
          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea de motive;  

- Raportul de specialitate  nr. 53/06.01.2014 al serviciului  buget-contabilitate. Resurse umane ;  

- Ordinul nr. 2020/17.12.2013 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea normelor 

metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013 ; 

- Contul de execuţie al Bugetului Local la 30.12.2013; 

- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ; 

 

      În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     Art.1.-  Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de 

Dezvoltare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013  cu suma de 

305.833,39 lei. 

 

     Art.2.- Primarul  oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei 

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.01.2014,  

                la  care au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru,  

                şi  1 abţinere. 

          

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 9 ianuarie 2014 

Nr. 1 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preluării fără plată a unei autospeciale de stins incendii 

  

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - Raportul de specialitate ; 

          - Prevederile Instrucţiunilor MAI nr. 167/30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, 

valorificarea şi casarea bunurilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

         -  Prevederile HG nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum a celor scoase 

din rezervele proprii aflate în administrarea Ministerului de Interne;  

        - Prevederile art. 36 alin.(2) litere d) şi alin.(6) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare; 

        - OMAI nr. 718/30.06.2005;  

         În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- - Se aprobă preluarea fără plată în proprietatea publică a oraşului Tg.Cărbuneşti şi în 

administrarea Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă) 

a unei autospeciale de stins incendii, disponibilizată de către Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenta. 

    Art.2.- Solicitarea de preluare se formulează de către autoritatea administraţiei publice locale 

executiva - Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti, se avizează de către Instituţia Prefectului Judeţului Gorj şi 

se adresează Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta „Lt. Col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj. 

    Art.3.- Bunul prevăzut la art. 1 este imperios necesar Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenta al oraşului Tg.Cărbuneşti in cadrul intervenţiilor pentru stingerea incendiilor, protecţia 

persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii, întrucât Oraşul Tg.Cărbuneşti - 

persoană juridică de drept public trebuie să aibă 2 autospeciale de stins incendii şi nu are decât una 

înscrisă în circulaţie,  deşi este o localitate cu risc major la producerea incendiilor atât la vegetaţie 

uscata, cât şi la gospodăriile populaţiei în număr de 3673.   

    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.01.2014,  

                la  care au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.  

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 9 ianuarie 2014 

Nr. 2 



 

          ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GORJ  

ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI 

     CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 2013 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ; 

- expunerea de motive; 

- raportul de specialitate al serviciului contabilitate nr. 1069/20.01.2014; 

      -    Contul de execuţie la 31.12.2013; 

- Legea nr. 273 /2006 – privind Finanţele Publice Locale  cu modificările ulterioare; 

- OMFP 2020/17.12.2013 –privind  normele  metodologice privind închiderea exerciţiului 

bugetar  al anului 2013; 

 

    În temeiul art.45 din  Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare anuale ale instituţiei privind execuţia Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti, întocmite la data de 31.12.2013, conform anexelor nr. 1 

şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.   

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 3 

 

 

 

 

 

 



                          -anexa 1 la HCL nr. 3/29.01.2014  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bugetul local de venituri si cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013 

 

     - VENITURI -                                                                                                               lei                                          

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

iniţiala conf. 

HCL27/27.03. 

2013 

Prevedere  

Definitiva 

31.12.2013 

Cont de 

execuţie 

31.12.2013 

1 Impozit pe venit din transfer  

drepturi imobiliare  

03.02 24.000 24.000 23.908 

2 Cote si sume defalcate din 

impozitul pe venit  

0402 3.436.000 3.620.800 3.604.452 

3 Impozite si taxe pe proprietate  0702 1.430.000 1.507.000 1.209.729 

4 Sume defalcate din TVA  11.02.02 5.418.000 5.217.000 5.146.235 

5 Sume defalcate din TVA pt. 

drumuri 

11.02.05 5.000 5.000 5.000 

6 Sume defalcate din TVA pt. 

echilibrarea bug. locale 

11.02.06 83.000 83.000 83.000 

7 Sume defalc. din TVA pt. 

finanţarea programului de dezv. a 

infrastructurii şi a unor baze 

sportive  

11.02.07 0 0 0 

8 Taxe pe servicii specifice 1502 1.000 1.000 0 

9 Taxe pe utilizarea bunurilor sau 

pe activitati  

1602 442.000 442.000 327.839 

10 Alte impozite si taxe fiscale  1802 6.000 6.000 4.964 

11 Venituri din proprietate  3002 180.000 180.000 177.162 

12 Venituri din prestări servicii si 

activitati 

3302 157.400 157.400 130.528 

13 

 

Venituri din taxe administrative si 

eliberări de permise  

3402 130.000 130.000 160.083 

14 Amenzi, penalităţi si confiscări  3502 450.000 200.000 203.964 

15 Diverse venituri  3602 1.090.000 973.700 402.377 

16 Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale unităţii adm-teritoriale 

3902 7.000 7.000 6.962 

17 Subvenţii de la buget de stat, din 

care:  

4202 24.000 431.000 231.000 

Sprijin acordare ajutor încălzire  420234 10.000 10.000 4.920 

Subvenţii de la bugetul de stat 

pentru finanţarea sănătăţii  

420241 14.000 210.000 207.275 

Subvenţii  finanţare program de 

dezvoltare locala  

420265 0 211.000 19.150 

 TOTAL   12.883.400 12.984.900 11.717.548 

 

                             Procent de încasare an 2013 este de  90% . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cheltuieli –                                                                                                                   - lei - 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

initiala 

BVC 

conf.HCL27 

/27.03.2013 

Prevedere  

definitiva 

31.12.2013 

Plaţi nete de 

casa la 

31.12.2013 

1 Autoritati executive 5102 2.269.300 2.466.600 2.341.207 

2 Alte servicii generale  5402 209.000 194.500 168.449 

3 Tranzactii privind datoria 

publica  

5502 36.000 31.000 27.561 

4 Ordine si siguranta 

publica  

6102 540.700 533.300 429.767 

5 Invatamint  6502 4.875.000 4.832.000 4.676.832 

6 Sănătate 6602 379.700 575.700 527.474 

7 Cultura, recreere si religie  6702 564.800 622.800 605.879 

8 Asigurări si asistenta 

sociala  

6802 943.900 825.400 702.370 

9 Locuinţe, servicii si 

dezvoltare  

7002 2.142.400 1.919.300 1.315.068 

 

10 

 

Salubrizare  

74.02 17.000 16.700 16.691 

11 Transporturi  8402 1.211.790 1.273.790 809.506 

 TOTAL CHELTUIELI   13.189.590 13.291.090 11.620.804 

 

 

Conform contului de execuţie la data de 31.12.2013 veniturile încasate sunt in suma de 

11.717.548 lei,( 11.717.547,95 lei ) iar plăţile nete de casa la data de 31.12.2013 sunt in suma de 

11.620.804 lei ( 11.620.804,12 lei ). La încheierea exerciţiului financiar 2013 s-a înregistrat un 

excedent  in suma de 96.743,83   lei. 

        Nota : La data de 31.12.2012 instituţia a înregistrat un excedent  al bugetului local in suma de 

306.186,48 lei, care însumat cu excedentul anului 2013 - respectiv 96.743,83 lei, reprezintă 

disponibilul de 402.930,31 lei,  conform cont de execuţie si extras de cont închidere  la data de 

31.12.2013.. 

       Din suma de 306.186,48 lei ( excedent an 2012 ) a fost virata suma de 305.833,39 lei pentru 

acoperirea deficitului SD- conform HCL 1/09.01.2014, aferent an 2013, iar suma de 353,09 lei 

aflându-se in disponibilul secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2013. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 



 

anexa 2 la HCL nr. 3/29.01.2014  

 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5004 

 – disponibil din mijloace extrabugetare - 

                                                                                                       - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2013  

Încasări în 

anul 2013 

Plăţi 

efectuate în 

2013 

Disponibil  

la 

30.12.2013 

1. Disponibil din mijloace 

extrabugetare  

 

5004 5.837,30 157.180,02 135.684,99 27.332,33 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5010  

–disponibil din subvenţii buget local şi venituri  proprii- 

                                                                                                       - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2013  

Încasări în 

anul 2013 

Plăţi 

efectuate în 

2013 

Sold final 

1. Disponibil din 

subvenţii buget local şi 

venituri  proprii 

5010 0 317.900,36 317.900,36 0 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5006  

–disponibil sume mandat depozit local 

                                                                                                       - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2012  

Încasări 

în anul 

2013 

Plăţi 

efectuate în 

2013 

Sold final 

1. Disponibil sume 

mandat depozit local 

 

5006 50.702,50 32.620 47.456 35.866,50 

 
CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5033  

–disponibil sume colectate buget local 

                                                                                                       - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2013  

Încasări 

în anul 

2013 

Plăţi 

efectuate în 

2013 

Sold final 

1. Disponibil sume 

colectate buget 

local 

 

5033 0 39.432,85 39.432.85 0 

 

CONT DE EXECUŢIE AL  SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL LOCAL   

CONT 5010 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire 

subvenţie  

Cod Clasif 

bug. 

Prevedere 

bugetara  

Subventii 

primite 

Plati  

efectuate 

Cont de 

chletuiala 

1 Disponibil din 

Subvenţii 

Buget Local  

67.02.51 225.000 225.000 225.000 24670251 

 

 

 



 

CONT DE EXECUŢIE AL  SUBVENŢIILOR PRIMITE DE  BUGETUL DE STAT PRIVIND 

FINANŢAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA   

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire subvenţie  Cod Clasif 

bug. 

Prevedere 

bugetara  

Subventii 

primite 

Plati  

efectuate 

Cont de 

chletuiala 

1. Disponibil din Subvenţii 

Buget de stat privind 

finanţarea programului de 

dezvoltare locala   

42.02.65 211.000 19.150 19.150 24840271 

 

 

CONT DE EXECUŢIE AL  SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL LOCAL  CONT 

5010 

Nr. 

crt. 

 

Denumire subvenţie  Cod 

Clasif 

bug. 

Precedere 

bugetara   

Subventii 

primite 

Plati  

efectuate 

Cont de 

chletuiala 

Sume 

de 

restituit 

1. Disponibil din 

Subvenţii Buget Local  

destinate secţiunii de 

dezvoltare  

66.02.51 250.000 214.800 214.800 24660251 0 

 

 

CONT DE EXECUŢIE AL  SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL LOCAL  CONT 

5010 

 

Nr 

crt 

 

Denumire subvenţie  Cod 

Clasif 

bug. 

Precedere 

bugetara  

Subventii 

primite 

Plati  

efectuate 

Cont de 

chletuiala 

Sume de 

restituit 

1. Disponibil din Subvenţii 

Buget Local  

70.02.51 104.800 104.766 104.766 24700251 0 

 

 

 

CONT DE EXECUŢIE A SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT 2013 

 

Nr. 

crt, 

 

Denumire subvenţie  Cod 

Clasif 

bug. 

Prev 

bug. 

Subventii 

primite 

Plati  

efectuate 

Cont de 

chletuiala 

Sume de 

restituit 

1 Subv.ptr acordarea ajut 

de inc. locuinţei   

21420234 10.000 4.920 4.920 24680257 0 

2 Disponibil din Subvenţii 

de la bugetul de stat 

pentru plata arieratelor 

destinate secţiunii  de 

funcţionare  

21420241 0 196.000 195.784,74 24660251 215.26 

3 Subvenţii din bugetul de 

stat pentru finanţarea 

sănătăţii  

21420241 14.000 11.490 11.490 24660210 0 

     

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei ; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- Legea nr.356/2013  - legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Referatele birourilor si serviciilor din Primăria Tg.Cărbuneşti şi adresele structurilor subordonate 

menţionate în expunerea de motive şi în raportul de specialitate; 

- decizia nr. 39/21.01.2014 –privind repartizarea  nivelului maxim al cheltuielilor de personal; 

- Adresa nr. 17/06.01.2014 privind costul standard pe elev –şcoala generala; 

- Adresa nr.1024/20.01.2014 privind fundamentarea  proiectului de buget al Colegiului  Naţional 

Tudor Arghezi; 

- Adresa nr.968/17.01.2014 către AJFP Gorj privind  repartizarea sumelor defalcate din TVA; 

- Adresa nr.841 emisă de Consiliul Judeţean Gorj privind  cota de 20% pentru echilibrarea 

bugetelor; 

- Adresa nr.4509,4510/14.01.2014  emisă de  Ministerul Finanţelor Publice Gorj, privind sumele 

defalcate din TVA pentru finanţarea  drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav şi indemnizaţiile  lunare ale persoanelor cu handicap grav; 

- Adresa nr.354880/20.12.2013 emisă de Ministerul Finanţelor Publice; 

- Adresa nr.1/06.01.2014 emisă de Şcoala Gimnazială „George Uscătescu”; 

- Adresa nr.21/09.12.2013 emisă de Org. Sindicală a Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu”;  

 

         În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- (1) Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al oraşului  Tg.Cărbuneşti  

detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe parţi, capitole, subcapitole, paragrafe, 

respectiv  titluri, articole si alineate bugetare. 

             (2) Bugetul local de venituri  si cheltuieli pe anul 2014 al oraşului Tg.Cărbuneşti se stabileşte 

la venituri în suma de 13.026.070 lei şi la cheltuieli  în suma de 13.429.000 lei, cu un deficit de 

402.930 lei,  conform anexei nr.1 (formular cod 11 si formular cod 11/01). 

    Art.2.- Bugetul de venituri si cheltuieli  al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si al 

activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii  pe anul 2014 se stabileşte la venituri în sumă 

totală de 23.172.300 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 23.222.710 lei, cu un deficit  de 50.410 lei, 

conform anexei nr.2 (formular cod 11/02) 

 

 



 

 

    Art.3.- Bugetul local de venituri si cheltuieli  pe anul 2014 al oraşului Tg.Cărbuneşti  se aprobă  la 

secţiunea de funcţionare cu venituri în suma de 11.267.700 lei şi la cheltuieli  în suma de 11.267.700 

lei, iar la secţiunea de dezvoltare cu  venituri în suma de 1.758.370 lei şi cheltuieli în suma de 

2.161.300 lei, cu un deficit de  402.930 lei. 

    Art.4.- Bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si al 

activităţilor  finanţate din venituri proprii si subvenţii pe anul 2014 se aproba la secţiunea de 

funcţionare  cu venituri în sumă de 22.504.300 lei şi la cheltuieli în sumă de 22.554.710 lei,  cu un 

deficit  de 50.410 lei, iar la  secţiunea de dezvoltare  cu venituri în suma  de 668.000 lei  şi cheltuieli 

in suma de 668.000 lei,  

    Art.5.- Se aprobă „Programul de investiţii propuse a se realiza in anul 2014”,  conform anexei 

nr.3. (formular cod 14). 

    Art.6.- Se aprobă numărul de personal si fondul salariilor pe anul 2014, conform anexei nr.4. 

    Art.7.- Se aprobă utilizarea excedentului  cumulat la 31.12.2013 pentru  cheltuielile secţiunii de 

dezvoltare în suma de 402.930 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare la următoarele 

obiectivele de investiţii : „Reabilitare străzile  Gilortului, Gării şi zona blocuri”,  precum si 

„Reabilitare sistem iluminat public oraş Tg.Cărbuneşti”. 

    Art.8.- Anexele nr.1, 2, 3 şi 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.9.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile  de specialitate din cadrul 

instituţiei  şi ordonatorii terţiari  de credite vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.   

 

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi  Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea  

Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2014 

              

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

modificata prin Legea nr.13/2011; 

- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;   

- HCL nr. 120/2013 privind aprobarea Organigramei şi  Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate 

al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea 

Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2013; 

- HCL nr. 4/29.01.2014 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti 

pe anul 2014;   

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale 

serviciilor subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexelor nr. I şi  II.          

   Art.2.- Se aprobă Organigrama şi  Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanelor înfiinţat in  subordinea  Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, conform anexelor nr. 

I/A şi  II/A.     

   Art.3.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I/B şi II/B. 

   Art.4.- Anexele nr.  I, II, I/A, II/A,  I/B şi II/B fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

   Art.5.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.   

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 5 



 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de facilităţi  fiscale  in conformitate cu Legea 571/2003 şi cu H.G. nr. 44/2004 

cu modificările si completările ulterioare   

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate al compartimentului impozite şi taxe locale; 

       - prevederile Legii  nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu completările si modificările ulterioare; 

       - prevederile H.G. nr. 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi 

completată prin HG 1861/2006; 

       - prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si 

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013; 

 

            În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Pentru anul fiscal 2014 se aprobă reducerea de 50% de la plata impozitului pe clădiri, pentru 

clădirea folosită ca domiciliu si reducere de 50 % de la plata impozitului pe teren pentru terenul aferent 

clădirii utilizate ca domiciliu, pentru persoanele fizice ale căror venituri lunare constau în exclusivitate 

din indemnizaţie de ajutor social.   

    Art.2.- Reducerile prevăzute la art.1 se acorda persoanelor respective cu începere de la data de întâi 

a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea reducerii. 

    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri.                       

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

        participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.   

   

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 6 

 



          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului “Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase 

rezultate din activitatea spitaliceasca” a terenului in suprafaţa de 70 mp situat in incinta 

Spitalului Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti, pentru amenajarea si amplasarea 

echipamentelor de neutralizare deşeuri medicale periculoase 

 

 
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate nr. 1352/22.01.2014; 

       - adresa nr. 3012/17.01.2014 transmisa de Ministerul Sănătăţii prin care ne solicita emiterea unei           

HCL care sa facă dovada ca terenul aparţine domeniului public si este pus la disponibilitatea 

proiectului. 

       - Hotărârea nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum si al 

municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Gorj; 

       - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1226/03.12.2012  pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale; 

       - Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

       - Strategia si programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicala; 

       - prevederile legii 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată cu modificările si 

completările ulterioare; 

            În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

  

      Art.1.- Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului “Neutralizarea deşeurilor medicale 

periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca” a terenului în suprafaţa de 70 mp, inventariat în 

domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, situat în incinta Spitalului Orăşenesc de Urgenta 

Tg.Cărbuneşti, pentru amenajarea si amplasarea echipamentelor de neutralizare deşeuri medicale 

periculoase.  

      Art.2. – Primarul si compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.             

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 7 

 



          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea caietului de sarcini si scoaterea la licitaţie publica  in vederea închirierii a 

spaţiului în suprafaţa de 21 mp (fostul laborator zootehnic),  situat in Str. Teilor,   

oraş Tg.Cărbuneşti  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

 - Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat; 

       - Legea 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

       - Codul Civil ; 

 

            În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea închirierii a  spaţiului  

in suprafaţa de 21 mp (fostul laborator zootehnic), situat in str. Teilor, oraş Tg.Cărbuneşti. 

    Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire la licitaţie pentru spaţiul in suprafaţa 

de 21 mp, fiind de 0.84 lei/mp/luna.   

    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.   

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 8 

 

 

 



 ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind instituirea taxei de utilizare a parcărilor amenajate din zona - Bloc ANL, situat in 

Str. Mitropolit Nestor Vornicescu, oraş Tg.Cărbuneşti 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive; Raportul de specialitate al biroului Adm. domeniului public si privat;  

       - Legea 215/2001-  privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare, art, 36, alin (2), lit c, alin. (4), lit. c; 

       - Lg.213/1998 privind bunurile propr. publica, rep., cu modificările si completările ulterioare; 

       - Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare art.283, alin.(1); 

            În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.- Pentru parcările amenajate din zona - Bloc ANL, situat in str. Mitropolit Nestor Vornicescu, 

se instituie taxa de utilizare în cuantum de 60 lei/an . 

    Art.2.- (1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia ca pana la data de 31 martie a anului curent, 

sa achite taxa anuala de parcare la casieria Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti. 

     (2) Din momentul achitării contravalorii taxei de parcare, utilizatorii au dreptul sa folosească 

parcarea publica amenajata pana la data de 31 decembrie a fiecărui an. 

    Art.3.-(1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia sa păstreze ordinea si curăţenia la locul de 

parcare si sa elibereze necondiţionat locul de parcare in situaţia efectuării unor lucrări edilitare, care 

necesita ocuparea temporara a spaţiului de parcare. 

     (2) Se interzice executarea lucrărilor de reparaţii si întreţinere a autoturismului pe locurile de 

parcare. 

    Art. 4.- Constituie contravenţie, următoarele fapte : 

              -a)  Neasigurarea curăţeniei în locurile de parcare de către utilizatori; 

              -b) Executarea de lucrări de reparaţii si întreţinere a autoturismului in locurile de parcare. 

              -c) Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti 

sau a unităţilor care executa lucrări edilitare in zona; 

              -d) Utilizarea locurilor de parcare fără achitarea taxei de 60 lei/an; 

    Art.5.- (1) Faptele prevăzute la articolul anterior se sancţionează cu amendă contravenţională de la 

120 lei la 300 lei, iar pentru distrugerea platformei de parcare, la cuantumul amenzii se adăuga si 

despăgubirile pentru pagubele produse . 

  (2) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se face de către personalul Politiei Locale 

a oraşului Tg.Cărbuneşti. 

  (3) Contravenţia se constata prin proces-verbal, de către agentul constatator, in care acesta 

stabileşte si sancţiunea aplicata . 

  (4) In cazul in care contravenienţii nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia 

autoturismul iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitare scrisa către Serviciul de 

înmatriculări al judeţului unde este înmatriculat autoturismul . 

  (5) Amenzile aplicate se vor achita la casieria Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti. 

    Art.6.-  Primarul oraşului,  compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti si 

Politia Locala Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

    Art.7.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica prin afişare si prin intermediul Asociaţiei de 

locatari Nr.3, Tg.Cărbuneşti. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru, 1 vot contra şi 

    2 abţineri.   

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 9 



             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor imobile aflate in domeniul public 

si privat al oraşului Tg.Cărbuneşti şi a Raportului de evaluare a bunurilor mobile aflate 

in domeniul public si privat al oraşului Tg.Cărbuneşti  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat; 

       - OG nr. 81/28 08.2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările ulterioare ; 

       - HG nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale si stabilirea valorii de intrare a 

mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare ; 

       - OMF nr. 3471/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a  OG nr. 81/28 

08.2003 ; 

       - Raport de evaluare nr. 20/25.07.2013, executat de Evaluator autorizat Trusca G. Teodor Alin. 

       - Raport de evaluare nr. 21/25.07.2013, executat de Evaluator autorizat Trusca G. Teodor Alin. 

   

            În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

    Art.1.-  Se aprobă Raportul de evaluare a bunurilor imobile aflate in domeniul public si privat al 

oraşului Tg.Cărbuneşti nr. 20/25.07.2013, executat de Evaluator autorizat Trusca G. Teodor Alin. 

    Art.2.- Se aprobă  Raportul de evaluare a bunurilor mobile aflate in domeniul public si privat al 

oraşului Tg.Cărbuneşti nr. 21/25.07.2013, executat de Evaluator autorizat Trusca G. Teodor Alin .  

    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.   

     

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 10 

 

 



             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării tarifului orar practicat de SC Salubris Gilort SRL  

 la muncitorii - spaţii verzi 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate; 

       - Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 25.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si funcţionare a SC Salubris Gilort SRL din oraşul Tg.Cărbuneşti; 

       - Legea nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru 

modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006  

       - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

       - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

       - Ordonanţa Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, 

cu modificările si completările ulterioare; 

       - Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

     În temeiul art. 36, aliniatul (2), litera „d” si aliniatul (6), litera „a”, pct. 14 coroborat cu art. 45, 

aliniatul „1” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă majorarea tarifului orar la 9,7 lei/h pentru  muncitorii - spaţii verzi, pentru oraşul 

Tg.Cărbuneşti si localităţile arondate, începând cu data de 01.02.2014. 

    Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru, 3 voturi contra şi 

     1 abţinere.   

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 11 

 

 

 



 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului (sala protocol) în suprafaţă de 60 mp,  situat în 

sediul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, Asociaţiei Grup de Acţiune Locală (GAL) „Prietenia”  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

 - Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat; 

       - HCL nr. 62/25.06.2013 privind participarea oraşului Tg.Cărbuneşti la înfiinţarea  Asociaţiei 

Grup de Acţiune Locală (GAL) „Prietenia”;  

       - Legea 215/2001-  privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare; 

      

 

            În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă darea în folosinţă gratuită a spaţiului (sala protocol) în suprafaţă de 60 mp,  situat 

în sediul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, Asociaţiei Grup de Acţiune Locală (GAL) „Prietenia” pe o 

perioadă de 3 ani.  

    Art.2.- Se aprobă plata contribuţiei oraşului Tg.Cărbuneşti pentru constituirea Asociaţiei Grup de 

Acţiune Locală (GAL) „Prietenia”  în sumă de 300 lei.    

    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.   

 

                           

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 12 

 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

     

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

 februarie, martie şi aprilie 2014 

 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 9 alin.(3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

              - propunerile formulate în şedinţa consiliului local din data de 29.01.2014; 

 

       În temeiul  art.35 alin.(1) şi art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

               

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

   

 

 

               Articol unic: Domnul   Călina Iuliu   se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă  pentru 

lunile februarie, martie şi aprilie 2014. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.   

 

                           

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 13 

 

 

 

 

 

 



              ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL 

                                                         

 

 

HOTĂRÂRE 

       privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea  

oraşului Tg.Cărbuneşti, anul 2014     

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană; 

          - Ordonanţa nr. 21/30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin 

Legea 515 /2002; 

           - prevederile OG 43/1997 R privind regimul drumurilor, aprobată prin legea nr. 82/1998 cu 

modificările şi completările ulterioare;  

           - prevederile Legii nr. 313/2009 privind modificarea şi completarea legii nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi;  

           - prevederile  OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobata cu modificări si completări 

prin Legea 265/2006;   

           - adresa nr. 2839/18.02.2014 a Consiliului Judeţean Gorj;  
 

       În temeiul  art.45   din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşului             

Tg.Cărbuneşti pentru anul 2014, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.2.- Se declară luna Martie „Luna Curăţeniei”.   

    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre.  

 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2014, la    

                   care au participat  15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie  2014 

Nr. 14 

 

 



Anexă  la HCL nr.  14   din 27.02.2014 

 

 PROGRAM 

privind măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea oraşului Tg.Cărbuneşti 

ANUL 2014 

 

        Conform Ordonanţei Guvernului nr. 21 /2002 şi Legea 515 /2002  ,privind gospodărirea localităţilor urbane 

şi rurale , Consiliul Local  şi  Primăria oraşului , conform art. 8  au  obligaţia şi răspunderea pentru a pentru a  

crea  unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ în acest sens vor asigura  următoarele  măsuri :  

I.Consiliul local  şi  Primăria oraşului 

  a) masurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice , cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de 

specialitate ale statului ; 

      Termen     – permanent  

      Răspund   -   Consiliul Local , Primarul , compartimentele  de specialitate ;  

  b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;  

       Termen      - permanent 

       Răspund    - Consiliul Local  , Primarul  ,  şi salariaţii din cadrul Serviciului Urbanism  Amenajarea  

Teritoriului Gospodărie Urbană si Proţectia Mediului;  

 c) prevenirea poluării accidentale  a mediului sau  surselor şi a cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a 

deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;  

        Termen      - permanent  

        Răspund    - Consiliul Local , Primarul  şi compartimentul de specialitate;  

  d)  realizarea unor sisteme moderne de colectare , depozitare , transport şi prelucrare a deşeurilor şi a 

gunoaielor ; amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare zona ;  

       Termen      - permanent  

        Răspund   - Consiliul Local , Primarul  ,compartimentele de specialitate si Operatorul de servicii de 

salubrizare ;  

  e ) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism  aprobate , 

precum şi a normelor privind executarea construcţiilor ;  

          Termen       - permanent 

         Răspund    - Consiliul Local , Primarul  şi compartimentul de specialitate  ;  

   f)  curăţenia străzilor , pieţelor şi a celorlalte locuri  publice , îndepărtarea zăpezii , gheţii de pe străzi şi 

trotuare , colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale  , sortarea şi valorificarea resurselor 

materiale refolosibile ;  

           Termen      - permanent  

           Răspund   -  Consiliul  Local , Primarul  , compartimentele de specialitate  si Operatorul de servicii de 

salubrizare ;  

    g) repararea şi întreţinerea  străzilor , a drumurilor comunale , podurilor , podeţelor , curăţirea şi amenajarea  

şanţurilor,  modernizarea drumurilor existente şi realizarea de drumuri comunale noi  

           Termen – permanent   

            Răspund  -   Consiliul Local  , Primarul  şi compartimentele de specialitate ;  

     h )  finalizarea construcţiilor începute ;  

             Termen    -  permanent   

             Răspund   - Consiliul Local  , Primarul şi compartimentele  de specialitate ;  

     i )    întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente , repararea şi zugrăvirea  periodică a acestora ; 

               Termen      - permanent  

               Răspund     - Consiliul Local , Primarul  şi compartimentele de specialitate ;  

     j)    organizarea de acţiuni  de salubrizare şi igienizarea localităţilor ;  

             Termen – permanent   

              Răspund – Consiliul Local , Primarul  şi compartimentele  de specialitate ;  

     k) curăţenia şi salubrizarea digurilor ,  a malurilor , a cursurilor  de apă , asanarea terenurilor insalubre şi 

prevenirea poluării apelor ;  

                   Termen         - permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local  , Primarul  şi compartimentele de specialitate ;  

     l )  repararea , întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei ;  

                    Termen         - permanent  

                    Răspund       - Consiliul Local , Primarul  , compartimentele  de specialitate  si SC APAREGIO  ;  

    m ) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale ;  

                    Termen        -  permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local , Primarul   şi  SC APAREGIO  ;  

     

 

 



       n)  buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectul           

corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii  şi disciplinei;  

                    Termen        -  permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local , Primarul   şi  Politia Locala    

      o)  respectarea strică a  normelor igienico –sanitare în piaţa agroalimentară , în târguri şi oboare  

                  Termen          - permanent  

                   Răspund      - Consiliul Local , Primarul ,   Administraţia Pieţii şi compartimente de specialitate ;  

      p)    amenajarea  potrivit planului urbanistic general , şi întreţinerea spaţiilor verzi  

                     Termen          - permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local , Primarul  şi compartimentele  de specialitate ;  

       r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico –sanitare în săli de spectacole , sport ,                                         

stadioane şi celelalte unităţi de cultură  aflate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale  sau in 

administrarea consiliului local ;  

                   Termen               - permanent  

                    Răspund            - Consiliul Local , Primarul  şi  compartimentele de specialitate ;  

       s)  păstrarea ,  conservarea , repararea şi restaurarea , în condiţiile legii a monumentelor de pe teritoriul 

oraşului .  

            Termen                - permanent  

            Răspunde           - Consiliul Local  , Primarul   şi compartimentele de specialitate 

 

II.  Instituţiilor publice,  agenţilor economici şi ale celorlalte persoane  juridice le revin următoarele 

obligaţii :   

  a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de 

reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 

  b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a 

faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a 

acestora; 

c)să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care 

le deţin, precum şi pe căile de acces; 

d)să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi 

deratizare; 

e)să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile; 

f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor,  părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de 

parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor 

în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliul local; 

g)să respecte măsurile stabilite de consiliul local şi judeţean pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în 

localităţi; 

h)să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.                 

III. Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii: 

a)întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a 

curţilor şi împrejmuirilor acestora; 

b)curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea 

periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliul local; 

c)finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele 

stabilite de acestea; 

d)repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 

e)menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul 

gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

f)îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în 

alte scopuri; 

g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie;  

h)respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei 

în localităţi; 

i)depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile 

administraţiei publice locale; 

j)curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. 

k)curatirea si intretinerea santurilor , rigolelor si podetelor aferente proprietatii.  

 

         Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti îşi  propune să realizeze si  să execute un  program de curăţenie   şi de 

înfrumuseţare a oraşului , începând cu  01.03 .2014 -  31.03. 2014 cu acţiuni specifice lunii curăţeniei, cât şi pe 

tot parcursul anului 2014, cu  SC Salubris Gilort SRL, cu personalul beneficiar al Legii 416/2001(venitul minim 

garantat), precum si  cu  sprijinul   cetăţenilor  oraşului  , asociaţiilor de proprietari(locatari-prprietari),instituţiile 

publice  şi agenţii economici . 



   Salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a locurilor publice, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor 

rezultate , decolmatarea şanţurilor şi rigolelor , igienizarea cursurilor de apa Gilort , Blahnita şi a pâraielor 

permanente si nepermanente , reparatii strazi , drumuri comunale  , intretinere retele iluminat public  reparatii 

fantani publice  lucrari de intretinere spatii verzi .  

      Spaţii verzi  

-  reamenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi  existente în oraşul Tg.Cărbunesti;  

- amenajarea de noi spaţii verzi  in zona  blocuri; 

-săpat spaţii verzi, semănat gazon şi plantat flori de sezon;  

-achiziţia de material floricol;  

-dezgropat trandafiri;    

- tăieri de corecţie la trandafiri ; 

-administrae îngrăşăminte organice şi chimice pe spaţii verzi;  

- tăieri de corecţie la gardul viu str.Trandafirilor, str.Tudor Argezi, str. Pieţii şi str.Teilor; 

- toaletarea arborilor şi arbuştilor; 

-lucrări de pregătit coronamentul pentru arbori şi arbuşti;  

- tăierea arborilor  şi arbuştilor uscati si a celor  care prezintă risc pentru traficul pietonal si auto; 

-  stropirea arborilor şi arbuştilor  impotriva bolilor si daunatorilor;   

- plantarea de  puieţi : mesteacăn , tei şi alte specii   în  zonele  adiacente cailor rutiere si zone verzi;  

- defrişări a zonelor împădurite;   

 - văruit arbori;  

-cosit spatii verzi; 

-lucrări de strângere a resturilor vegetale;  

- reparaţii  locuri de joaca , vopsitorii  accesorii; 

-lucrări de dezinsecţie şi deratizare;    

-identificarea depozitării necontrolate  de deşeuri pe spaţiile verzi, colectarea şi transportul acestora;  

   Străzi, drumuri comunale, săteşti şi vicinale :  

    -Satele aparţinătoare oraşului Tg.Cărbuneşti: Pojogeni(Comăneşti,Cerăt,Cuci,Rugi), Măceşu, Curteana, 

Creţeşti, Floreşteni,  Cojani, Rogojeni, Cărbuneşti sat( Tupşa,Puieşti, Zarafi, Gâtani, Duţeşti) – achiziţie 

material pitros,   transport material pietros , reprofilare şi compactare; 

 -curăţirea şanţurilor şi rigolelor  de scurgere a apelor pluviale;   

 -curăţirea podeţelor de vegetaţie crescută şi  de deşeuri depozitate; 

 - reparaţii străzi  oraş Tg.Cărbuneşti cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare;   

-reparatii strazi Str.Pieţii, gilortului Teilor şi Gării;  

-reabilitarea strada Pieţii, mionerilor, Petroliştilor şi Pandurilor;   

- marcaje străzi  şi treceri pietoni  

- maturat  străzi  şi trotuare  

- vopsit , văruit  borduri   

 -montat tuburi pentru preluare ape pluviale in zonele cu probleme 

 -reparaţii punte Stefăneşti, Rogojeni  

- identificarea  şi amenajarea de noi zone de parcare  in  zonele aglomerate fără a afecta spaţiile verzi  

- ridicarea pământului de pe acostamente şi zona de siguranţă a drumurilor 

 -reparat şi înlocuit indicatoare rutiere deteriorate   

-continuarea lucrărilor de sistematizare pe verticală la bloc ANL, zona Stadion;  

       Mobilier urban  

 - reparaţii băncuţe  şi coşuri de gunoi , vopsitorii unde este cazul  

 - achizitie  cismele stradale;  

-achiziţie indicatoare;   

       Iluminat  public  

- lucarilor de modernizare a retelei de iluminat public zona blocuri şi alei; 

- achiziţie becuri şi drosere;   

         Salubritate  

 - colectarea deşeurilor menajere depozitate necontrolat    

 - colectarea selectiva  a deseurilor  (pet –uri , hartie , carton   dee-uri ) 

- ridicarea deşeurilor municipale după graficul stabilit;  

  Acţiuni în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmări : modul de întreţinere şi curăţire a 

şanţurilor , rigolelor , ridicarea materialelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă , întreţinerea spaţiilor 

verzi , a împrejmuirilor , a faţadelor clădirilor , continuarea lucrărilor de construcţii începute şi neterminate , 

depozitarea deşeurilor şi gunoaielor menajere în locuri nepermise.   

 Acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor ;  

  Acţiuni  având ca scop depistarea agenţilor economici şi  a cetăţenilor  care nu respectă legislaţia de mediu  în 

vigoare şi somare după caz , pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos.  

  

    



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor în vatra de sat Cojani      

numiţilor Cotorgea Dumitru şi Cotorgea Constantin Irinel  

 

 

 

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

       - expunerea de motive;  raportul de specialitate al biroului urbanism şi amenajarea teritoriului;   

 - prevederile H.C.L nr.4/29.01.2013 privind atribuirea în folosinţă a unor terenuri;  

 - P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr. 39  /2006, aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008; 

       - prevederile Legii nr.50/1991 rep. 2004 (art.36),privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie; 

       - prevederile Legii  nr.215/2001 -  legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită  a terenului (lotului nr. 208) atribuit prin  

art. 1 din H.C.L nr. 4/29.01.2013  numitului Cotorgea Dumitru, din comuna Roşia de Amaradia, 

judeţul Gorj,  deoarece nu a îndeplinit obligaţia de a începe lucrările de construire a locuinţei  în 

termen de 12 luni.  

    Art.2.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită  a terenului (lotului nr. 209) atribuit prin  

art. 2 din H.C.L nr. 4/29.01.2013  numitului Cotorgea Constantin Irinel, din comuna Roşia de 

Amaradia, judeţul Gorj,  deoarece nu a îndeplinit obligaţia de a începe lucrările de construire a 

locuinţei  în termen de 12 luni. 

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2014, la    

                   care au participat  15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie  2014 

Nr. 15 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea taxelor pentru utilizarea standurilor comerciale din sectorul Produse Industriale” 

din Piaţa agro-alimentară Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

       - expunerea de motive;  raportul de specialitate al biroului urbanism şi amenajarea teritoriului;    

       - Referatul nr. 2929/19.02.2014 întocmit de  administrator Vlăduţescu Ovidiu; 

       - Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;  

       - Cererile  persoanelor fizice si juridice nr. 2519/13.02.2014, 2764/17.02.2014 depuse la 

registratura instituţiei prin care solicită diminuarea taxelor pentru utilizarea standurilor din sectorul 

„Produse Industriale” din  Piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti; 

       - Legea  nr. 571/2003 privind codul fiscal cu completările si modificările ulterioare; 

       - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  (1) Începând cu data de 01.03.2014 pentru utilizarea standurilor comerciale realizate în 

Sectorul „Produse Industriale” din Piaţa agro-alimentara a oraşului,  se stabilesc următoarele taxe:  

A. - pentru lunile martie – decembrie : 400 lei/lună/stand;     

B. - pentru lunile ianuarie şi februarie: 300 lei/lună/stand          

                    (2) Taxele se actualizează anual cu indicele de inflaţie.  

    Art.2.- Pentru comercianţii care utilizează două standuri,  taxele de utilizare pentru al doilea stand 

sunt următoarele:    

A. - pentru lunile martie – decembrie : 300 lei/lună/stand;     

         B.  - pentru lunile ianuarie şi februarie: 200 lei/lună/stand          

    Art.3.-  Taxele prevăzute la art. 1 şi art. 2 se actualizează anual cu indicele de inflaţie. 

    Art.4.-    Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi Administraţia Pieţii 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2014, la    

                   care au participat  15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie  2014 

Nr. 16 



 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 

al Clubului Sportiv „Gilortul” Tg.Cărbuneşti, pe anul 2014 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      - Raportul de specialitate 

      -  Propunerea de buget înaintata de către Clubul Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti; 

      - Prevederile art.19 alin.1 lit. “b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizata; 

      - Prevederile art.36, alin.4, lit.”a”, art.45, alin.2, lit. “a” si art.115, alin.1, lit.”b” din Legea 

nr.215/2001- legea administraţiei publice locale , republicata si actualizata; 

      - Prevederile art. 66 alin.(4) litera b din Legea nr.69/2000 republicata –legea sportului; 

 

     În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv „Gilortul” Tg.Cărbuneşti pe 

anul 2014, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, compartimentul de specialitate şi  conducerea C.S 

„Gilortul” Tg.Cărbuneşti  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

                       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2014, la    

                   care au participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 

                   1 abţinere .  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie  2014 

Nr. 17 

 

 

 

 



 

 

Anexă  la  HCL  nr. 17 din 27.02.2014 

 

 

 

 

 

BUGETUL   DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  AL  

 CLUBULUI  SPORTIV  „GILORTUL” TG.CĂRBUNEŞTI  PE ANUL 2014 

 

 

 

Venituri                                                                                                    -LEI-  

Denumire indicatori Prevederi an 2013  fundamentare 

Venituri totale , din care: 135.000   

Donatii si sponsorizari 10.000 CONTRACTE 

Subventii buget local 125.000 HCL   nr. 4  /2014 

 

 

Cheltuieli                                                                                                  -LEI- 

Denumire indicatori Prevederi an 2014   

Cheltuieli, total din care :  135.000  

Cheltuieli cu colaboratorii, jucători, staff tehnic, staff 

administrativ, arbitrii (protocol,mese fotbalişti, 

indemnizaţii arbitraj, premii,salarii,etc.) 

 

75.000  

Contribuţii la bugetul de stat aferent colaboratorilor  

 

2.000  

Cheltuieli taxe,transferuri, legitimaţii ,taxe AJF GORJ 

 

4.000  

Cheltuieli deplasări la jocuri si antrenamente 

 

12.000  

Obiecte de inventar (echipament , mingi, dotări vestiare) 

 

10.000  

Cheltuieli cu consumabilele (apa,medicamente, var 

pentru marcare teren de fotbal, benzina pentru maşina de 

tuns gazon) 

4.000  

Alte cheltuieli-amortizare,comisioane bancare, amenzi, 

majorări, etc) 

 

3.000  

Cheltuieli întreţinere + utilităţi stadion 20.000  

 

Cheltuieli neprevăzute  

 

5.000  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Călina Iuliu                                                                     SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                       

          

 

                                                

HOTĂRÂRE 

privind  scoaterea la licitaţie publica în vederea închirierii a spaţiului în suprafaţă de 158,43 mp- 

„Restaurant Piaţă”, situat în Piaţa Agroalimentară a oraşului Tg.Cărbuneşti pentru 

desfăşurarea de activităţi comerciale  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;   

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - raportul de specialitate al Biroului Adm.Dom.Public şi Privat;  

       - Solicitarea nr. 2417/11.02.2014 din partea firmei SC ZAZE COM SRL;  

       - Solicitarea nr. 2655/14.02.2014 din partea firmei SC ORYON RED IMOB SRL;  

       - Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

       - Codul Civil; 

 

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

   Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică in vederea închirierii a spaţiului în 

suprafaţă de 158,43 mp - „Restaurant Piaţă”, situat în Piaţa Agroalimentară a oraşului Tg.Cărbuneşti 

pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.  

   Art.2.- Spaţiul poate fi închiriat şi parţial în funcţie de solicitări, conform releveu clădire.    

   Art.3.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 11,81 lei/mp/luna, 

conform raportului de evaluarea întocmit de SC Conseval SRL  şi va fi indexat anual cu indicele de 

inflaţie. 

   Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2014, la    

                   care au participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru 

                   şi 1 abţinere.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie  2014 

Nr. 18 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                       

          

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici din proiectul  „Modernizare şi asfaltare străzi  

şi drumuri în oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - Expunerea de motive; - 

      - Raportul compartimentului de specialitate - al şefului biroului ad.d.p.p dl. Corici Sorin ;   

- Oferta de consultanta a societăţii SC HURAD SRL privind accesarea de fonduri guvernamentale 

conform OG 28/2013,  pentru proiectul „Modernizare şi asfaltare străzi  şi drumuri în oraşul Târgu 

Cărbuneşti, judeţul Gorj”;    

 -  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -  Prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia Publica locala, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă Indicatorii tehnico-economici din proiectul  „Modernizare şi asfaltare străzi  şi 

drumuri în oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj”. 

      Proiectul modernizare şi asfaltare străzi si drumuri  în oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, pe o 

lungime de 11.870 ml,  compus din str. Pieţii, DC 59 Macesu-Floresteni si DC 18 Cojani, va avea la 

baza, in principal, următoarele premize : 

➢ Lăţimea părţii carosabile profil tip 1     7,00 -21,00 m  

➢ Lăţimea platformei tip 1                                                                    7,00 -21,00 m 

➢ Lăţimea părţii carosabile profil tip 2                 5,50 m  

➢ Lăţimea platformei tip 2                                                                                7,00 m 

➢ Lăţimea părţii carosabile profil tip 3                               4,00 m  

➢ Lăţimea platformei tip 3                                                                                5,00 m 

➢ Panta transversală a carosabilului                              2,5 % 

➢ Lăţimea acostamentelor tip 2                                                                    2 x 0,75 m 

➢ Lăţimea acostamentelor tip 3                                                          2 x 0,50 m 

➢ Şanţuri de pământ                             16744 ml 

➢ Rigole pereate                                                                                               4186 ml 

➢ Podeţe tubulare ø 1000                                 15 bucăţi 

➢ Podeţe tubulare ø  600                       27 bucăţi 

    Art.2.-  Se stabileşte valoarea conform Devizului general la 16.187.940 lei cu TVA, adică  

3.623.976 euro. 

    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2014, la                    

care au participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru  şi 2 abţineri.  

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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Nr. 19 



              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                       

          

 

                                                

HOTĂRÂRE 

privind aprobare sumelor de la bugetul local al primăriei oraşului Târgu Cărbuneşti, 

necesare pentru derularea si realizarea proiectului „Modernizare şi asfaltare străzi  şi drumuri în 

oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj” 

 

   

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;   

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - raportul de specialitate al Biroului Adm.Dom.Public şi Privat;  

       - Hotărârea de consiliu  local nr. 19/2014 prin care s-au aprobat Indicatorii tehnico-economici din 

proiectul „Modernizare şi asfaltare străzi  şi drumuri în oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj”; 

       -  prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului Naţional de Dezvoltare Locala,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     Art.1.-   Se aprobă suma de 544.859 lei cu T.V.A, adică 121.977 euro,  reprezentând cofinanţare de 

la bugetul local al oraşului Târgu Cărbuneşti pentru derularea si realizarea  proiectului „Modernizare 

şi asfaltare străzi  şi drumuri în oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj”compus din str. Pieţii, DC 59 

Macesu-Floresteni şi DC 18 Cojani, după obţinerea aprobării fondurilor guvernamentale pentru 

obiectivul de investiţii mai sus menţionat. 

Suma reprezintă un procent de 3,37% din valoarea proiectului sus menţionat. 

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2014, la                    

care au participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru  şi 2 abţineri.  

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

  

 

     

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie  2014 

Nr. 20 

 



 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                       

          

 

                                                

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea poziţiei nr. 76 din anexa nr. 7 a H.G. nr. 973 din 05.09.2002 privind atestarea 

domeniului public al judeţului şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;   

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - raportul de specialitate al Biroului Adm.Dom.Public şi Privat;  

       - HCL  Tg.Cărbuneşti nr. 75/13.08.2012;  

       - HCL  Tg.Cărbuneşti nr. 83/26.08.2013; 

       - Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

 

     În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE   

 

    Art.1.-   Se aprobă abrogarea  poziţiei nr. 76 din anexa nr. 7 a H.G. nr. 973 din 05.09.2002 

privind atestarea domeniului public al judeţului şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 

Gorj, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 501 din 14.05.2008.  

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2014, la    

                   care au participat  15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie  2014 

Nr. 21 

 

 

 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- OG 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Local;  

- Ordinul de plată nr. 69 din 24.02.2014 prin care Ministerul Dezvoltării Regionale a virat suma de 

163.660 lei ;  

- contul de execuţie la data de 26.02.2014; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 
 

    Art.1.-  Se aprobă rectificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe anul 2014, pe capitole 

bugetare, cu suma de +163,66 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform anexei nr. 2 

(formular cod 14). 

    Art.3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

 

                  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2014, la    

                   care au participat  15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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Nr. 22 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- referat nr. 2.841/18.02.2013 - al d-nei Cocioaba Janina din cadrul compartimentului Imp.si taxe locale; 

- referat nr. 2.960/19.02.2014, întocmit de d-l Mladin Mircea, din cadrul compartimentului SVSU; 

- referat nr. 2.821/18.02.2013, întocmit de dr. Târziu Ştefania, din cadrul Cabinetului Medical Şcolar; 

- adresa nr. 1.517/06.03.2014, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti; 

- referat nr. 4.154/10.03.2014, întocmit de d-l Vlăduţescu Ovidiu, din cadrul serviciului Admin.Pieţii; 

- referatele nr. 4447, 4448 ş i 4556 întocmite de dl. Corici Sorin, şef  birou  ADPP;  

- contul de execuţie  la data de 10.03.2014 ; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- Se aprobă rectificarea şi modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe anul 2014, 

pe capitole bugetare, cu suma de + 9,40 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 

11/01). 

    Art.2.- Se aprobă rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor 

finanţate  din venituri proprii si subvenţii, cu suma de + 124,62 mii lei,  conform anexei nr. 2 (formular 

cod 11/02).  

    Art.3.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform anexei nr. 3 

(formular cod 14). 

    Art.4.- Anexele nr. 1,2  şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.03.2014, la  care au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12  voturi pentru şi 2 abţineri.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 martie  2014 

Nr. 23 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea suprafeţei pentru care se depune cerere de sprijin 

 în campania 2014 la A.P.I.A. 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - Expunerea   de motive ; 

          - Raportul compartimentului de specialitate; 

          - Ordinul  nr. 301/11.10.2010 privind trecerea în proprietatea privata a oraşului Tg.Cărbuneşti, a 

izlazului comunal. 

         - Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- privind administraţia publică locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

       În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

                           

       Art.1.- Se stabileşte suprafaţa totala de 66,68 ha,- păşune pentru care se depune cerere de sprijin 

în campania 2014 la A.P.I.A.- Gorj, pentru care nu au existat solicitări de arendare, concesionare, 

închiriere sau  folosinţă gratuită. 

      Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.03.2014, la  care au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 martie  2014 

Nr. 24 

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  încetarea dreptului de administrare al Scolii Gimnaziale „George Uscătescu” 

Tg.Cărbuneşti asupra unor imobile 

 

  

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

-  Expunerea   de motive ; 

- Raportul de specialitate ale doamnei Rădulea Daniela, consilier în cadrul Biroului Administrarea 

Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

- Codul Civil, art. 867-870 ; 

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Adresa Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti cu nr. de înregistrare 4046/07.03.2014; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

    Art.1.-  Începând cu data de 01.04.2014 încetează dreptul de administrare al Şcolii Gimnaziale 

,,George Uscătescu” asupra următoarelor imobile:   

                                  -  Clădire grădiniţă din cadrul Şcolii Primare Pojogeni.  

                                  -  Clădire şcoală veche şi Cămin Cultural din cadrul Şcolii Primare Creţeşti. 

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.03.2014, la  care au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 martie  2014 

Nr. 25 

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  scoaterea la licitaţie a meselor din sectorul agro-alimentar  

din Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti.  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

-  Expunerea   de motive ; 

- Raportul de specialitate ale doamnei Rădulea Daniela, consilier în cadrul Biroului Administrarea 

Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;  

- Referatul nr. 4155/10.03.2014, întocmit de Vladutescu Ovidiu, administrator Piaţa agro-alimentara; 

- Solicitările nr. 2294/10.02.2014- Barbu Maria si 20070/15.11.2013; 20071/15.11.2013- Farmazon 

Ion; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

- Codul Civil; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă scoaterea la licitaţie a meselor din sectorul agro-alimentar din Piaţa oraşului 

Tg.Cărbuneşti pentru perioada 01.05.2014-15.06.2014, în vederea comercializării de răsaduri. 

    Art.2.- Preţul de pornire la licitaţie este de 6,5 lei/masa/zi pentru producătorii agricoli, conform 

HCL nr. 31/27.03.2013. 

    Art.3.-  Licitaţia se va realiza pentru fiecare masa în parte si va fi declarat câştigător ofertantul cu 

preţul cel mai mare pentru masa solicitata. 

    Art.4.- Licitaţia se va desfăşura prin depunere de oferta de preţ în plic sigilat la sediul Primăriei 

oraşului Tg.Cărbuneşti, până la data de 15.04.2014, ora 9.00. Pe plic se va menţiona numele, 

prenumele şi adresa ofertantului, precum si numărul mesei solicitate în funcţie de numerotarea 

existentă în Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti. 

    Art.5.- Pentru a putea participa la licitaţie ofertanţii trebuie sa fie in mod obligatoriu producători 

agricoli si sa depună alături de oferta de preţ, certificat de producător vizat la zi şi copie C.I. 

    Art.6.- Licitaţia va avea loc în data de 15.04.2014, ora 10.00 la sediul Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti în  Sala de şedinţe. 

    Art.7.-  In cazul în care pentru anumite mese nu se depun oferte de preţ, acestea vor fi taxate 

conform HCL nr. 31/27.03.2013. 

    Art.8.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.03.2014, la  care au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru.  

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 martie  2014 

Nr. 26 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în  cadrul 

Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

 

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;  

- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- solicitarea din partea ADIA Gorj privind desemnarea reprezentantului consiliului local;  

- propunerile formulate în cadrul şedinţei consiliului local;  

 

       În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

         Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se desemnează  consilierul local  

MOTORGA FLORIN GABRIEL ca  reprezentant al Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în  

cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”.   

         Art.2.- Primarul oraşului  Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din  cadrul Primăriei 

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta  hotărâre.   

               

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.03.2014, la  care au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13  voturi pentru. 

    

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 martie  2014 

Nr. 27 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA                                                                                                       

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului şi numărului  burselor şcolare pentru anul 2014 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - adresa nr. 949(6154)/10.04.2014 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”; 

       - adresa nr. 363(5889)/07.04.03.2014 a Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu”;    

       - prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;   

       - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 

respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 

5.576/07.10.2011; 

      - prevederile  Legii nr.356/2013  - legea bugetului de stat pe anul 2014; 

      - prevederile  Legii nr.273/2006, actualizată privind finanţele publice locale;  

      - HCL nr. 4/29.01.2014 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti pe anul 2014;    

        În temeiul art. 82 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale  şi  art.45   din Legea nr.2l5/2001 

– legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Pentru anul 2014 se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, după cum urmează: 

         A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:  

                            -85 burse de merit, fiecare în cuantum de 12 lei/luna; 

                            -3 burse de studiu, fiecare în cuantum de  10 lei/luna; 

                            -2 burse de ajutor social, fiecare în cuantum de 10 lei/luna. 

          B. Şcoala Gimnazială  „George Uscătescu” :  

                            -152 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna 

                            -14 burse de ajutor social, fiecare  în cuantum de 10 lei/luna 

   Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi 

conducerile unităţilor de învăţământ din oraşul Tg.Cărbuneşti  vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru. 

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 

Nr. 28 

 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

                                                                       

HOTĂRÂRE 

privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 63 din 25 iunie 2013 

privind aprobarea participării oraşului Tg.Cărbuneşti la   

majorarea capitalului social al  S.C. APAREGIO GORJ S.A. 

 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având  în vedere :      

• proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

• Adresa nr. 1691/28.02.2014  înregistrată la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 4148/10.03.2014 din 

partea SC APAREGIO  GORJ SA;  

• Actul constitutiv  al SC APAREGIO  GORJ SA şi calitatea de acţionar pe care oraşul 

Tg.Cărbuneşti o exercită prin Consiliul Local în cadrul SC APAREGIO GORJ SA; 

• Prevederile art.36 alin.(2) lit.b şi d, alin.(4) lit.a, e, f  şi alin.(6),  lit.a, pct.14 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

•    Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii nr. 

241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;  

•    prevederile  Legii nr.356/2013  - legea bugetului de stat pe anul 2014;      

•    prevederile  Legii nr.273/2006, actualizată privind finanţele publice locale; 

•    HCL nr. 4/29.01.2014 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti pe anul 2014;    

•    faptul că pentru anul 2014 în bugetul local, pentru participarea oraşului Tg.Cărbuneşti la 

majorarea capitalului social al SC Aparegio Gorj SA, a fost alocată suma de 5.000 lei, care a 

fost vărsată la data de 2 aprilie 2014, astfel că în prezent oraşul  are total capital  vărsat suma 

de 95.940 lei;  

În temeiul  art. 45  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.I.- Articolul 1 din HCL nr. 63 din 25 iunie 2013 privind aprobarea participării oraşului 

Tg.Cărbuneşti la  majorarea capitalului social al  S.C. APAREGIO GORJ S.A se modifică şi va 

avea următorul cuprins:  

      „Art.1.– (1) Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. APAREGIO GORJ S.A.. 

             (2) Oraşul Tg.Cărbuneşti va participa la majorare cu un capital subscris în sumă de 

90.000,00 lei, reprezentând un număr de 36.000 de acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei 

fiecare, urmând a avea o cotă de participare proporţională cu numărul de acţiuni. 

             (3) După majorare oraşul Tg.Cărbuneşti va deţine un număr de 38.376 de acţiuni cu o 

valoare nominală de 2,5 lei fiecare, în valoare de 95.940,00 lei.” 

    Art.II.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si compartimentele de resort din cadrul Primăriei 

Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13  voturi pentru şi 1 abţinere. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 

Nr. 29 

 



ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, 

ediţia a- XXXIV- a, 29 mai -1 iunie 2014  

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

 - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 -Regulamentul  Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXXIV-a - 2014; 

 -Protocolul încheiat între Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Gorj, Consiliul Local şi Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti,  Biblioteca Judeţeană “Christian Tell ”, 

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Tg. Jiu, cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, ediţia a XXXIV-a, 2014; 

- Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, secţiunea ,,MOŞTENIREA 

ARGHEZI”,  ediţia a - X-a, 29 mai -1 iunie 2014; 

- prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007; 

- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;  

- Legea nr. 356 /2013 -  legea bugetului de stat pe anul 2014 ; 

- HCL nr.4/2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2014;    

         În temeiul  art.45, din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

   Art.1.- Festivalul Internaţional de Literatură ”TUDOR ARGHEZI” - ediţia a - XXXIV-a se 

desfăşoară în perioada 29 mai – 1 iunie 2014. 

   Art.2.-  Se va întocmi şi desfăşura  un program comun al tuturor instituţiilor de cultură şi învăţământ 

de la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti, coordonat de Centrul Cultural “Tudor Arghezi”. 

   Art.3.- Conform protocolului încheiat între reprezentanţii instituţiilor organizatoare ale festivalului, 

protocol  semnat de primarul oraşului, Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobă efectuarea 

următoarelor cheltuieli: total: 4.980 lei, din care:   

                 - Premiul III pentru grupaj de poezie( Centrul Cultural) = 600 lei 

                 - Premii pentru elevi (Biblioteca oraş Tg.Cărbuneşti) în cadrul secţiunii „Moştenirea 

Arghezi”, ediţia a -X-a,   adresată elevilor din Tg.Cărbuneşti  şi din împrejurimi, pentru poezie şi eseu                     

( 3 premii x 200 lei ) =  600 lei 

                 - Diurna pentru data de 29 mai 2014 (60 pers x 13 lei) = 780 lei 

                 - Onorarii  juriu (3 x 1000 lei) = 3.000 lei .  

   Art.4.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului Tg.Cărbuneşti următorilor:  

- câştigătorului  Premiului  Naţional de Literatură „Tudor Arghezi” pentru Opera Omnia, 

atribuit pe criterii valorice unor scriitori români contemporani, de către Uniunea Scriitorilor din 

România.  

- câştigătorului Premiului Opera Omnia, pentru contribuţii deosebite la afirmarea şi promovarea 

culturii româneşti acordat de către Institutul Cultural Român.    

- câştigătorilor celor două Premii „Tudor Arghezi “ pentru Opera Omnia,  atribuit unor scriitori 

contemporani de prestigiu internaţional de către Consiliul Judeţean Gorj prin CJCPCT Gorj. 

   Art.5.- Ordonatorul principal  de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi 

instituţiile de cultură şi învăţământ ale oraşului Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta 

hotărâre. 

         Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 

Nr. 30 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  transmiterea fără plată către oraşul Novaci,  judeţul Gorj  a mijlocului fix  

Autoturism,  marca DAEWOO CIELO cu nr. de circulaţie GJ-06-PLC   

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre;  

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive;  

          - raportul de specialitate al biroului ADPP; 

          - Hotărârea Guvernului  nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice  modificată si completată; 

          - solicitarea nr. 4270 /23.04.2014 din partea Primăriei oraşului Novaci, înregistrată la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 6654/23.04.2014 cu privire la preluarea în mod gratuit a mijlocului fix,  

Autoturism  marca DAEWOO CIELO cu nr. de circulaţie GJ-06-PLC.  

- prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale  care alcătuiesc domeniul public şi 

privat  al statului şi al unităţilor administrativ –teritoriale, aprobata prin Legea nr.246/2001; 

- Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare ; 

 

         În temeiul  art.45, din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

          

Art.1.- Se aprobă  transmiterea fără plată către oraşul Novaci, judeţul Gorj a mijlocului fix,  

Autoturism  marca DAEWOO CIELO cu nr. de circulaţie GJ-06-PLC,  conform HG 841/1995 

modificată şi completată. 

Art.2.-  Predarea-primirea mijlocului fix,  Autoturism  marca DAEWOO CIELO cu nr. de 

circulaţie GJ-06-PLC  se va face pe baza de proces-verbal semnat între cele doua părţi.  

            Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru. 

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 

Nr. 31 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării oraşului Tg.Cărbuneşti la Programul de stimulare a înnoirii 

parcului auto naţional (programul rabla 2014), în vederea achiziţionării unui autoturism prin 

acest program de către Oraşul Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate nr. 6701/24.04.2013; 

- prevederile art. 13, lit. s din O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul de mediu, 

- prevederile art. 24, alin. 3, lit. e din O.U.G nr. 109/2012 privind unele măsuri financiar – bugetare; 

- prevederile O.G nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casarea şi 

valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ 

– teritoriale; 

- prevederile art. 6 şi art. 27, lit m din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul nr.364/2014 al Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice; 

- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice; 

         În temeiul  art.45, din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1.- Se aprobă participarea oraşului Tg.Cărbuneşti la Programul de stimulare a înnoirii parcului 

auto naţional – programul rabla 2014. 

  Art.2.-  Se aprobă casarea autoturismului marca Dacia cu nr. înmatriculare GJ-02-WUT din parcul 

auto propriu al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, conform Anexei care cuprinde datele de identificare 

ale acestuia şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.- Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului 

auto naţional, pentru oraşul Tg.Cărbuneşti. 

  Art.4.- Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare 

autoturismului uzat este de 6500 lei. 

  Art.5.- Diferenţa până la valoarea achiziţiei noului autoturism se asigură din bugetul propriu de 

venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti. 

  Art.6.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul primăriei Tg.Cărbuneşti vor 

asigura ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

     participat  15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru şi 1 abţinere. 

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 

Nr. 32 

 
 



 

 

               ROMÂNIA                                                                    anexă la HCL nr. 32/29.04.2014 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

Datele de identificare şi caracteristicele autoturismului uzat  

propus pentru casare  

 

 

 
Marca: Dacia  

 Nr. înmatriculare: GJ-02-WUT 

 Capacitate cilindrică: 1397 cmc 

 Anul fabricaţiei: 1999 

Data primei înmatriculări: 27.01.2000 

Culoare: GRI METAL  

Nr. identificare: UU1R11711Y2908122 

Nr. de omologare: ACDA1N1211T9BX6 

Combustibil: benzină 

Amortizare mijloc fix:  100%  

Km. Efectiv rulaţi: peste 350 000 

 

 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea  „Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014”  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- Referatul 6735/25.04.2014 întocmit de dna. Ciontescu Constanta, cons.sup Adpp. 

 

    În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare ,  

 

      

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1. -  Se aprobă modificarea  „Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014”,  

conform anexei (formular cod 14), care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2. - Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 

     

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

     participat  15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 

Nr. 33 

 

 

 



 

                  ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statelor de funcţii la Compartimentul asistenţă 

medicală,Compartimentul dispensar şcolar, cămin şi creşa din aparatul de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi statul de funcţii al Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă din subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

modificata prin Legea nr.13/2011; 

- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;   

- HCL nr. 5/2014 privind aprobarea Organigramei şi  Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului 

Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2014; 

- HCL nr. 4/29.01.2014 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti 

pe anul 2014;   

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se aprobă modificarea Statelor de funcţii la Compartimentul asistenţă medicală, 

Compartimentul dispensar şcolar, cămin şi creşa din aparatul de specialitate al primarului oraşului 

Tg.Cărbuneşti, precum şi statul de funcţii al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din 

subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexelor nr. II-a, II-b, II-c,  şi  II-d, 

care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre..          

   Art.2.- Organigrama şi  Statele de funcţii ale celorlalte structuri ale instituţiei rămân nemodificate, 

fiind în vigoare conform HCL nr. 5/29.01.2014.  

   Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

     participat  15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 

Nr. 34 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- Decizia nr. 3 din 16.05.2014 privind redistribuirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal 

înregistrată cu nr. 7.802/20.05.2014;  

- Adresele nr. 1234 şi 1235/19.05.2014 emise de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” înregistrate la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 7.692 şi 7.693/19.05.2014;  

- Adresa nr.3.019/23.05.2014 emisă de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti înregistrată la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 8.006/26.05.2014;  

- contul de execuţie  la data de 19.05.2014 ; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă  modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 

anul 2014, pe capitole bugetare, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă  modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile  pe anul 2014, conform anexei nr. 2. 

    Art.3.- Se aprobă rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor 

finanţate  din venituri proprii si subvenţii, cu suma de + 63,10 mii lei,  conform anexei nr. 2 (formular 

cod 11/02). 

    Art.4.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2014, la  care au          

     participat  13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13  voturi pentru. 

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 mai  2014 

Nr. 35 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- Adresa nr. 132/28.05.2014, emisa de CS Gilortul Tg.Cărbuneşti, înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti 

cu nr. 8.303 / 30.05.2014; 

- referat nr. 8.481/03.06.2014, întocmit de d-l Dobrota Vasile, referent in cadrul Centrului Cultural 

„Tudor Arghezi”; 

- extrasul din data de 03.06.2014 prin care Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice a 

virat suma de 28.730 lei  cu op nr. 1.338 , pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drum 

Stefanesti” ,  finanţat prin OG 28 / 2013, art. 7, alin (1), lit. e; 

- contul de execuţie  la data de 12.06.2014 ; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă  rectificarea şi modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  pe anul 2014, pe capitole bugetare, cu suma de + 58,73 mii lei,  conform anexei nr. 1 

(formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor 

finanţate  din venituri proprii si subvenţii, cu suma de + 30,00 mii lei,  conform anexei nr. 2 (formular 

cod 11/02). 

    Art.3.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.3 

(formular cod 14). 

    Art.4.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 16.06.2014, la  care 

      au participat 15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12  voturi pentru şi 3 abţineri. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 16 iunie 2014 

Nr. 36 

 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind reabilitarea Grădiniţei nr. 1 cu orar normal din strada Trandafirilor nr. 55 prin programul 

„Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa privată” 

  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

           - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

           - expunerea de motive;  

           - raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat; 

           - referatul cu nr. 9513/16.06.2014, întocmit de Corici Sorin-birou ADPP;         

          - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completările 

ulterioare; 

          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completările ulterioare; 

          - Programul „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa 

privată”, conform protocolului 38 b la Acordul SEE;  

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Luând act de prevederile programului „Promovarea egalităţii de gen  şi a echilibrului între 

viaţa profesională şi viaţa privată”, finanţat prin mecanismul financiar SEE (2009-2014), Consiliului 

Local al oraşului Târgu Cărbuneşti hotărăşte participarea în cadrul acestuia cu reabilitarea Grădiniţei 

cu orar normal din strada Trandafirilor nr. 55 şi îşi asumă sustenabilitatea  proiectului pentru o 

perioadă de minim 5 ani de la finalizare acestuia. 

    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 16.06.2014, la  care 

      au participat  15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu  14 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

               Popescu Nicolae                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 16 iunie 2014 

Nr. 37 

 

 



 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind reabilitarea Grădiniţei IAS din strada  Plopilor nr. 19 C prin programul  

„Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa privată” 

   

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat;  

          - referatul cu nr. 9513/16.06.2014, întocmit de Corici Sorin-birou ADPP;         

          - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completările 

ulterioare; 

          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completările ulterioare ; 

          - Programul „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa 

privată”, conform protocolului 38 b la Acordul SEE;  

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Luând act de prevederile programului „Promovarea egalităţii de gen  şi a echilibrului între 

viaţa profesională şi viaţa privată” finanţat prin mecanismul financiar SEE (2009-2014), Consiliului 

Local al oraşului Târgu Cărbuneşti hotărăşte participarea în cadrul acestuia cu reabilitarea Grădiniţei 

IAS din strada  Plopilor nr. 19 C şi îşi asuma sustenabilitatea  proiectului pentru o perioadă de minim 5 

ani de la finalizare acestuia. 

    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 16.06.2014, la  care 

      au participat 15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru şi 1 abţinere. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 16 iunie 2014 

Nr. 38 

 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind atribuirea contractelor  de lucrări 

 ,,Sistematizare pe verticala blocuri ANL  oras Târgu Cărbuneşti” 

şi „Construire Magazie Şcoala Gimnazială George Uscătescu” 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive 

          - raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat; 

          - referatul cu nr. 9512/16.06.2014, întocmit de Corici Sorin-birou ADPP;         

          - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completările 

ulterioare; 

          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completările ulterioare ; 

          -  analizând documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii ,, Sistematizare pe 

verticala blocuri ANL-Etapa 2  oraş Târgu Cărbuneşti, întocmit de S.C. RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu; 

           - art.19 din OUG nr. 34/2006 modificată;  

 - HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- (1) Se aprobă atribuirea contractului de lucrări ,,Sistematizare pe verticala blocuri ANL  

oraş Târgu Cărbuneşti”- Etapa 2, conform art.19 din OUG 34/2006 modificata, cu plata pana la 31 

martie 2015. 

       (2) Creditele bugetare aferente plaţilor ce se vor efectua pe anul 2015, se vor aproba cu 

prioritate pe primul trimestru în Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului pe anul 2015. 

    Art.2.- Se aprobă atribuirea contractului de lucrări „Construire Magazie Şcoala Gimnazială 

George Uscătescu”, urmând ca la rectificarea bugetară din trimestrul al-III-lea 2014 să se majoreze 

creditele bugetare la capitolul 65.02.04.01. cu suma de 10.000 lei. 

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 16.06.2014, la  care 

      au participat 15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 16 iunie 2014 

Nr. 39 

 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea deplasării in străinătate a d-lui Primar Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel, în 

Germania oraş Heidelberg 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - Expunerea de motive;  

      - raportul de specialitate nr.9538/16.06.2014.; 

      - modul de calcul întocmit de serviciul buget-contabilitate ataşat;  

      - invitaţia cu nr.9448/13.06.2014 primită din partea al Asociaţiei Culturale „Alexandru Ioan Cuza”; 

      - prevederile Legii nr.215/ 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicata , cu modificarile 

si completările ulterioare ; 

      - HG 518/ 1995 privind unele masuri si obligaţii ale personalului roman trimis  in străinătate pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată; 

  

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Se aprobă deplasarea în străinătate a d-lui Primar Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel în Germania 

oraş Heidelberg. 

     Art.2.- Se aprobă decontarea următoarelor cheltuieli de la capitolul bugetar 51.02-Autorităţi 

executive : 

    - Diurnă acordată conform(art.5,pc.1,cat.I) – 35 euro/zi x 2 pers. x 2 zi = 140 euro respectiv  615 lei; 

    - Diurnă acordată conform art.7 = 35 euro x 2 pers=70 euro respectiv 307 lei; 

           - Cazare 150 euro/zi x 1 pers. x 2zile= 300 euro respectiv  1.320 lei; 

           - Cheltuieli neprevăzute= 220 euro respectiv 968 lei; 

           - Cheltuieli de transport cu maşina instituţiei 1550 km x 7,5l/100 x 6,5 lei/l motorina=755,62 lei 

dus x 2 (retur) = 1.190lei ,182 litri 

Total = 4.400 lei  respectiv  1.000 euro. 

      Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 16.06.2014, la  care 

      au participat 15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru şi 1 abţinere. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 16 iunie 2014 

Nr. 40           



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind încetarea dreptului  de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de  

500,00 mp (lot nr. 167/1) atribuit numitului  Vîlceanu Constantin –Adrian  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:                          

      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

- Extras pentru uz oficial al actului de deces privind pe Vîlceanu Constantin Adrian; 

      - P.U.G. –sat Cojani ,aprobat prin H.C.L nr.111/2007; 

      - H.C.L nr.76/28.10.2009 privind atribuire teren in folosinţă  gratuită pe durata existentei 

construcţiei  d-lui Vîlceanu Constantin –Adrian; 

- HCL nr. 29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti; 

- HCL nr. 40/24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri; 

- prevederile Legii nr.15/2003 republicată - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinţe proprietate personală, 

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Încetează dreptul de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 500,00 mp (lot nr. 167/1) 

atribuit prin H.C.L nr. 76 / 28.10.2009  numitului  Vîlceanu Constantin –Adrian, ca urmare a decesului 

acestuia.  

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.06.2014, la  care 

      au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 iunie 2014 

Nr. 41 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  retragerea dreptului de folosinţă a terenului  atribuit pentru  tineri, conform Legii 

nr.15/2003, în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj, d-lui Brabete Cristinel  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

      - raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

      - P.U.G. –sat Cojani, aprobat prin H.C.L nr.111/2007; 

- H.C.L nr.5/29.01.2013 privind atribuire teren in folosinţă  gratuită pe durata existentei 

construcţiei ,d-lui Brabete Cristinel, ,       

- HCL nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti; 

- HCL nr.40/24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri; 

- prevederile art.6, alin(1) si alin(2) al Legii nr.15/2003 republicata /2014- privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 

 - prevederile Legii nr.50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie. 

 

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

         Art.1.-  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 455,00 mp (lot nr. 26) 

atribuit prin H.C.L nr._5/29.01.2013  d-lui  Brabete Cristinel, deoarece nu au fost începute lucrările de 

construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003. 

         Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.06.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 iunie 2014 

Nr. 42 

 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi 

privaţi la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul  Gorj, pentru perioada 2014-2020”  

 şi  Planul de acţiune privind serviciile sociale pe 2014 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

      - raportul de specialitate al compartimentului Asistenţă Socială;      

      - Prevederile  art. 112 alin.(3) lit. a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 

      - Prevederile art. 36 alin.6, lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

         Art.1.-  Se aprobă „Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi 

privaţi la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, pentru perioada 2014-2020”, conform anexei 

nr. 1,  care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

        Art.2.- Se aprobă  „Planul anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2014”,  conform 

anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

        Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.06.2014, la  care 

      au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 iunie 2014 

Nr. 43 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, 

cu modificările si completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

      - raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat; 

      - prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

      - Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

      - Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata; 

 

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările ulterioare, la 

poziţia 115, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă darea în administrare a extinderii de reţea realizată către operatorul regional             

SC APAREGIO Gorj S.A., C.E. D. Tg.Cărbuneşti, pe bază de proces-verbal. 

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.06.2014, la  care 

      au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 iunie 2014 

Nr. 44 

 

 



 

 

               ROMÂNIA                                                                                           Anexă  

           JUDEŢUL GORJ                                                                       la HCL nr. 44 din 30.06.2014 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

doban-

dirii 

Valoare de 

 inventar 

    - lei- 

Situaţia 

juridica  

actuala 

 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.6 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme de 

alimentare 

cu apa  

 

 

 

 

a)Localitatea sat Cojani   

Reţea PE Dn 110  =600 ml  

Cămin vane =   2 buc 

Cămin golire = 1 buc 

Hidrant suprateran=3 buc 

2014 74106,87 Proprietatea 

publica a 

orasului Tg. 

Carbunesti,  în 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Carbunesti 

          

 

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                         Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

-  Ordinul 720 din 29 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de 

venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau 

partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor 

creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, 

bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutii 

publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora; 

- Art. 49, alin. (5), din Legea 273 / 2006 Legea Finanţelor Publice Locale cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

- contul de execuţie  la data de 25.06.2014 ; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă  rectificarea  Bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 

anul 2014, pe capitole bugetare, cu suma de + 100,00 mii lei,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi 

formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate  din venituri 

proprii si subvenţii, cu suma de - 305,00 mii lei,  conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02). 

    Art.3.- Se aprobă Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.3 

(formular cod 14). 

    Art.4.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.06.2014, la  care 

      au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 iunie 2014 

Nr. 45 

 



 

                  ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi a 

Statului de funcţii al Serviciului Poliţia Locală oraş Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

modificata prin Legea nr.13/2011; 

- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;   

- HCL nr. 5/2014 privind aprobarea Organigramei şi  Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului 

Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2014; 

- Raportul final nr. 10676/26.06.2014 al concursului de promovare în grad profesional superior a 

funcţionarilor publici;   

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului  

Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj, conform anexei nr. II.  

   Art.2.- Se aprobă modificarea  Statului de funcţii al Serviciului Poliţia Locală oraş Tg.Cărbuneşti,  

judeţul Gorj, conform anexei nr. II-B.  

   Art.3.- Anexele nr. II şi II-B 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

   Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.06.2014, la  care 

      au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 iunie 2014 

Nr. 46 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- referat nr. 11.373/01.07.2014, întocmit de d-l Vasiloiu Ion medic veterinar în cadrul compartimentului 

de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- referatul nr. 11971/09.07.2014 întocmit de Corici Sorin- şeful Biroului AD.Dom Pub. şi Privat; 

- Adresa nr. 4.067/09.07.2014 emisă de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 11.968/09.07.2014;  

- contul de execuţie  la data de 10.07.2014 ; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă  modificarea  Bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe 

anul 2014, pe capitole bugetare, cu influenţă  0 lei,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular 

cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor 

finanţate  din venituri proprii si subvenţii, cu suma de + 15,58 mii lei,  conform anexei nr. 2 (formular 

cod 11/02).  

    Art.3.- Excedentul anului 2013 în valoare de 15,58 mii lei al Spitalului Orăşenesc de Urgenţă 

Tg.Cărbuneşti se va utiliza pentru secţiunea de funcţionare – bunuri şi servicii.  

    Art.4.-Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.3 

(formular cod 14). 

    Art.5.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 15.07.2014, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 15 iulie 2014 

Nr. 47 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind atribuirea contractelor de servicii: documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 

(DALI) ,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul 

Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti”, respectiv a „Contractului de consultanţă pentru 

accesare fonduri europene in sesiunea 2014-2020” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

           - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

           - Expunerea de motive; 

           - raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat; 

           - informarea din partea Spitalului Orăşenesc de Urgenta in şedinţa de consiliu local  din luna 

iunie cu privire la sprijinul financiar pentru întocmirea studiilor premergătoare întocmirii DALI;         

           - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare ; 

          -  scrisoarea de intenţie transmisa e-mail de dl. dipl. ing Mihaita Andrei; 

          - art. 19 din OUG 34/2006 modificata; 

          - HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă atribuirea contractului de servicii proiectare: documentaţie de avizare a lucrărilor 

(DALI) ,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul 

Spitalului Orasenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti” în valoare de 161.200 lei cu TVA,  conform art.19 

din OUG 34/2006 modificata. 

    Art.2.- Se aprobă atribuirea contractului de servicii „Contract de consultanţă pentru accesare 

fonduri europene in sesiunea 2014-2020”  în valoare de 161.200 lei cu TVA, conform art.19 din 

OUG 34/2006 modificata 

    Art.3.- Se mandatează primarul oraşului Tg.Cărbuneşti ing.jr. Mazilu Mihai Viorel să semneze 

contractele de servicii, având ca obiect întocmirea DALI ,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea 

infrastructurii serviciilor de sanatate din cadrul Spitalului orasenesc de urgenta Tg. Carbunesti” cu 

SC S.C. ASIX DESIGN SRL, respectiv „Contractul de consultanţă pentru accesare fonduri europene 

in sesiunea 2014-2020”  cu S.C. Stef Management Consulting SRL. 

    Art.4.- Plăţile pentru cele doua contracte  se vor efectua de către Oraşul Tg.Cărbuneşti în calitate de 

beneficiar al serviciului, numai după obţinerea finanţării din fonduri europene în sesiunea 2014-2020,  

din fondurile europene alocate bugetului  proiectului.  

    Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri.       

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 15.07.2014, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 15 iulie 2014 

Nr. 48   



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

august, septembrie şi octombrie 2014 

 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 9 alin.(3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

              - propunerile formulate în şedinţa consiliului local din data de 15.07.2014; 

 

       În temeiul  art.35 alin.(1) şi art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

               

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

   

 

 

               Articol unic: Domnul  Vârdarie Dumitru se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă  pentru 

lunile  august, septembrie şi octombrie 2014.   

 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 15.07.2014, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 15 iulie 2014 

Nr. 49  

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- referat  nr. 12.998/22.07.2014, întocmit de dna. Ciontescu Constanţa - biroul Ad.Dom Pub. şi Privat; 

- Adresa nr.13.059/23.07.2014 emisă de Şcoala Generală „George Uscătescu”Tg.Cărbuneşti; 

-  referat nr. 13.060/23.07.2014, întocmit de dna. Ciontescu Constanţa - biroul Ad.Dom Pub. şi Privat; 

- contul de execuţie  la data de 22.07.2014 ; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli respectiv virările de credite 

bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul în cadrul 

Bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2014,  conform anexei nr. 1 

(formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.2 

(formular cod 14). 

    Art.3 - Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli respectiv virările de credite 

bugetare de la un indicator la alt indicator al clasificaţiei bugetare în cadrul Bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2014 al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii,  conform anexei nr. 3 

(formular cod 11/02). 

    Art.4.- Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 28.07.2014, la  care 

      au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 
 

 
 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 iulie 2014 

Nr. 50 



                

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului  

Târgu Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55/02.09.1999 şi atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind 

atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 

din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 7, poziţia nr. 75 
 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public şi privat din cadrul instituţiei; 

- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Târgu Cărbuneşti, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.3, alin.4, si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică -

 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr.548/1999,  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ; 

       În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
      

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- Se modifică inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti 

însuşit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 şi atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum 

urmează : 

  La poziţia nr. 75:  

- coloana 2 va avea următorul cuprins :,, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti”; 

- coloana 3 va avea următorul cuprins :  ”Târgu Cărbuneşti ; Str. Eroilor, nr. 51 ; a). Clădire 

(Policlinică veche )-C1, Suprafaţă construită=645 mp, Suprafaţă desfăşurată=645 mp; 

b).Clădire(Salvare)- C2, Suprafaţă construită=72 mp, Suprafaţă desfăşurată=72 mp;c).Punct 

alimentar- C3, Suprafaţă construită=38 mp, Suprafaţă desfăşurata=38 mp; d).Clădire anexă 

(Garaje) - C4, Suprafaţă construită=118 mp, Suprafaţă desfăşurată=118 mp; e).Spălătorie- C5, 

Suprafaţă construită=184 mp, Suprafaţă desfăşurată=184 mp; f).Clădire anexă ( magazie )- C6, 

Suprafaţă construită=257 mp, Suprafaţă desfăşurată=257 mp; g).Clădire anexă ( magazie )- C7, 

Suprafaţă construită=307 mp, Suprafaţă desfăşurată=307 mp; h).Policlinică Spital (Ambulatoriu)- 

C8 S+P+2E+M, Suprafaţă construită=773 mp, Suprafaţă desfăşurată= 2856 mp; i).Clădire 

farmacie - C9, Suprafaţă construită =131 mp, Suprafaţă desfăşurată=131 mp; j).Pediatrie- C10, 

Suprafaţă construită=500 mp, Suprafaţă desfăşurată=500 mp; k).Fizioterapie- C11, Suprafaţă 

construită=272 mp, Suprafaţă desfăşurată=272 mp; l).Clădire administrativ - C12, Suprafaţă 

construită=330 mp, Suprafaţă desfăşurată=330 mp; m).Cabină poartă din PVC- C13, Suprafaţă 

construită=4 mp, Suprafaţă desfăşurată=4 mp; n).Clădire chirurgie, interne, cardiologie, ATI- C14, 

Suprafaţă construită=1752 mp, Suprafaţă desfăşurată=1752 mp; o).Centrală termică- C15, 

Suprafaţă construită=241mp, Suprafaţă desfăşurată=241mp; p).Spaţiu colectare deşeuri 

periculoase( bazin decantor)- C16, Suprafaţă construită=14 mp, Suprafaţă desfăşurată=14 mp; 

r).Clădire anexă( magazie )- C17, Suprafaţă construită=16 mp, Suprafaţă desfăşurată=16 mp; 

s).Bazin de apă- C18, Suprafaţă construită=115 mp, Suprafaţă desfăşurată=115 mp; t).Psihiatrie-

Maternitate- C19, P+1, Suprafaţă construită=906 mp, Suprafaţă desfăşurată=1271 mp; u)Lăcaş de 

cult ( Biserică )- C20, Suprafaţă construită=92 mp, Suprafaţă desfăşurată=92 mp; v).Fosă septică- 

C21, Suprafaţă construită=8 mp, Suprafaţă desfăşurată=8 mp; x).Clădire dializă- C22, Suprafaţă 

construită=155 mp, Suprafaţă desfăşurată=155 mp, y).Teren aferent=22008 mp, nr. cadastral= 

36774;” 



 

 

- coloana 4 va avea următorul cuprins : a)-g). 1970; h). 1993; i). 1995; j). 1955, 2008; k). 1955; l). 

1946; m). 1999; n). 1892, 2008; o). 1995; p). 1996; r). 1996; s).1995; t).1946; u). 2011; v).1922; 

x). 2014; 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: a).= 743.251 lei; b).= 67.147 lei; c).=32.536 lei; d).= 43.975 

lei; e).= 210.567 lei; f).= 86.454 lei; g).= 102.70 lei; h).= 3.589.270 lei; i)= 121.819 lei; j).= 

579.114 lei; k).= 261.83 lei; l).= 454.688 lei; n).= 2.092.724 lei; o).= 62.065 lei; p).= 14.776 lei; s). 

59.392 lei; t).= 1.850.499 lei; y).= 837.561 lei; 

-  coloana 6, va avea următorul cuprins : ,, Proprietate publică a oraşului Târgu Cărbuneşti, conform 

H.C.L. nr. 55/02.09.1999, modificată şi completată prin prezenta hotărâre”. 

 

    Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Judeţean Gorj pentru îndeplinirea procedurii 

de la art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si 

completările ulterioare şi Instituţiei Prefectului judeţului Gorj .   

    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 28.07.2014, la  care 

      au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 iulie 2014 

Nr. 51 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind retragerea la cerere a dreptului de folosinţă a unor  terenuri  atribuite 

în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 

 

 

  Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:                          

      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

- cererea cu nr.11481/03.07.2014 d-rei Boboşatu Dorina Mirabela  prin care renunţă la folosinţa 

terenului în suprafaţă de 455,00 mp (lotul nr.27) atribuit prin H.C.L nr.8/31.01.2012;  

- cererea cu nr.13190/28.07.2014 d-lui Bumbar Petre prin care renunţă la folosinţa terenului în 

suprafaţă de 997,77 mp (lotul nr.51) atribuit prin H.C.L nr.27/30.04.2009; 

- cererea cu nr.13301/30.07.2014 d-lui Ciucă Gh. Vintilă  prin care renunţă la folosinţa terenului în 

suprafaţă de 1045,50mp (lotul nr.109) atribuit prin H.C.L nr.70/30.09.2009; 

- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39  /2006 , aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008; 

-   Prevederile H.C.L Tg.Cărbuneşti nr.27/30.04.2009 şi 70/30.09.20009  privind atribuirea în 

folosinţă a unor terenuri sinistraţilor din com. Roşia de Amaradia şi com.Bustuchin, judeţul Gorj,  

pentru reconstruirea locuinţelor afectate de alunecări de teren, în vatra de sat Cojani, oraş 

Tg.Cărbuneşti şi HCL nr.8/31.01.2012 privind atribuire teren pentru tineri; 

- Prevederile Legii nr.50/1991- republicată în 2004- privind autorizarea lucrărilor de construcţie, 

modificată si completată şi a Legii 15/2003;  

- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si completată  –privind administraţia publică locală;   

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

      

         Art.1.-  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a  terenului - lotul nr.51, atribuit prin art. 2 din 

H.C.L nr.27/30.04.2009,  d-lui Bumbăr Petre, sinistrat din com. Roşia de Amaradia, judeţul Gorj, la 

cererea acestuia înregistrată cu nr.13.190 / 28.07.2014.  

        Art.2.-  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a  terenului - lotul nr.109, atribuit prin art.11 din 

H.C.L nr.70/30.09.2009, d-lui Ciucă Gh.Vintilă, sinistrat din com. Bustuchin, sat Poiana Seciuri, 

judeţul Gorj, la cererea acestuia înregistrată cu nr.13.301 / 30.07.2014.  

        Art.3.- Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a  terenului - lotul nr.27, atribuit prin art. 2 din  

H.C.L nr.8/31.01.2012, d-rei Boboşatu Dorina Mirabela, din oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, la 

cererea acesteia înregistrată cu nr.11481 / 03.07.2014.  

        Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.08.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 august 2014 

Nr. 52 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat numiţilor  Cârciu Bebe şi 

Cîrciu  B. Mirela  -  pentru  reconstruirea locuinţelor afectate de alunecări de teren din  

com. Bustuchin,  judeţul Gorj, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:                          

      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

-  P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39  /2006 , aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008; 

- Solicitarea cu nr. 13420/01.08.2014 a Primăriei comunei Bustuchin ,judetul Gorj; 

- Solicitarea   cu nr. 13426/01.08.2014  a d-lui  Cârciu Bebe şi nr.13422/01.08.2014 a d-nei Cîrciu 

B.Mirela  -  pentru  reconstruirea locuinţei afectate de alunecări de teren din com.Bustuchin, 

judeţul Gorj, în vatra de sat Cojani ,oraş Tg.Cărbuneşti, judetul Gorj; 

- Prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991-, modificata si completata - privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii;  

- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si completată  –privind administraţia publică locală,  

           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  existenţei construcţiei, lotul cu nr. 209  în 

suprafaţă de 850,54 mp, numitului Cârciu Bebe - CNP 1550715181151,  pentru  reconstruirea locuinţei 

afectate de alunecări de teren din com. Bustuchin, judeţul Gorj, în vatra de sat Cojani, oraş 

Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform  planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.           

    Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  existenţei construcţiei, lotul cu nr. 208 în 

suprafaţă de 964,00 mp, numitei Cîrciu B. Mirela - CNP 2800322181090, pentru  reconstruirea 

locuinţei afectate de alunecări de teren din com. Bustuchin, judeţul Gorj, în vatra de sat Cojani, oraş 

Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform  planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

    Art.3.-  (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă gratuită a terenurilor menţionaţi  la art.1 şi art 2 sunt  

obligaţi să înceapă construcţia locuinţelor în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului şi să  le 

realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, modificata si completata.  

                  (2) Nerespectarea acestei obligaţii de către titularii dreptului de folosinţă, duce la  

retragerea dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit. 

    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.08.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 august 2014 

Nr. 53 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pentru tineri, în vederea realizării unei locuinţe 

în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani , judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        

 - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

- Prevederile  Legii nr.15 /2003 modificată şi completată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală; 

- P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat 

prin H.C.L nr.111/2007; 

- Solicitarea nr.13521/ 04.08.2014 a d-rei Stănoiu Magdalena - Mariana din oraşul Tg.Cărbuneşti, 

strada Gilortului nr.75, judeţul Gorj,  privind atribuirea  unui  lot, pentru construcţia unei locuinţe 

pentru tineri, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti; 

- Solicitarea nr.13524/ 04.08.2014 a d-rei Neagoie Elena - Daniela  din oraşul Tg.Cărbuneşti, 

strada Gilortului, nr.16, judeţul Gorj,  privind atribuirea  unui  lot, pentru construcţia unei locuinţe 

pentru tineri, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti; 

- H.C.L nr.40/24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri; 

- H.C.L nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti; 

           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de 

455,00 mp (14mx32,50m) - lotul cu nr.27,  numitei  Stănoiu Magdalena-Mariana, CNP 

2790908185981, din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Gilortului, nr.75, judeţul Gorj, situat  în satul  

Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

    Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de 

455,00 mp (14mx32,50m) - lotul cu nr. 26  numitei  Neagoie Elena-Daniela , CNP 2850730181117, 

din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Gilortului nr.16, judeţul Gorj, situat în satul Cojani, oraş 

Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

    Art.3.-  (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă gratuită a terenurilor menţionaţi  la art.1 şi art 2 sunt  

obligaţi să înceapă construcţia locuinţelor în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, conform 

art.6 alin.(1) din Legea nr.15/2003, şi să  le realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, modificata 

si completata.        

                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularii dreptului de folosinţă duce la  retragerea 

dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit,  conform art.6 alin.(2) din Legea nr.15/2003. 

    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.08.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 august 2014 

Nr. 54 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- referatele nr.13.961/14.08.2014 şi nr.14.433 /26.08.2014 intocmite de Corici Sorin, sef serviciu ADPP; 

- referat nr. 13.287/ 29.07.2014, intocmit de Calugaru Mihaela, inspector Gospodarire Urbana; 

- referat nr.13.736/11.08.2014, întocmit de Ardeleanu Dolores-Elena, insp. în cadrul biroului agricol; 

- referat nr. 8.481/03.06.2014, intocmit de  Dobrota Vasile,de la Centrului Cultural „Tudor Arghezi”; 

- referat nr.14.478/27.08.2014, intocmit de Muicu Melania, cons. in cadrul biroului Relatii cu Publicul; 

- adresa nr. 5.139/26.08.2014, emisa de Spitalul Orasenesc de Urgenta Tg Carbunesti, inregistrata la 

Primaria oras Tg Carbunesti cu nr. 14.417 /26.08.2014; 

- adresa nr. 376/19.08.2014 emisa de Scoala Gimnaziala „George Uscatescu”, inregistrata la primaria 

oras Tg Carbunesti cu nr. 14.091 /19.08.2014;  

- contul de executie de la data de 15.08.2014 ; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.- Se  aprobă  rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli şi modificarea Bugetului 

local de venituri si cheltuieli,  respectiv virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 

clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe 

anul 2014,    conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.2 

(formular cod 14). 

    Art.3 - Se aprobă modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv virările de credite 

bugetare de la un indicator la alt indicator al clasificaţiei bugetare în cadrul Bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2014 al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii,  conform anexei nr. 3 

(formular cod 11/02). 

    Art.4.- Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.08.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 august 2014 

Nr. 55                    



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- referatul nr. 14.839 / 04.09.2014, întocmit de Corici Sorin, şef serviciu ADPP; 

- referatul nr. 13.785 / 12.08.2014, întocmit de Cirtina Ion, consilier in cadrul serviciului ADPP; 

- adresa nr. 14.467 / 27.08.2014, înaintată de Bora Ion Sorin - preot paroh al Parohiei Sfantul Antim 

Ivireanul;  

- decizia nr. 11 din 02.09.2014 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj înregistrată 

la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 14.819/04.09.2014; 

- adresa nr. 2237/05.09.2014 emisă de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”; 

- contul de executie de la data de 31.08.2014 ; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se  aprobă  rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli şi modificarea Bugetului 

local de venituri si cheltuieli,  respectiv virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 

clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe 

anul 2014,    conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.2 

(formular cod 14). 

    Art.3 - Anexele nr. 1 şi 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.09.2014, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  9 septembrie 2014 

Nr. 56                                                                                    

                                                    

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentanţilor   Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Consiliile  de 

Administraţie ale instituţiilor de învăţământ din oraşul  Tg.Cărbuneşti   

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

 

Având  în vedere : 

-   adresa nr. 1093/03.09.2014  emisă de Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, 

înregistrată la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 14.806/03.09.2014; 

-   adresa nr. 2244/05.09.2014 emisă de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti, înregistrată 

la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 14.944/05.09.2014; 

- prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;  

- prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , republicată, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

- propunerile formulate în cadrul şedinţei;   

 

        În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti:  doamna 

COMAN GABRIELA-LOREDANA şi domnul COCHECI CONSTANTIN. 

         Art.2.- Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti: domnul 

BOŢOTEANU VALENTIN-MARIAN  şi domnul COCHECI CONSTANTIN. 

         Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerile celor 

două instituţii de învăţământ vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.09.2014, la  care 

  au participat 13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 2 voturi contra. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  9 septembrie 2014 

Nr. 57                                                     

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      -  raportul compartimentului impozite şi taxe; 

      - prevederile Legii 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal cu modificările ulterioare; 

      - prevederile HG 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată 

prin HG 1861/2006; 

      - prevederile HG.1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si 

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013; 

       

    În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1. Pentru anul fiscal 2015 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează: 

      a) se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile în sume fixe pentru anul 

fiscal 2015, astfel cum sunt redate în anexa nr. 1, pag. 1-12 şi pag. 16 -21. 

b) cota prevăzută la art.253, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 şi HG 44/2004 cu modificările 

ulterioare privind calculul impozitului datorat de persoane juridice se stabileşte la 1,5%. 

c) cota prevăzută la art.253, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 şi HG 44/2004 cu modificările 

ulterioare se stabileşte astfel: 

➢  10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 

referinţă; 

➢ 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 

referinţă. 

d) nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263, alin. 4 şi 5 din Legea 

nr.571/2003 cu modificările ulterioare  sunt prevăzute în anexa nr. 1,  pag.13-15. 

e) cota prevăzută la art. 270 alin. 4 - taxa pentru reclama si publicitate  - din Legea nr.  571/2003 şi 

HG 44/2004 cu modificările ulterioare taxa pentru reclama si publicitate  se stabileşte la 3%. 

f)  cota prevazuta la art. 274, alin. 2 – impozit pe spectacol - din Legea nr. 571/2003 şi HG 44/2004 

cu modificările ulterioare se stabileste astfel:  

✓ 2% pentru manifestari artistice de teatru, de operă, de operetă, de filarmonică, de 

cinematografie, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si 

internationale; 

✓ 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, 

recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter 

ocazional. 

      g) cota prevazuta la art. 279, alin. 2 – taxa hoteliera - din Legea nr. 571/2003 cu modificarile 

ulterioare se stabileste în cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de 

sejur a turistului care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea 

odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate. 

 

 



 

 

    Art.2. Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin 2, art. 260 alin.2 şi art. 265 alin. 2 din Legea nr. 

571/2003 cu modificările ulterioare şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare se stabileşte după cum 

urmează: 

  Persoane fizice: 

a) in cazul impozitului pe clădiri: 10% 

b) in cazul impozitului pe teren: 10% 

c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 10% 

  Persoane juridice: 

a) in cazul impozitului pe clădiri: 2% 

b) in cazul impozitului pe teren: 2% 

c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 2% 

    Art.3. Pentru anul 2015 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu 

modificările aduse prin HCL 47/26.05.2004. 

    Art.4. În conformitate cu alin. 3 al art. 255, art. 260, şi alin. 5 al art. 265 impozitul anual pe clădiri, 

teren şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane fizice şi 

juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată respectiv 31 

martie 2015. 

    Art.5. Impozitul /taxa pe clădiri, terenuri şi impozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual în 

două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.  

    Art.6. Se aprobă Regulamentul privind procedurile de acordare de  facilităţi fiscale, de scutire sau 

reducere la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru persoanele cu venituri mici, 

pentru anul fiscal 2015, prevăzut în anexa nr. 2. 

    Art.7. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.8. Începând cu data de 01.01.2015 se abrogă HCL 79/26.08.2014. 

    Art.9. Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2014, la  care au      

  participat 13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  30 septembrie 2014 

Nr. 58                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la HCL nr. 58 din 30.09.2014 

 

Regulament  

privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale de scutire sau reducere  

la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren   

pentru persoanele fizice cu venituri mici 

 

Art.1.   Persoanele fizice cu venituri mici, care pot beneficia de facilităţi fiscale de reducere sau scutire 

la plata impozitului pe clădiri  şi teren, pentru proprietatea situată la adresa de domiciliu, pe bază de 

cerere sunt : 

a. persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tara;  

b. persoanele fizice ale căror venituri lunare constau in exclusivitate din  indemnizaţie de şomaj sau 

ajutor social. 

Art.2.  Persoanele fizice enumerate la art.1 pot beneficia de următoarele facilităţi fiscale: 

- scutirea de la plata impozitului pe clădiri  şi a impozitului pe teren în procent de 100% în cazul unor 

venituri nete totale pe proprietate mai mici de limita stabilită pentru venitul minim garantat -  136 lei 

(< 136 lei); 

- reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în cazul unor venituri nete totale 

pe proprietate situate între  venitul minim garantat şi salariul minim brut pe tară  care a fost stabilit la 

nivelul de 900 lei (între 136 si 900 lei); 

Scutirea sau reducerea la plata impozitului pe clădiri  şi a impozitului pe teren se acorda  numai 

pentru clădirea sau terenul situate la adresa de domiciliu a solicitantului, doar atâta timp cât 

sunt îndeplinite condiţiile prevăzute  la art.1. 

Se calculează veniturile tuturor persoanelor care locuiesc împreuna cu solicitantul facilităţilor 

fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. 

Art. 3. Înlesnirile la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren se acordă numai pe bază de 

cerere scrisă pentru acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului 

local. 

Cererea de acordare a facilităţii fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a 

impozitului pe teren va cuprinde : 

a. elementele de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data  şi locul naşterii, numele şi 

prenumele părinţilor, adresa de domiciliu, seria şi numărul  actului de identitate, emitentul şi data 

emiterii, cod numeric personal, etc.); 

b. sumele datorate sau neachitate la bugetul local, constând în impozit pe clădiri şi impozit pe teren, 

inclusiv majorările de întârziere, dobânzile şi penalităţile datorate pentru neplata la termen ; 

c. perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum şi data scadentei acestora ; 

d. natura facilităţii fiscale solicitate şi o succinta prezentare a cauzelor ce au dus la imposibilitatea de 

plata a debitelor pentru care se solicita înlesnirea; 

Art. 4. Cererea de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, 

împreuna cu documentele prevăzute la alin. 2 se constituie într-un dosar care se depune de către 

debitor la Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraş Tg.Cărbuneşti. 

Documentele necesare scutirii sau reducerii de impozit pe clădiri sau teren sunt : 

a. acte autentice, sau copii autentificate după acestea, ce fac dovada proprietăţii (contract de vânzare-

cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, extras de carte funciara având o vechime mai 

mica de 30 de zile , etc.) ; 

b. copie după actul de identitate ; 

c. declaraţie pe proprie răspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului din Legea 

nr.416/2001 ; 

d. cupon de pensii(daca este cazul) ; 

e. orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii. 

Art. 5.  Dosarul solicitantului va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă actele si documentele 

enumerate mai sus, şi următoarele : 

- rezultatele anchetei sociale efectuate de Compartimentul de asistenta sociala si autoritate tutelara din 

cadrul Primăriei oraş Tg.Cărbuneşti. 

- nota de constatare întocmita de inspectorii ITL cu ocazia depunerii cererii şi a verificării dosarului 

prin care se solicita facilitatea fiscala ; 

- orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de respingere sau de 

modificare şi completare a cererii ; 



- propunerea de soluţionare a cererii de acordare a facilităţii fiscale, elaborată de Compartimentul 

impozite  şi taxe locale din cadrul Primăriei oraş Tg.Cărbuneşti; 

Art. 6.  Dosarul complet se înaintează primarului oraşului, care va întocmi propuneri de aprobare sau 

de respingere a cererii de scutire sau de reducere la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe 

teren. 

Propunerile vor fi înaintate consiliului local pentru dezbatere, aprobare sau respingere, potrivit 

reglementarilor legale. 

Art. 7.  Termenul de soluţionare a dosarului privind cererea de acordare a facilităţii fiscale de scutire 

sau reducere la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren, este de 30 de zile de la data 

înregistrării cererii la ITL din cadrul Primăriei oraş Tg.Cărbuneşti. 

Art. 8.  Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri  şi a impozitului pe teren aferente 

anului fiscal 2015,   pot fi solicitate  şi acordate atât înaintea executării silite a debitului, cât  şi în 

timpul efectuării acestuia. 

Art. 9.   Executarea silita nu va fi pornita sau va fi suspendata, după caz, pentru creanţele bugetelor 

locale de natura impozitului pe clădiri  şi a impozitului pe teren pentru care au fost stabilite reduceri 

sau scutiri la plata prin hotărâri ale consiliului local, de la data comunicării acestor hotărâri. 

Art. 10.   Dosarul privind cererea de acordare a facilităţii fiscale de scutire sau de reducere la plata 

impozitelor pe clădire şi teren, se clasează daca acesta nu poate fi întocmit în mod complet, respectiv 

daca nu cuprinde toate elementele prevăzute la art. 2, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: 

refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control informaţiile solicitate, neprezentarea tuturor 

documentelor solicitate de compartimentul de specialitate in vederea definitivării dosarului, etc. 

Clasarea şi motivele acesteia vor fi comunicate în scris solicitantului in termen de 10 zile de la clasarea 

dosarului. 

Art.11.   Facilităţile fiscale prevăzute de prezentul regulament se pot acorda persoanelor solicitante, 

îndreptăţite, numai pentru proprietatea (clădire şi teren aferent sau cote părţi din acestea) situata la 

adresa de domiciliu a contribuabilului. 

Art.12.   De facilităţile fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe 

teren, beneficiază persoanele fizice solicitante, începând cu data de întâi a lunii următoare aprobării 

cererii prin hotărâre a consiliului local, până la sfârşitul anului fiscal, cu condiţia achitării debitelor 

restante pe anii anteriori  şi a majorărilor de întârziere, dobânzilor şi penalităţilor aferente 

acestora. 

Art.13   Persoanele fizice cu venituri mici care beneficiază de facilitaţii fiscale de scutire sau reducere 

au obligaţia sa declare orice modificare a situaţiei veniturilor lor,  in termen de 30 de zile de la apariţie. 

   Facilităţile prevăzute de prezentul Regulament se aplica începând cu data de întâi a lunii următoare 

aprobării prin hotărâre a consiliului local a cererii de acordare a facilitaţii fiscale de scutire sau 

reducere. 

    Facilitatea fiscala acordata va opera pe perioada existentei condiţiilor pentru care s-au acordat, 

urmând a se anula începând cu data de întâi a lunii următoare modificării acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind retragerea la cerere a dreptului de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă  

de 1002,07 mp   atribuit  în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 

 

 

 

  Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:                          

      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al serviciului  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

- cererea cu nr.14.546/28.08.2014 a domnului Sanda N. Nicolae prin care renunţă la folosinţa 

terenului în suprafaţă de 1002,07 mp (lotul nr.41) atribuit prin H.C.L nr.37/27.05.2009;  

- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39  /2006 , aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008; 

-  Prevederile H.C.L Tg.Cărbuneşti nr.37/27.05.2009 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor 

terenuri sinistraţilor din com.Roşia de Amaradia şi com.Bustuchin, judeţul Gorj, pentru 

reconstruirea locuinţelor afectate de alunecări de teren, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti; 

- Prevederile Legii nr.50/1991- republicată în 2004- privind autorizarea lucrărilor de construcţie, 

modificată si completată;  

- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si completată  –privind administraţia publică locală;   

 

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

      

         Art.1.-  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a  terenului în suprafaţă de 1002,07 mp (lotul 

nr.41) atribuit prin art.8 din H.C.L nr.37/27.05.2009 domnului Sanda N. Nicolae, sinistrat din com. 

Roşia de Amaradia, judeţul Gorj, la cererea acestuia înregistrată cu nr. 14.546/28.08.2014. 

         

        Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2014, la  care au      

  participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  30 septembrie 2014 

Nr. 59                                  

 

 

                    



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind  componenţa nominală a Consiliului de Administraţie  

al   C.S.  „Gilortul”  Tg.Cărbuneşti 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      - Referatul domnului Luntraru Cristian vicepreşedintele C.S. „Gilortul” Tg.Cărbuneşti înregistrat 

cu nr. 156/18.09.2014; 

      - Prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală  cu modificările 

si completările ulterioare; 

 

 

       În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare  

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă componenţa nominală a  

nominală a Consiliului de Administraţie al  C.S.  „Gilortul”  Tg.Cărbuneşti, după cum urmează: 

     1. Cocheci Constantin – preşedinte; 

     2. Luntraru Cristian – vicepreşedinte;  

     3. Cimpoieru Alin – membru;  

     4. Tomulescu Mariana – membru; 

     5. Motorga Florin – membru;  

     6. Bujor Gheorghe – membru;  

     7. Almăjanu Dumitru – membru;    
 

    Art.2.- Orice dispoziţie contrară se abrogă.   

    Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul primăriei şi conducerea CS Gilortul 

Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2014, la  care au      

  participat 13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  30 septembrie 2014 

Nr. 60                                                     

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rezilierea contractului de închiriere nr. 4398 din 01.04.2004 

 

  

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea   de motive ; 

- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti ; 

- solicitarea cu nr. 14548/28.08.2014 din partea domnului Petriţa Ion.  

- contractului de închiriere nr. 4398 din 01.04.2004; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

    Art.1.-  (1) Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 4398 din 01.04.2004 începând cu data 

de 01 octombrie 2014.  

                  (2) Predarea –primirea spaţiului în suprafaţă de 533 mp – Căminul Cultural Pojogeni se va 

face pe bază de proces-verbal încheiat între părţi.    

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2014, la  care au      

  participat 13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  30 septembrie 2014 

Nr. 61                                                  

 

    

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  modificarea chiriei pentru spaţiul în suprafaţă de 52 mp,  situat în incinta sediului 

SPCLEP  Tg.Cărbuneşti  

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea   de motive ; 

- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti ; 

- solicitarea cu nr. 5906/07.04.2014 din partea Cabinetului Parlamentar nr. 407- deputat Weber Mihai; 

- contractului de închiriere nr. 21029 din 19.12.2012; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

    Art.1.-  (1) Se aprobă modificarea chiriei pentru spaţiul în suprafaţă de 52 mp, situat în incinta 

sediului SPCLEP  Tg.Cărbuneşti, închiriat de Cabinetul Parlamentar nr. 407- deputat Weber Mihai 

prin contractului de închiriere nr. 21029 din 19.12.2012, în sensul reducerii acesteia la jumătate din 

valoarea actuală de 733 lei/lună, rezultând astfel un cuantum al chiriei de 367 lei/lună, valoare ce va fi 

actualizată anual cu indicele de inflaţie. 

                   (2) Reducerea chiriei se va consemna într-un act adiţional la contractul de închiriere nr. 

21029 din 19.12.2012.  

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2014, la  care au      

  participat 13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 2 voturi contra. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  30 septembrie 2014 

Nr. 62                                                  

 

    

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  restituirea sumelor de bani reprezentând contravaloarea  

imobilului Magazin Sătesc (clădire grajd ) Ştefăneşti şi a terenului aferent   

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea   de motive ; 

- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti ; 

- solicitarea cu nr. 14.927/05.09.2014 din partea doamnei Udroiu Elena Loredana.  

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

    Art.1.-  (1) Se aprobă restituirea către doamna Udroiu Elena Loredana a sumei de 4.545 lei 

reprezentând contravaloarea imobilului Magazin Sătesc (clădire grajd ) Ştefăneşti în suprafaţă de 106 

mp şi a sumei de 4.800 lei reprezentând contravaloarea imobilului teren în suprafaţă de 419 mp,  

aferent  construcţiei Magazin Sătesc (clădire grajd ) Ştefăneşti. 

                  (2) Se aprobă repunerea părţilor în situaţia anterioară desfăşurării licitaţiilor publice pentru 

vânzarea acestor imobile inventariate în domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti.  

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2014, la  care au      

  participat 13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru 1 vot contra 

 şi 1 abţinere. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  30 septembrie 2014 

Nr. 63                                                  

 

    



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice - reactualizare 

 „Reabilitare strada Pieţii, km 0+540 - km 1+932, oraş Tg.Cărbuneşti” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea   de motive ; 

- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti ; 

- solicitările repetate ale cetăţenilor care locuiesc pe strada Pieţii, oraş Tg.Cărbuneşti;  

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica,  cu modificările si completările ulterioare; 

- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C. 

RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu; 

- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;   

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

           

          

    Art.1.- Se aprobă Documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare strada 

Pieţii, km 0+540 - km 1+932, oraş Tg.Cărbuneşti” şi Indicatorii tehnico-economici cuprinşi în 

devizul general estimativ al obiectivului de investiţii, conform anexei, care face parte integranta din 

prezenta hotărâre. 

 

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2014, la  care au      

  participat 13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru şi 3 abţineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  30 septembrie 2014 

Nr. 64 

              



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice - studiu de fezabilitate  

“Construire reţea canalizare menajera Cărbuneşti-Sat, oraş Tg.Cărbuneşti” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea   de motive ; 

- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti ; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica,  cu modificările si completările ulterioare; 

- Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investiţii „Construire reţea canalizare menajera 

Cărbuneşti-Sat, oraş Tg.Cărbuneşti”   întocmit de S.C. RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu; 

 - HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;   

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

           

          

    Art.1.- Se aprobă Studiul de fezabilitate „Construire reţea canalizare menajera Cărbuneşti-Sat, 

oraş Tg.Cărbuneşti” şi Indicatorii tehnico-economici cuprinşi în devizul general estimativ al 

obiectivului de investiţii, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2014, la  care au      

  participat 13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  30 septembrie 2014 

Nr. 65 

  

           



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice  

„Înlocuire învelitoare din ţigla cu învelitoare din tabla la acoperişul 

 Şcolii Generale <<George Uscatescu>>” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea   de motive ; 

- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti ; 

- Solicitarea din partea Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII ,,George Uscatescu’’ Tg. Carbunesti; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica,  cu modificările si completările ulterioare; 

- Documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice „ Înlocuire învelitoare din 

ţigla cu învelitoare din tabla la acoperişul Şcolii Generale <<George Uscatescu>>”   întocmita de 

S.C. RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu;  

- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;   

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    

    Art.1.- Se aprobă Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii „Înlocuire 

învelitoare din ţigla cu învelitoare din tabla la acoperişul Şcolii Generale <<George Uscatescu>>”   

şi Indicatorii tehnico-economici cuprinşi în devizul general estimativ al obiectivului de investiţii, 

conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

          

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2014, la  care au      

  participat 13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  30 septembrie 2014 

Nr. 66 

                                            



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice  

„Extindere reţea publică de apa si canalizare menajeră în zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti 

(strada Plopilor - strada Trandafirilor/Pod Gilort - drum acces fosta ferma IAS)” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea   de motive ; 

- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti ;        

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările şi completările ulterioare ; 

- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Extindere reţea publica de 

apa si canalizare menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor - strada 

Trandafirilor/Pod Gilort - drum acces fosta ferma IAS)”   întocmita de S.C. RONEVACON S.R.L. 

Tg. Jiu; 

- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii „Extindere reţea 

publică de apa si canalizare menajeră în zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor - 

strada Trandafirilor/Pod Gilort - drum acces fosta ferma IAS)” şi Indicatorii tehnico-economici 

cuprinşi în devizul general estimativ al obiectivului de investiţii, conform anexei, care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se aproba depunerea aplicaţiei pe programul POS Mediu, componenta alimentare cu apa si 

canalizare, prin Operatorul Regional APAREGIO GORJ SA;  

    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2014, la  care au      

  participat 13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  30 septembrie 2014 

Nr. 67                                                     

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

  

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în unele 

organisme ale  instituţiilor de învăţământ din oraşul  Tg.Cărbuneşti   

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

 

Având  în vedere : 

-   adresa nr. 1235 din 30.09.2014  emisă de Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, 

înregistrată la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 15943/30.09.2014; 

-   adresa nr. 2448/30.09.2014 emisă de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti, înregistrată 

la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 15.979/30.09.2014; 

- prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;  

- prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , republicată, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

- propunerile formulate în cadrul şedinţei;   

 

        În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se desemnează domnul IANĂŞ DUMITRU  cel de-al treilea reprezentant al Consiliului 

Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 „George 

Uscătescu” Tg.Cărbuneşti.    

         Art.2.- Se desemnează domnul LUNTRARU ALEXANDRU  reprezentantul  Consiliului Local 

al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii(CEAC) a Şcolii 

Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti.    

         Art.3.- Se desemnează domnul POPESCU NICOLAE  reprezentantul  Consiliului Local al 

oraşului Tg.Cărbuneşti  în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii(CEAC) a Colegiului 

Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti .  

         Art.4.- Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerile celor 

două instituţii de învăţământ vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2014, la  care au      

  participat 13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi  1 abţinere. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  30 septembrie 2014 

Nr. 68                                                     

 

                     

 



ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare;  

- decizia nr. 20/25.09.2014 şi decizia nr. 23/03.10.2014 emise de Administraţia judeţeana a Finanţelor 

Publice Gorj, înregistrate la Primăria oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 15.735/25.09.2014, respectiv 

16.273/07.10.2014; 

- HCL nr. 63/30.09.2014 aprobata de Consiliul Local Tg.Cărbuneşti – privind aprobarea restituirii sumei 

de  9.400 lei  d-nei Udroiu Elena Loredana, Stefanesti; 

- referat nr. 17.190/13.10.2014, întocmit de Diaconu Codruta din cadrul comp. imp. şi taxe locale ; 

- referat nr. 14.463/27.09.2014, întocmit de Dobrota Vasile, sef serviciu Cultura – Sport ; 

- adresa nr. 155/18.09.2014, emisa de C.S Gilortul Tg.Cărbuneşti, înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti 

cu nr. 15.445/18.09.2014 ; 

- referat nr. 17.130 / 13.10.2014, întocmit de Ciontescu Constanta, cons.sup. în cadrul  biroul ADPP ; 

- adresa nr. 6.210/14.10.2014, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti, înregistrata la 

Primăria oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 17.214/14.10.2014 ;  

- contul de execuţie de la data de 30.09.2014; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.- Se  aprobă  rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli şi modificarea Bugetului 

local de venituri si cheltuieli,  respectiv virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 

clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe 

anul 2014,    conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.-Se  aprobă  modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor si instituţiilor 

finanţate din venituri proprii si subvenţii,  respectiv virări de  credite bugetare de la un capitol la alt 

capitol al clasificaţiei bugetare si de la un program la altul, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).     

    Art.3.- Se aprobă modificarea Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform 

anexei nr.3 (formular cod 14). 

    Art.4. -  Anexele nr. 1,2 şi 3  fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.10.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 

Nr. 69           

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea achitării integrale a autoutilitarei DACIA DUSTER achiziţionată conform 

contractului de leasing nr. 147.776/24.08.2012  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea   de motive ; 

- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti ; 

- referatul nr. 17.232/14.10.2014;  

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

    Art.1.-  (1) Se aprobă achitarea integrală a autoutilitarei Dacia Duster cu numărul de înmatriculare 

B-453- MAI achiziţionată conform contractului de leasing nr. 147.776/24.08.2012.  

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.10.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 

Nr. 70          

 

 

                         

 



              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pentru tineri, în vederea realizării unei locuinţe 

în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        

 - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

- Prevederile  Legii nr.15 /2003 modificată şi completată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală; 

- P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat 

prin H.C.L nr.111/2007; 

- Solicitarea nr.15.261/ 15.09.2014 a d-nei Buică Gabriela Elena din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada 

Gilortului nr.16, judeţul Gorj,  privind atribuirea  unui  lot, pentru construcţia unei locuinţe pentru 

tineri, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti; 

- H.C.L nr.40/24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri; 

- H.C.L nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti; 

           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de 

480,00 mp (16m x 30m) - lotul cu nr. 7 , numitei  Buică Gabriela-Elena, CNP 2920402181096 , din 

oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Gilortului, nr.16, judeţul Gorj, situat  în satul  Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, 

judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.2.-  (1) Beneficiara dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionată  la art.1 este  obligată 

să înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, conform art.6 

alin.(1) din Legea nr.15/2003, şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, modificata si 

completata.        

                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la  

retragerea dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit,  conform art.6 alin.(2) din Legea 

nr.15/2003. 

    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                                      

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.10.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 

Nr. 71           

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

  

 

HOTĂRÂRE 

privind punerea la dispoziţie a terenurilor aparţinând domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

situate pe str. Trandafirilor Zona pod Gilort - strada Plopilor - Drum acces fosta ferma IAS în vederea 

implementării proiectului ,,Extindere reţea publica de apa si canalizare menajera in zona de sud a 

oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma 

IAS)” din cadrul aplicaţiei EXTINDEREA SI REABILITAREA REŢELELOR DE APA SI 

CANALIZARE, MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRATARE APA SI SISTEM DE DEZODORIZARE 

LA SEAU TG.JIU, IN JUDEŢUL GORJ 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        

 - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

      - raportul de specialitate al biroului ADPP; 

      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare ; 

      - Documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Extindere reţea publica 

de apa si canalizare menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor, strada 

Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)”   întocmita de S.C. RONEVACON S.R.L. 

Tg.Jiu; 

    - solicitarea transmisa email de SC Aparegio Gorj SA, din data de 3 septembrie 2014;  

    - HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice; 

           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă punerea la dispoziţia Operatorului Regional SC Aparegio Gorj SA, a terenurilor 

aparţinând domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti, situate pe str. Trandafirilor Zona pod Gilort- 

Strada Plopilor - Drum acces fosta ferma IAS,  în vederea implementării proiectului ,,Extindere reţea 

publica de apa si canalizare menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti(strada Plopilor, 

strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)” din cadrul aplicaţiei EXTINDEREA SI 

REABILITAREA REŢELELOR DE APA SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAŢIILOR DE 

TRATARE APA SI SISTEM DE DEZODORIZARE LA SEAU TG. JIU, IN JUDEŢUL GORJ. 

       Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.10.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 

Nr. 72          

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinşi în devizul general al investiţiei 

„Modernizare drum comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575 - 8+575, judeţul Gorj” 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        

 - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

      - raportul de specialitate al biroului ADPP; 

      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare ; 

      - HCL nr.56/2014, prin care s-a aprobat suma de 200.000 lei cu TVA pentru reactualizare 

documentaţie tehnica, proiectare si execuţie lucrări ,,Modernizare drum comunal DC 20 Copacioasa – 

Pojogeni, judeţul Gorj” 

      - adresa cu nr. 17.931/15.10.2014, transmisa de MDRAP; 

      -  documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal DC 20 

Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575 - 8+575, judeţul Gorj” întocmita de S.C. BUTTERFLY EFECT  

S.R.L. Craiova; 

      - HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice; 

           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

     

    Art.1.- Se aprobă documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii ,,Modernizare drum 

comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575-8+575, judeţul Gorj” si indicatorii tehnico-

economici cuprinşi in devizul general, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă cofinanţarea in procent de 5% pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare drum 

comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575-8+575, judeţul Gorj”  din bugetul local al 

oraşului Tg.Cărbuneşti. 

    Art.3.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.10.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 

Nr. 73          

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL   

 

HOTĂRÂRE 

pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea  Centrului Cultural „Tudor Arghezi” 

din Oraşul Tg.Cărbuneşti prin Programului prioritar naţional pentru aşezăminte culturale 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        

 - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

      - raportul de specialitate al biroului ADPP; 

      - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale cu modificarile şi completările ulterioare 

      - Ordinul MDRT nr. 1151/11.03.2011 - privind aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea 

obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din 

mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru 

aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, 

modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public 

din mediul rural şi mic urban 

           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

               În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

    Art.1.- Se aprobă reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” din 

Oraşul Tg.Cărbuneşti în cadrul Programului prioritar naţional pentru aşezăminte culturale. 

    Art.2.- Se aprobă predarea amplasamentului către Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Administraţiei Publice prin CNI, care va realiza investiţia, compus din Corp C4 în suprafaţă construită 

de 151,35 mp şi Corp C5 în suprafaţa construita de 629,72 mp,  conform protocolului  model,  transmis 

de MDRAP.  

    Art.3.- Oraşul Tg.Cărbuneşti se angajează sa asigure finanţarea pentru: 

- Lucrările de sistematizare pe verticala a amplasamentului; 

- Racordurile la utilităţile existente (electrica, apa- canal, gaz, etc) ; 

- Întreţinerea si exploatarea obiectivului de investiţii; 

    Art.4.- Oraşul Tg.Cărbuneşti se obligă sa asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare si 

organizarea şantierului.  

    Art.5.- Se aprobă păstrarea destinaţiei clădirii pe o perioadă de minim 15 ani de la finalizarea 

investiţiei. 

   Art.6.- Se aprobă punerea la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii a studiului geotehnic, 

expertizei tehnice, expertizei termice, în vederea întocmirii Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor. 

    Art.7.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a acestei hotărâri.  

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.10.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 

Nr. 74          

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

noiembrie, decembrie 2014 şi ianuarie 2015 

 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 9 alin.(3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

              - propunerile formulate în şedinţa consiliului local din data de 20.10.2014; 

 

       În temeiul  art.35 alin.(1) şi art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

               

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

   

 

 

               Articol unic: Domnul  Luntraru Alexandru se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă  

pentru lunile  noiembrie, decembrie 2014 şi ianuarie 2015.   

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.10.2014, la  care 

      au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.   

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 

Nr. 75         

 

 

 
 
 



ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare;  

- decizia nr. 29 / 20.10.2014 – emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata 

la Primăria oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 18.821/27.10.2014; 

- adresa nr. 13.867 / 23.10.2014 – emisa de Consiliul Judeţean Gorj, înregistrata la Primăria oraş 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 18.393/23.10.2014; 

- decizia nr. 34/27.10.2014, emisa de Ag. Jud. a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la instituţia noastră 

cu nr. 18.951 / 28.10.2014; 

- decizia nr.37/29.10.2014, emisa de Agenţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

instituţia noastră cu nr. 19.231 / 30.10.2014 ; 

- decizia nr. 38/30.10.2014 emisa de Agenţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

instituţia noastră cu nr. 19.295 / 31.10.2014 ; 

- adrese, rapoarte, referate  şi alte documente primite de la compartimentele de resort din cadrul 

Primăriei şi de la ordonatorii terţiari de credite menţionate în raportul de specialitate al biroului 

contabilitate;  

- contul de execuţie de la data de 15.10.2014 ; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.- Se  aprobă  rectificarea şi modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv 

virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la 

altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe anul 2014,    conform anexei nr. 1 (formular 

cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.-Se  aprobă  modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor si instituţiilor 

finanţate din venituri proprii si subvenţii,  respectiv virări de  credite bugetare de la un capitol la alt 

capitol al clasificaţiei bugetare si de la un program la altul, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).     

      Art.3.-Se  aprobă  rectificarea bugetului din Fonduri Externe Nerambursabile  în anul 2014, conform 

anexei nr. 3. 

   Art.4.-  Se aprobă modificarea Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform 

anexei nr.4 (formular cod 14). 

      Art.5.-  Anexele nr. 1,2,3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

   Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 03.11.2014, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

Tg.Cărbuneşti,  3 noiembrie 2014 

Nr. 76           

 



                   ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  încheierii Acordului de Parteneriat între Oraşul Tg.Cărbuneşti şi Grupul De 

Iniţiativa   DEL, pentru susţinerea si asistarea copiilor in vederea participării şcolare si 

performantelor şcolare, finanţat de Fundatia PACT in cadrul proiectului  

– „zefiR- Împreuna pentru puterea de acţiune” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

-  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

- expunerea de motive;  

- raportul de specialitate; 

- prevederile HG nr. 1121/2011 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune  a 

cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020; 

- prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale; 

- dispoziţiile Legii nr.292/2011 privind Legea asistentei sociale; 

- Adresa 18932/27.10.2014 a Grupului  De Iniţiativa DEL pentru susţinerea si asistarea copiilor in 

vederea participării şcolare si performantelor şcolare, finanţat de Fundaţia PACT in cadrul 

proiectului – „zefiR- Împreuna pentru puterea de acţiune”; 

- Legea 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare; 

- Legea 215/2001 – privind administraţia publica locala republicata; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Oraşul Tg.Cărbuneşti şi Grupul De 

Iniţiativa DEL, pentru susţinerea si asistarea copiilor in vederea participării şcolare si 

performantelor şcolare, finanţat de Fundatia PACT in cadrul proiectului- „zefiR- Împreuna 

pentru puterea de acţiune”, prevăzut în anexă ,care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.-  Se aprobă punerea la dispoziţie a terenului în suprafaţa de 80 mp situat  în  strada Gării, 

nr.13  (curtea SVSU ), Oraş Tg.Cărbuneşti  pentru amenajarea unui loc de joaca . 

    Art.3. Se aprobă contribuţia Oraşului Tg.Cărbuneşti la realizarea proiectului cu suma de 5.000 lei 

pentru realizarea lucrărilor de  montare  a spaţiului de joaca si mentenanţă pentru locul de joaca. 

    Art.4. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti ing.jr. Mazilu Mihai Viorel pentru 

semnarea Acordului de Parteneriat intre Oraşul Tg.Cărbuneşti ţi Grupul De Iniţiativa DEL. 

    Art.5. Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 03.11.2014, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  3 noiembrie 2014 

Nr. 77           



 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv  

„GILORTUL” Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

-  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

- expunerea de motive;  

- raportul de specialitate nr.163/27.10.2014; 

- Legea 356/2013 a bugetului de stat pe 2014; 

- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr.69/2000 - Legea educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completările ulterioare; 

-  Ţinând cont de faptul ca, Clubul Sportiv   Gilortul Tg-Carbunesti este in  subordinea Consiliului Local 

al orasului Tg-Carbunesti (fiind persoana juridica de drept public), fiind subventionat in mare parte  

din bugetul local ; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv „Gilortul”  

Tg.Cărbuneşti pe anul 2014, astfel : 

                           Venituri totale – 135.000  lei, din care: 

                                       - 135.000 lei – subvenţie de la bugetul local 

                          Cheltuieli totale – 135.000 lei. 

    Art.2.- Detalierea veniturilor si a cheltuielilor este indicata in anexa nr.1, care face parte integranta 

din prezenta hotărâre. 

    Art.3. Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 03.11.2014, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  3 noiembrie 2014 

Nr. 78          

 

 

 



 

 
Anexă nr.1 la  HCL nr. 78 din03.11.2014 

 

 

 

RECTIFICAREA  

BUGETULUI CLUBULUI SPORTIV GILORTUL TG CARBUNESTI PE ANUL 2014 

 

Venituri                                                                                                      - lei -   

Denumire indicatori Buget initial 

aprobat prin 

HCL nr.4/2014  

Buget rectificat  

pe anul 2014 

Influente 

+/- 

Venituri totale , din care: 125.000  135.000 +10.000 

Subventii buget local 125.000 135.000 +10.000 

 

 

Cheltuieli                                                                                                   -lei - 

Denumire indicatori  Buget initial 

aprobat prin 

HCL nr.4/2014 

Buget rectificat  

pe anul 2014 

Influente 

+/- 

Cheltuieli, total din care  125.000 135.000 +10.000 

Chelt.cu colaboratorii,jucatori,staff tehnic, 

staff administrativ, arbitrii (protocol, mese 

fotbalisti,indemnizatii 

arbitraj,premii,salarii,etc.) 

75.000 80.000 +5.000 

Contributii la bugetul de stat aferent 

colaboratorilor  

2.000 17.000 +15000 

Cheltuieli taxe,transferuri,legitimatii ,taxe 

AJF GORJ 

4.000 4.000 0 

Cheltuieli deplasari la jocuri si antrenamente 12.000 12.000 0 

Obiecte de inventar (echipament , 

mingi,dotari vestiare) 

10.000 10.000 0 

Cheltuieli cu consumabilele 

(apa,medicamente, var pentru marcare teren 

de fotbal, benzina pentru masina de tuns 

gazon) 

4.000 4.000 0 

Alte cheltuieli-amortizare,comisioane 

bancare,amenzi,majorari,etc) 

5.000 5.000 0 

Cheltuieli intretinere + utilitati stadion 20.000 10.000 -10.000 

Cheltuieli neprevazute  3.000 3.000 0 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartiţia apartamentului nr. 4, sc.2, et.1  din blocul ANL  

situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11 Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al   oraşului Tg.Cărbuneşti, Având în vedere :  

- proiectul de hotărâre;- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană; 

- Lista solicitanţilor care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii aprobată prin HCL nr. 

44/25.04.2013;  

- Procesul verbal nr.18.921/27.10.2014 al comisiei de analiză a dosarelor pentru obţinerea unei 

locuinţe ANL; 

- prevederile HCL nr. 129/2008  privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul ANL;  

- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea 

in aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele .  

- prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , republicata , cu 

modificările si completările ulterioare  ; 

- prevederilor Hotărârea de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru  

Locuinţe , republicata , cu modificările si completările ulterioare; 

 

       În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     Art.1.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr. 4, sc.2, et.1 din blocul ANL,  situat pe strada 

Pădurea Mamului, nr. 11, oraş Tg.Cărbuneşti doamnei BANU RALUCA MIRELA, începând cu data 

de 05.11.2014 

     Art.2.- În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi 

compartimentul de specialitate  vor  încheia contractul de închiriere.  

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 03.11.2014, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  3 noiembrie 2014 

Nr. 79           

 

              



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preluării fără plată a unei autospeciale de stins incendii 

  

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - Raportul de specialitate ; 

          - Prevederile Instrucţiunilor MAI nr. 167/30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, 

valorificarea şi casarea bunurilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

         -  Prevederile HG nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum a celor scoase 

din rezervele proprii aflate în administrarea Ministerului de Interne;  

        - Prevederile art. 36 alin.(2) litere d) şi alin.(6) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare; 

        - OMAI nr. 718/30.06.2005;  

         În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- - Se aprobă preluarea fără plată în proprietatea publică a oraşului Tg.Cărbuneşti şi în 

administrarea Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă)  

a autospecialei de stins incendii R 12215DFA-APCA, disponibilizată de către Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenta. 

    Art.2.- Solicitarea de preluare se formulează de către autoritatea administraţiei publice locale 

executiva - Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti, se avizează de către Instituţia Prefectului Judeţului Gorj şi 

se adresează Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta „Lt. Col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj. 

    Art.3.- Bunul prevăzut la art. 1 este imperios necesar Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenta al oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul intervenţiilor pentru stingerea incendiilor, protecţia 

persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii, întrucât oraşul Tg.Cărbuneşti este o 

localitate cu risc major la producerea incendiilor atât la vegetaţie uscata, cât şi la gospodăriile 

populaţiei în număr de 3673.   

    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri.  

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  26 noiembrie 2014 

Nr. 80          

 



 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare;  

- adrese, rapoarte, referate  şi alte documente primite de la compartimentele de resort din cadrul 

Primăriei şi de la ordonatorii terţiari de credite menţionate în raportul de specialitate al biroului 

contabilitate;  

- contul de execuţie de la data de 20.11.2014 ; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se  aprobă  modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv virări de  credite 

bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul în cadrul 

bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe anul 2014, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi 

formular cod 11/01). 

    Art.2.-Se  aprobă rectificarea şi modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor si 

instituţiilor finanţate din venituri proprii si subvenţii,  respectiv virări de  credite bugetare de la un 

capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare si de la un program la altul, conform anexei nr. 2 (formular 

cod 11/02).     

    Art.3.-  Se aprobă modificarea Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform 

anexei nr.3 (formular cod 14). 

    Art.4.-  Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  26 noiembrie 2014 

Nr. 81          

 



 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind înregistrarea Oraşului Tg.Cărbuneşti în Sistemul Naţional Electronic de plata  

online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) 

  

  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- Expunerea de motive; 

- Raportul compartimentului  de  iimmppoozziittee  ssii  ttaaxxee  llooccaallee;  

- prevederile HG 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plata online 

a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar; 

- prevederile Ordinului 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional 

electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar; 

  

  

           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

  

    Art.1.- Se aprobă înregistrarea Oraşului Tg.Cărbuneşti, titularul codului de înregistrare fiscala CF 

nr. 4898681, în Sistemul Naţional Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul 

bancar (SNEP). 

    Art.2.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr.113/31.10.2011 se abrogă.         

    Art.3.- Primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

    

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  26 noiembrie 2014 

Nr. 82          

 

 

                                                       



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind retragerea  dreptului de folosinţă gratuită a unor terenuri situate în  

 vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 

 

 

 

  Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:                          

      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al serviciului  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39  /2006 , aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008; 

- prevederile H.C.L nr.37/27.05.2009 privind atribuire teren în folosinţă  gratuită pe durata 

existenţei construcţiei, numitei Boncu Paulina din com.Roşia de Amaradia, judeţul Gorj;       

- prevederile H.C.L nr.77/26.08.2013 privind atribuire teren în folosinţă  gratuită pe durata 

existenţei construcţiei, numitei Mutulete D.Maria din com. Roşia de Amaradia, sat Ruget, judeţul 

Gorj;       

- prevederile H.C.L nr.105/31.10.2013 privind atribuire teren în folosinţă  gratuită pe durata 

existenţei construcţiei , numitului  Boroacă Ilie din com.Roşia de Amaradia, sat Seciuri , judetul 

Gorj,       

      - Prevederile Legii nr.50/1991- republicată în 2004- privind autorizarea lucrărilor de construcţie, 

modificată si completată;  

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Încetează dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 1000,83 mp (lot nr. 40) 

atribuit prin H.C.L nr.  37/27.05.2009  numitei  Boncu Paulina din comuna Roşia de Amaradia, ca 

urmare a decesului acesteia. 

    Art.2.- Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 944,00 mp (lot nr. 206) 

atribuit prin H.C.L nr.77/26.08.2013 numitei  Mutulete D.Maria din comuna Roşia de Amaradia, 

deoarece nu au fost începute lucrările de construire a locuinţei  în termen de 12 luni. 

    Art.3.- Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 979,00 mp (lot nr. 207) 

atribuit prin H.C.L nr.105/31.10.2013 numitului  Boroaca Ilie din comuna Roşia de Amaradia , 

deoarece nu au fost începute lucrările de construire a locuinţei  în termen de 12 luni. 

    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  26 noiembrie 2014 

Nr. 83         

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr. 12/28.01.2010 privind 

aprobarea ca amplasament pentru realizarea de locuinţe de serviciu pentru medici, asistenţi 

şi alţi angajaţi, de câtre Spitalul orăşenesc Tg.Cărbuneşti a terenului în suprafaţă de       

1.226 mp situat în oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Mitropolit Nestor Vornicescu nr.2,  

judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:                          

      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al serviciului  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

- Prevederile P.U.G.–proiect nr  88/2003  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin 

H.C.L nr.111/2007;  

 - Prevederile H.C.L nr.12/28.01.2010, privind aprobarea ca amplasament pentru realizarea de 

locuinţe de serviciu pentru medici, asistenţi şi alţi angajaţi, de câtre Spitalul orăşenesc 

Tg.Cărbuneşti a terenului în suprafaţă de 1.226 mp situat în oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Mitropolit 

Nestor Vornicescu nr.2, judeţul Gorj; 

  - A.C.52/18.07.2013, proiectul nr.131/2013 privind Sistematizarea pe verticală a blocului ANL şi 

contractul de execuţie lucrări nr.13061/22.07.2013; 

 

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se revocă H.C.L nr.12/28.01.2010 privind aprobarea ca amplasament pentru realizarea de 

locuinţe de serviciu pentru medici, asistenţi şi alţi angajaţi, de către Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti, 

a terenului în suprafaţă de 1.226,00 mp situat în oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Mitropolit Nestor 

Vornicescu nr.2, judeţul Gorj, deoarece pe terenul respectiv au fost aprobate şi demarate lucrările 

necesare pentru sistematizarea pe verticală a blocului ANL, compus din 80 de apartamente.        

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  26 noiembrie 2014 

Nr. 84          

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

   

 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea  Festivalului Judeţean „ E VREMEA COLINDELOR”  

Ediţia a-II-a,  13-14 decembrie 2014  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere :        

- proiectul de hotărâre;  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

- Expunerea de motive; 

- Raportul directorului Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;   

- Regulamentul de organizare Festivalului Judeţean „ E VREMEA COLINDELOR”, ediţia aII-a;  

- Legea 215 / 2001 – Legea  Administraţiei Publice Locale , cu modificările şi completările 

ulterioare, republicată ; 

- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale;  

 

     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Se aprobă organizarea Festivalului Judeţean „ E VREMEA COLINDELOR”, Ediţia     

a-II-a în perioada 13-14 decembrie 2014, conform Regulamentului de organizare prevăzut în anexă, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2.-  Pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului se aprobă  alocarea sumei de 1.420 lei astfel:  

- 900 lei – onorarii membrii juriului;  

- 520 lei – contravaloare masă ( 40x13 lei = 520 lei) 

   Art.3 -  Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti şi 

conducerea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  26 noiembrie 2014 

Nr. 85        

 

 

 

 



 
               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rezilierea contractului de închiriere nr. 13870/08.11.2004   

 

  

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea   de motive ; 

- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti ; 

- solicitarea cu nr. 20383/19.11.2014 din partea domnului Ianăş Dumitru; 

- contractului de închiriere nr. 13870/08.11.2004; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

    Art.1.-  (1) Se aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 13870/08.11.2004 începând cu data de 

19.12. 2014.  

                  (2) Predarea-primirea spaţiului în suprafaţă de 48 mp - clădire solară-, situat în zona blocuri 

( CT1 ),  se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire încheiat între părţi.  

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  26 noiembrie 2014 

Nr. 86         

 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind darea în administrare a Sistemului de alimentare cu apa sat Floreşteni, Oraş 

Tg.Cărbuneşti, către operatorul regional SC APAREGIO Gorj SA, C.E.D. Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea   de motive ; 

- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti ; 

- referatul cu nr. 19790/10.11.2014;  

- adresa nr. 19085/29.10.2014 Administraţia Bazinală de Apa Jiu – Craiova;   

   - HCL nr. 9/28.01.2010;  

   - Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
 

       

    Art.1.-  (1) Se aprobă darea în administrare a Sistemului de alimentare cu apa sat Floreşteni, Oraş 

Tg.Cărbuneşti, către operatorul regional SC APAREGIO Gorj SA, C.E.D. Tg.Cărbuneşti pe bază de 

proces verbal de predare-primire, care va deveni anexă la contractul de delegare nr. 718/16.01.2008.                   

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2014, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  26 noiembrie 2014 

Nr. 87          

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Indicatorilor  tehnico – economici la obiectivul de investiţii : 

„Reabilitare strada Pieţii, km 0+540 - km 1+932, oraş Tg.Cărbuneşti” 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,    Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea   de motive; 

- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

- prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi 

completată ; 

- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea 

"Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii", cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;        
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, privind  administraţia 

publica locala, republicata,  cu modificările si completările ulterioare ; 

         Analizând documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de 

S.C. RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

  

      Art.1.- Se  aprobă Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii  „Reabilitare strada 

Pieţii, km 0+540 - km 1+932, oraş Tg.Cărbuneşti”, conform documentaţiei  tehnice– Reabilitare 

strada Pieţii, km 0+540 - km 1+932, oraş Tg.Cărbuneşti,  elaborata  de SC RONEVACON SRL 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează : 

- VALOARE TOTALA  : 3.148.650 lei fără TVA;  

Din care :  - Valoarea lucrărilor ( C+M ) :    - 2.840.540 lei fără TVA ; 

- Cheltuieli diverse si neprevăzute : - 140.620 lei fără TVA ; 

    Art.2.- Cofinanţarea obiectivului de investiţii este asigurata de Bugetul local de venituri si cheltuieli 

al oraşului Tg.Cărbuneşti, în procent de  5%, din valoarea totala a obiectivului de investiţii, după cum 

urmează : 

VALOARE TOTALA    (lei fără TVA) BUGETUL LOCAL  (lei fără TVA) 

3.148.650 157.432 

    Art.3.- Oraşul Tg.Cărbuneşti îşi asuma operarea si întreţinerea obiectivului de investiţii după 

punerea în funcţiune. 

    Art.4.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr.  64/30.10.2014  se abrogă. 

    Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2014, la  care 

      au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

Tg.Cărbuneşti,  26 noiembrie 2014 

Nr. 88         



Anexă la HCL nr. 88/26.112014 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

Parametrii principali: 

          Categoria de importanţă a lucrărilor:                                  C -normală 

          Panta transversala a parţilor carosabile                                               2.5% 

 Suprafaţă strada:                                                                                            9744 mp     

          Suprafaţă santuri si rigole:                                                                              4650 mp     

          Suprafaţă trotuare:                                                                                          4176 mp                          

 Suprafata spatii verzi:                                                                                     3022 mp         

    

    Asupra structurii parţii carosabile se vor realiza urmatoarele activitati: 

 

- Curatirea suprafetei  

- Zonele cu burdusiri se trateaza prin refacerea sistemului rutier si inlocuirea pamantului 

geliv cu material granulat,asigurandu-se evacuarea apelor si asanarea corpului drumului. Se 

va sapa pe o adancime de 50 cm , se va asterne un strat de balast in grosime de 25 cm , apoi 

un strat de piatra sparta de 25 cm si un strat de mixtura sfaltica tip AB2 in grosime de 6 cm.   

- Amorsarea suparfetei se realizeaza in vederea aplicarii unui strat de preluare . 

- Asternerea unui strat de preluare denivelari tip AB2  in grosime medie de 3 cm pentru 

uniformizarea structurii rutiere . 

- De asemenea, se va realiza amorsarea suparfetei  in vederea aplicarii unui strat de mixturi 

asfaltice. 

- Asternerea unui strat de mixturi asfaltice tip  AB2 in grosime de 6 cm. 

- Asternerea unui strat de mixturi asfaltice tip  BAD25 in grosime de 5 cm. 

- Asternerea unui strat de uzura  tip  BA16 in grosime de 4cm. 

- Ridicarea la cota a caminelor existente presupune aducerea caminelor la nivelul partii 

carosabile modernizate,prin saparea si remontarea acestora.  

Principalele activitati in ceea ce priveste santurile sunt : 

- Desfacerea santurilor existente presupune spargerea betonului existent pe tronsoanle de 

drum unde acestea sunt din beton colmatat,indepartarea betonului si realizarea sapaturii  de 

pamant pentru refacerea santurilor.  

- Taluzarea santurilor se efectueaza  manual , pentru indepartarea vegetatiei si finisarea 

acestora.  

- Asternerea unui strat de nisip in grosime de 10 cm pentru realizarea santurilor de beton. 

- Realizarea santurilor de beton pe 1685 ml, avand  stratul de beton C35/40 in grosime de 

15 cm. 

- Realizarea rigolei carosabile pe 1364 ml. Se masoara la metru liniar(ml). 

Realizarea trotuarelor include urmatoarele activitati : 

- Sapatura de pamant la trotuare se efectueaza manual , pentru indepartarea vegetatiei si 

finisarea acestora.  

- Montarea bordurilor de 10x15 la trotuare.  

- Montarea bordurilor de 20x25 la trotuare.  

- Asternerea unui strat de balast stabilizat in grosime de 10 cm.  

- Asternerea unui strat de BA8 in grosime de 3 cm.  

Realizarea spatiilor verzi include urmatoarele activitati: 

- Asternerea unui strat de pamant vegetal in grosime de 10cm.  

Accesele in gospodarii se vor realiza prin intermediul  tuburilor de beton cu diametrul Ø400 mm 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 

 

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Tg.Cărbuneşti şi a  Statului de funcţii al Serviciului Poliţia Locală Tg.Cărbuneşti  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

modificata prin Legea nr.13/2011; 

- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

 

   Art.1.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului 

Tg.Cărbuneşti, conform anexei nr. 1.       

   Art.2.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Poliţia Locală Tg.Cărbuneşti, 

conform anexei nr. 2.   

   Art.3.- Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

   Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 15.12.2014, la  care 

      au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  15 decembrie 2014 

Nr. 89         

 

 



 

             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea “Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015” 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate;  

          - prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr.7660/2006    

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de  ocupare a  funcţiilor publice; 

          - adresa nr.45788/2014 transmisă de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor  Publici privind 

acceptul pentru proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015; 

           - prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

      În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015” din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, din cadrul Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidenţa a Persoanelor  Tg.Cărbuneşti şi din cadrul  Poliţiei Locale Tg.Cărbuneşti conform 

anexei, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Primarul oraşului şi  compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti  

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 15.12.2014, la  care 

      au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  15 decembrie 2014 

Nr. 90        

 

 

 

 



ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- decizia nr. 61/09.12.2014, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

Primăria oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 21.272/10.12.2014 – privind majorarea nivelului maxim al 

cheltuielilor de personal pentru anul 2014 , cu suma de 770  mii lei; 

- decizia nr. 60/09.12.2014, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

Primăria oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 21.334/11.12.2014;  

- decizia nr. 62 / 15.12.2014, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

Primăria oras Tg.Cărbuneşti cu nr. 21.541 /16.12.2014 – privind creşterea nivelului maxim al 

cheltuielilor de personal cu suma de 200 mii lei; 

- adresa nr.172421/16.12.2014, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata 

la instituţia noastră cu nr. 21.572/16.12.2014- privind alocarea sumei de 1.794,89 lei ; 

- adrese, rapoarte, referate  şi alte documente primite de la compartimentele de resort din cadrul 

Primăriei şi de la ordonatorii terţiari de credite menţionate în raportul de specialitate al biroului 

contabilitate;  

- contul de execuţie de la data de 15.12.2014; 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.- Se  aprobă  rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma de + 2.509,89 mii lei  

şi modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv virări de credite bugetare de la un 

capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul în cadrul bugetului local de 

venituri şi cheltuieli  pe anul 2014,    conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.-Se  aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor si instituţiilor 

finanţate din venituri proprii si subvenţii cu suma de + 1.762,96 mii lei şi modificarea  Bugetului de 

venituri si cheltuieli al activităţilor si instituţiilor finanţate din venituri proprii si subvenţii, respectiv 

virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare si de la un program la 

altul, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).     

      Art.3.-Se  aprobă  rectificarea bugetului din Fonduri Externe Nerambursabile  în anul 2014,  cu suma 

de  +8,00 mii lei,  conform anexei nr. 3. 

   Art.4.-  Se aprobă modificarea Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform 

anexei nr.4 (formular cod 14). 

      Art.5.-  Anexele nr. 1,2,3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

   Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 16.12.2014, la  care 

      au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 
 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare; 

- Ordinul de plată nr.5285/22.12.2014, transmis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, în sumă de 410,44 mii lei, reprezentând contravaloare situaţii lucrări (parţial) - „Reabilitare 

drum DC 20 Pojogeni - Copăcioasa” 

- adresa nr.7696/22.12.2014, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti, înregistrata la 

instituţia noastră cu nr. 21887/22.12.2014; 

- contul de execuţie de la data de 22.12.2014. 
 

        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- Se  aprobă  rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 cu suma de 

+410,44 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.-Se  aprobă modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor şi instituţiilor 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii, respectiv virări de  credite bugetare de la un capitol la alt 

capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).     

   Art.3.-  Se aprobă modificarea Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform 

anexei nr.3 (formular cod 14). 

      Art.4.-  Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

   Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 22.12.2014, la  care 

au participat 11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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