne angajamentele asumate.

În anul 2017,  S.Edilitara Public SA a  respectat întocmai hotărârile emise de Consili-
ul Local al Municipiului Târgu Jiu cu referire la activitatea societății.
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S.C. APAREGIO  GORJ S.A 

 S.C.Aparegio Gorj S.A funcționează din 2007 ca operator regional în activitatea de 
alimentare cu apă și canalizare, continuându-și  activitatea privind administrarea, exp-
loatarea și întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și epurare a apelor 
uzate, atat în Municipiul Târgu Jiu, cât și pe întreaga  sa arie de operare (Municipiul Motru, 
cele trei orașe: Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni și com. Turcinești) și în anul 2017. 

La finele anului 2017, operatorul și-a extins aria de operare în orașul Novaci și  co-
muna Runcu; în continuare se parcurge procedura de preluare  a activității de apă și ca-
nalizare în  comunele Scoarța,  Lelești și  Peștișani, tendința fiind aceea de extindere și 
în alte localități ce sunt deja aderate la ADIA Gorj. Această extindere  a operatorului are 
drept scop accesarea fondurilor europene pentru realizarea, în comun, a proiectelor de 
dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor, pe baza Planului de Dezvoltare la nivelul 
judetului Gorj.

Structura organizatorică și dotarea fiecărui CED din cadrul societății permite operar-
ea independentă la nivelul fiecărei Unități Administrativ Teritoriale, coordonarea acestora, 
făcându-se de la nivelul operatorului.

 Rolul societății este de a asigura servicii de calitate la un nivel ridicat de eficiență 
în ceea ce privește exploatarea și întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și canal-
izare, de a asigura mentenanța acestora, de a atrage fonduri externe pentru executarea 
lucrărilor de reabilitare și extindere a acestora.

La nivelul municipiului Târgu Jiu, prin CED, sunt administrate trei fronturi de captare 
a apei subterane cu 23 foraje de adâncime (Iezureni, Preajba, Polata), izvorul Vîlceaua 
Runcu, 2 surse de apă de suprafață (Sohodol, Șușița), cât și aducțiunea din Barajul Vîja – 
ca sursă de rezervă.

Alimentarea cu apă se asigură prin 125 km aducțiune și transport, 236 km rețea de 
distribuție, 13 stații de hidrofor, 4 stații de tratare apă (Dealul Târgului, Preajba, Polata și 
Iezureni) pentru 11990 branșamente, din care 10854 pentru populație,1010 pentru agenți 
economici și 126 pentru instituții publice.

Rețeaua de canalizare ape menajere are o lungime de 94 km, pentru 6312 racorduri, 
apa fiind transportată către Stația de Epurae, epurată și de acolo evacuată în emisar - râul 
Jiu.

În cadrul societății noastre administrăm toate bunurile ce ne-au fost încredințate, 
constând în bunuri de retur precum:

-Surse de apă de adâncime  sau de suprafață;
-Rețele de aducțiune și transport apă;
-Stații de tratare și rezervoare de înmagazinare;
-Rețelele de distribuție cu toate instalațiile aferente (branșamente, contoare, hi-

dranți, stații de pompare și repompare, cișmele stradale, cămine de vane și linie, fântâni 
arteziene, etc);

-Colectoare și rețele de canalizare cu stații de pompare și repompare;
-Stații de epurare ape uzate, cât și bunurile proprii necesare desfășurării activității 

de exploatare și întreținere, așa cum sunt utilajele, autovehiculele, echipamentele și insta-
lațiile aferente acestora.
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Perioada de secetă din vara anului  2017 a creat mari probleme în menținerea în 
funcțiune atât a surselor de apă, cât și a rețelelor de aducțiune, transport, distribuție și a 
branșamentelor de apă și, de aceea, acțiunile întreprinse de operator au vizat, în mod pri-
oritar, asigurarea apei potabile la parametrii de debit și presiune corespunzător cerințelor 
populației. Ținând cont că aproximativ 80% din necesarul de apă în municipiul Târgu Jiu 
îl asigură sursele de suprafață (Sohodol și Șușița) care, în această perioadă, au fost greu 
afectate din cauza secetei, deficitul de apă al acestora a fost compensat prin punerea în 
funcțiune, la întreaga capacitate, a frontului de captare Iezureni, iar suplimentar, s-a făcut 
preluarea de debit și de la forajele disponibile la Bumbești-Jiu.

Pentru contracararea efectelor secetei am acționat în următoarele direcții:
-pe aducțiunile și rețelele de distribuție s-a intensificat procesul de depistare și elim-

inare a pierderilor;
-s-a limitat, la minim, consumul tehnologic din stațiile de tratare;
-s-au amplasat cișmele în cartierele de locuințe, pentru a asigura locatarilor apa, 

acolo unde a fost cazul. 
S-a pus accent pe execuția lucrărilor de intreținere și exploatare a rețelelor de apă 

și canalizare, cât și execuția lucrărilor de revizii – reparații a utilajelor, instalațiilor și echi-
pamentelor.

Au fost menținute în funcțiune toate fântânile arteziene și cișmelele stradale, 
prin execuția unor lucrări de vopsire, achiziția pompelor necesare,  curățarea sau 

repararea instalațiilor  existente, prin înlocuirea robineților, curățarea gaigărelor, și chiar 
înlocuirea lor, acolo unde a fost cazul. Au fost refăcute bazinele, în totalitate, încazul 
fântânilor  arteziene din zonele: Banca Transilvania, cartier Teilor și cartier Mioriței.

S-au executat lucrări de igienizare la sursele de apă și stațiile de tratare, lucrări de  
curățare a căminelor de vane și de canalizare, de completare a capacelor  lipsă, de turnare 
a dalelor pentru acoperirea căminelor din spațiile verzi, distruse sau lipsă.

Pe sursa Runcu, au fost executați piloni de susținere a conductelor de aducțiune (6 
bucăți) în porțiunile unde, în urma viiturilor, apa a erodat și deplasat stâlpii de susținere a 
conductelor de aducțiune. 

Datorită gradului de uzură avansat al rețelelor, în această perioadă ne-am confruntat 
cu un număr mare de avarii, atât pe rețelele de aducțiune și transport, cât și pe cele de dis-
tribuție, acționând cât mai operativ pentru remedierea lor, situația prezentându-se astfel:

- 2 avarii pe aducțiunea Runcu, conducta PEHD Dn 450mm, prin înlocuirea vanelor 
de linie;

- 20 avarii pe conducta de aducțiune Dn 800mm, două sortându-se cu montare de 
piese tip Gibault și 2 avarii pe conducta de la Vîja;

- 6 avarii pe conducta Dn 500mm de la Vîja, nesoluționate până în prezent;
- 80 intervenții pe rețelele de distribuție, pe următoarele locații: Petrești, Ana Ipătes-

cu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, Slobozia, Luncilor.
Acțiunea de contorizare a continuat atât pentru branșamentele nou înființate, urmare 

a extinderii zonelor de locuințe, cât și pentru branșamentele utilizatorilor  depistați fără 
contract și neluați  în evidență de operator, gradul de contorizare fiind de 93%.

Au fost achizitionate, la nivel de operator, 1844 bucăți contori și 400 bucăți module, 
din care, pe raza municipiului Târgu Jiu, au fost montați 192 contori pe branșamente noi 
și înlocuiți 1187 contori care erau expirați din punct de vedere metrologic, atât la locuințe 
individuale, cât și la asociațiile de locatari.

 De-a lungul anului 2017, ca urmare a solicitărilor exprimate de locuitorii orașului 
Târgu Jiu, au fost emise 198 avize și realizate 138 de proiecte de branșare / racordare apă.
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Am fost mereu preocupați pentru menținerea în stare de funcțiune a rețelelor de ca-
nalizare, intervenindu-se cu utilajele din dotare, Woma și Vidanje, pentru curățarea aces-
tora prin spălare și desfundare, cu prioritate în zonele care ridică mereu probleme: zona 
Lido, zona Teilor, zona Plopilor, zona Olari, zona Minerilor, str. Muncii, unde s-a intervenit 
de nenumărate ori pentru curățarea tuburilor de vegetația și rădăcinile crescute în inte-
rior.  Acolo unde rețelele de canalizare au fost deteriorate sau strangulate s-a recurs la 
înlocuirea tronsoanelor respective, în zonele: str Unirii (Complex Gîrdu), str Dacia bl 100, 
str Termocentralei bl 75, str 9 Mai bl. Lido, str Lotrului bl.4, Str Republicii bl.4 .

Tarifele practicate la serviciile prestate în toată aria de operare sunt tarife unice, 
după cum urmează:

-2,64 lei /mc pentru apa furnizată ( inclusiv TVA 9%)
-3,07 lei/mc pentru canalizare (inclusiv TVA 19% )
Pentru a veni în sprijinul locatarilor din cadrul asociațiior de proprietari, începând cu 

anul 2016, în cadrul societății, s-a format o echipă care execută lucrări de separare a con-
sumului de apă, prin contorizare individual; în functie de inregistrari se face și facturarea 
prestațiilor.

În anul 2017 s-au realizat lucrări de contorizare individuală la 9 asociații de propri-
etari, reprezentând 800 apartamente. 

Această activitate continuă în Municipiul Târgu Jiu și în anul 2018, în funcție de 
solicitările utilizatorilor cu locuințe în blocuri, urmând a se extinde, in viitor, și în celelalte 
localități din aria de operare.

S-a acordat atenție deosebită încasării prestațiilor, recuperării debitelor și reduce-
rii creanțelor. Acolo unde s-a constatat indiferență în ceea ce privește plata prestațiilor, 
s-a procedat la somarea răuplatnicilor, la eșalonarea debitelor, mergând până la sistarea 
prestațiilor prin debranșare de la rețeaua de apă sau acționarea în instanță acolo unde a 
fost cazul. S-a constatat că trebuie intervenit periodic la aceleași persoane sau asociații 
care s-au obișnuit cu această stare de lucru.

În  Municipiului Târgu Jiu, în anul 2017, au fost distribuiți 4 143 621 mc  de apă 
potabilă și colectați 3 293 791  mc apă uzată.

La finele anului 2017, SC Aparegio Gorj SA, la nivel de CED Târgu Jiu, înregistrează 
următorii indicatori economici:

-Cifra de afaceri   19 057 163,47 lei;
-Venituri totale 19 333 068,20  lei
-Cheltuieli totale17 177 641,87 lei
-Profit  2 155 426,33 lei
-Creanțe de încasat7 763 228,78 lei din care restanțe (mai vechi de 30 zile)    6 052 

892,83 lei
-Furnizori neachitați    277 152,77 lei
Menționăm că distribuția creanțelor de încasat pe categorii de clienți, comparativ în 

anii 2016 - 2017 este dupa cum urmează:
20162017

-creanțe as.prop4 971 675,59    4 691 354,16lei
-creanțe  ag. ec1 412 455 ,56   966 961,49lei
-creanțe  populație1 340 069 1 373 894,70lei
-creanțe client litigiu812 954,52   731 018,43lei
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În anul 2016, creanțele totale pe CED Târgu Jiu erau în valoare de 8537154,76 lei, iar 
în anul 2017 au mai fost recuperate din ele, valoarea scăzând la 7763288

Pentru dotare au fost achiziționate mijloace fixe in valoare de 539 967 lei (fără TVA) 
ce reprezintă miniexcavator, remorcă, buldoexcavator,  grup pompare, tăietor beton, pi-
con AB 400, pompă DP, cap pompare, autobasculantă 3,5 tone etc.

Referitor la lucrările de investiții prin POS MEDIU, în perioada 2007-2013, nu s-a 
reușit atingerea tuturor obiectivelor, pentru continuare și finalizare, lucrările demarate, ( 
Stația de tratare apă  Dealul Târgului, și Stația de epurare ape uzate) au fost fazate și se 
află în stadiul de pregătire a documentațiilor tehnice pentru publicare în SEAP a resturilor 
de execuție.

În present, Aparegio are în pregătire ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Gorj”, cu investiții prioritare care trebuie realizate în etapa 
2014-2020, pentru a răspunde obligațiilor asumate. Valoarea totală a proiectului este de 
185033319 euro și vizează sisteme de alimentare cu apă / canalizare pentru localitățile 
Târgu Jiu, Motru, Târgu-Cărbunești, Bumbești-Jiu, Țicleni, Novaci, Rovinari, Tismana, 
Turceni. Din valoarea totală a proiectului, pentru Municipiul Târgu Jiu, s-au alocat 73 824 
000 euro.

Prin proiectul de dezvoltare propus pentru etapa 2014-2020 se urmăresc următoarele 
obiective:

- realizarea / modernizarea surselor de apă, stațiilor de tratare a apei, stațiilor de 
pompare, rezervoarelor de înmagazinare,

- realizarea rețelelor noi de apă și reabilitarea  rețelelor de apă existente,
- realizarea rețelelor noi de canalizare și reabilitarea rețelelor de canalizare existente.
Asigurăm Consiliul Local și cetățenii municipiului Târgu Jiu, cât și agenții economici 

și institutiile publice, având calitatea de utilizatori ai serviciului pe care societatea noastră 
îl desfășoară, că suntem pregătiți să facem față tuturor solicitărilor adresate.
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