
                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii  de dezvoltare a Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Oraşului Tg.Cărbuneşti şi acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare a 

Bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Pieței  orașului 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 contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei nr. 35/04.01.2016; 

- Ordinul nr. 4075/18.12.2015 al Ministerului Finanţelor Publice privind norme metodologice  pentru 

încheierea exerciţiului  bugetar al anului 2015; 

- Contul de execuţie  al Bugetului Local la 31.12.2015; 

- Legea nr. 273/2006 – privind  finanţele publice locale cu completările şi 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de 

Dezvoltare a Bugetului  de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015 cu suma de 

659.728,29 lei. 

    Art.2.- Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de 

Funcţionare a Bugetului de venituri si cheltuieli finanțat integral din venituri proprii - Administrația 

Pieței orașului Tg.Cărbunești   pe anul 2015  cu suma de 17.730,51 lei. 

    Art.3.- 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 07.01.2016, la  care  

au participat  12  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,  7 ianuarie   2016 

Nr. 1 

 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești  

nr. 107/29.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        

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

         - expunerea de motive; 

         - raportul compartimentului impozite şi taxe; 

         - solicitarea cetățenilor orașului înregistrată la nr. 1563 din 25.01.2016; 

         - dezbaterile  și propunerile consilierilor locali din ședința consiliului local din data de 27.01.2016;   

         - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare aduse 

prin Ordonanţă de Urgenţă nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind  Codul de procedură fiscală și prin Legea 

nr. 358/2015 de aprobare a OUG nr. 50/2015;  

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

        - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative,  republicată; 

         - Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală cu completările  şi modificările  

ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.I.- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 107 din 29.10.2015 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 se modifică după cum urmează:  

     1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

             ” a) cota prevăzuta la art. 457 alin 1 din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale si 

clădirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,08% asupra valorii 

impozabile a clădirii.” 

     2. La articolul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

         ” c) cota prevăzută la art. 458, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale 

aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,2 % asupra valorii care poate fi: 

- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de 

referință; 

- valoarea finala a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţa; 

- valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul 

clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa.” 

     3. La articolul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    ”  d) cota prevăzuta la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale aflate in 

proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri se 

stabileşte la 0,08 % asupra valorii impozabile a clădirii.” 

 

 



 

     4. La articolul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

           ” e) cota prevăzuta la art.  460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale 

aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri 

se stabileşte la 0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii.” 

     5. La paginile 10 și 20 din anexa la HCL nr. 107/29.10.2015  nivelurile  impozitului/taxei pe teren 

prevăzute la art. 465, alin.(2) şi alin (7) din Legea nr. 227/2015 se modifică conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

   Art.II.- Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

   Art.III.- 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 27.01.2016, la  care au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 abținere. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 2015 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

     Având în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ; 

- expunerea de motive; 

- raportul de specialitate al serviciului contabilitate nr. 1354/21.01.2016; 

      -    Contul de execuţie la 31.12.2015; 

      -   Ordinul nr. 4075/18.12.2015 al Ministrului Finanţelor Publice privind norme metodologice  

pentru încheierea exerciţiului  bugetar al anului 2015; 

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

 

    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. Cărbunești, întocmite la data de 31.12.2015, conform anexelor nr. 1, nr. 2, 

nr. 3 şi nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.01.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru și 1 abținere. 

 

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 3 

 
 

 

 



 Anexa nr. 1 la  HCL nr. 3/27.01.2016 

 

Bugetul local de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2015 

 

         - VENITURI -                                                                                           - lei-  

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

inițiala conf. 

HCL11/ 

11.02.2015 

Prevedere  

Definitiva 

HCL126/ 

25.12.2015 

Cont de 

execuție 

31.12.2015 

1 Impozit pe venit din transfer  

drepturi imobiliare  

03.18.00 24.000 29.000 28.834 

2 Cote si sume defalcate din 

impozitul pe venit  

04.00.00 3.094.000 3.366.970 3.361.199,27 

3 Impozite si taxe pe proprietate  07.00.00 1.560.000 1.580.000 1.290.916,27 

4 Sume defalcate din TVA  11.02.00 5.066.220 6.083.220 6.054.978,51 

5 Sume defalcate din TVA pt. 

drumuri 

11.05.00 0 331.000 331.000 

6 Sume defalcate din TVA pt. 

echilibrarea bug. locale 

11.06.00 275.740 1.466.890 1.466.890 

8 Taxe pe servicii specifice 15.00.00 780 780 210 

9 Taxe pe utilizarea bunurilor sau 

pe activități  

16.00.00 416.000 416.000 375.050,15 

10 Alte impozite si taxe fiscale  18.00.00 5.000 5.000 4.061 

11 Venituri din proprietate  30.05.00 225.000 225.000 195.793,21 

12 Venituri din prestări servicii si 

activități 

33.00.00 252.000 252.750 178.516 

13 Venituri din taxe administrative si 

eliberări de permise  

34.00.00 124.000 138.000 139.653,21 

14 Amenzi, penalități si confiscări  35.00.00 382.000 382.000 301.708,71 

15 Diverse venituri  36.00.00 863.200 863.200 447.655,50 

16 

 

Donații si sponsorizări 37.00.00 0 11.150 11.150 

17 Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale unității adm-teritoriale 

39.00.00 0 180 171 

18 Subvenții de la bugetul de stat 

către bugetele locale pentru 

finanțarea investițiilor la spitale 

42.16.00 0 2.504.000 0 

19 Sprijin acordare ajutor încălzire  42.34.00 10.000 10.000 2.304 

20 Subvenții de la bugetul de stat 

pentru finanțarea sănatății  

42.41.00 10.000 10.000 2.661 

21 Subvenții  finanțare program de 

dezvoltare locala  

42.65.00 0 486.170 486.161,88 

 TOTAL   12.307.940 18.161.310 14.678.913,71 

 

                          

    Procent de încasare an 2015 este de 99 % . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Cheltuieli                                                                                                                    –lei- 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

initiala 

BVC conf. 

HCL nr. 11/ 

11.02.2015 

Prevedere  

definitiva 

HCL 126/ 

28.12.2015 

Plați nete de casa 

la 31.12.2015 

1 Autorități executive 51.00.00 2.890.070 2.963.480 2.628.560,54 

2 Alte servicii generale  54.00.00 261.600 290.100 196.978,81 

3 Tranzacții privind datoria 

publica  

55.00.00 10.000 11.000 9.381,42 

4 Ordine publica  si 

siguranța naționala   

61.00.00 647.200 673.220 549.098,91 

5 Învățământ  65.00.00 4.632.500 5.690.200 5.648.585,63 

6 Sănătate 66.00.00 135.100 3.662.120 1.110.243,42 

7 Cultura, recreere si religie  67.00.00 667.100 639.350 579.543,22 

8 Asigurări si asistenta 

sociala  

68.00.00 991.100 1.044.800 941.438,95 

9 Locuințe, servicii si 

dezvoltare publica  

70.00.00 1.611.500 1.813.900 1.141.571,29 

10 

 

Protecția mediului  74.00.00 18.000 58.200 49.298,97 

11 Transporturi 84.00.00 1.103.500 1.974.670 1.803.986,70 

 TOTAL CHELTUIELI   12.967.670 18.821.040 14.658.687,86 

 

Conform contului de execuție la data de 31.12.2015 veniturile încasate sunt in suma de 

14.678.913,71 lei  iar plățile nete de casa la data de 31.12.2015 sunt in suma de 14.658.687,86 lei.  

La încheierea exercițiului financiar 2015 s-a înregistrat un excedent în suma de 20.225,85   lei. 

 

Nota: La data de 31.12.2014 instituția a înregistrat un excedent  al bugetului local in suma de 

659.728,29 lei care însumat cu excedentul anului 2015 respectiv 20.225,85 lei , reprezintă disponibilul 

de 679.954,14 lei conform cont de execuție si extras de cont închidere  la data de 31.12.2015. 

   Suma de 659.728,29 lei (excedent an 2015) a fost virata cu OP.3939/31.12.2015 pentru acoperirea 

deficitului SD-conform HCL 1/07.01.2016, aferent an 2015, iar suma de 679.954,14 lei aflându-se in 

disponibilul secțiunii de funcționare  la data de 31.12.2015. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

   

 

 

 



 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 3/27.01.2016 

 

 

Bugetul local de venituri si cheltuieli al creditelor interne  oraș Tg.Carbunesti pe anul 2015 

 

         -VENITURI-                                                                                                            -lei -             

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

inițiala 

conf.HCL11/ 

11.02.2015 

Prevedere  

Definitiva 

HCL 126/ 

28.12.2015 

Cont de 

execuție 

31.12.2015 

1 Sume aferente creditelor interne  41.07.02 0 250.000 0 

 TOTAL  0 250.000 0 

                 

-Cheltuieli –                                                                                                                  -lei -  

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

initiala 

BVC 

conf.HCL 

11 .02.2015 

Prevedere  

definitiva 

HCL 126/ 

28.12.2015 

Plati nete de casa 

la 31.12.2015 

1 Servicii de sănătate 

publica   

66.07.08 0 250.000 0 

      

 TOTAL CHELTUIELI   0 250.000 0 

 

 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la HCL nr. 3/27.01.2016 

 

Bugetul local de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii  

orașului Tg. Cărbunești pe anul 2015 

 

     - VENITURI -                                                                                                                     lei                                                                        

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

initiala 

conf.HCL11/ 

11.02.2015 

Prevedere  

Definitiva 

HCL 126/ 

28.12.2015 

Cont de 

executie 

31.12.2015 

1 Alte venituri din prestări servicii 

si alte activități venituri proprii 

administrația pieții  

33.10.50 138.500 138.500 83.832 

2 Subvenții primite de instituții 

publice si activități finanțate 

integral sau parțial din venituri 

proprii in cadrul programelor 

FEGA implementate de APIA  

42.10.43 20.700 20.700 20.696,72 

 TOTAL  159.200 159.200 104.528,72 

                   

  Procent de încasare an 2015 este de 85 % . 

 

 

- Cheltuieli –                                                                                                                   lei- 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

initiala 

BVC 

conf.HCL 11/ 

11.02.2015 

Prevedere  

definitiva 

HCL 126/ 

28.12.2015 

Plati nete de casa 

la 31.12.2015 

1 Administrația pieții  70.10.04 141.190 141.190 82.318,95 

2 Alte cheltuieli in domeniul 

agriculturii Pășunat  

83.10.03.03 39.950 39.950 39.940,28 

 TOTAL CHELTUIELI   181.140 181.140 122.259,23 

 

 

Conform contului de execuție la data de 31.12.2015 veniturile încasate sunt in suma de 

104.528,72 lei  iar plățile nete de casa la data de 31.12.2015 sunt in suma de 122.259,23 lei . La 

încheierea exercițiului financiar 2015 s-a înregistrat un deficit   in suma de 17.730,51  lei. 

Nota : La data de 31.12.2014 instituția a înregistrat un excedent   in suma de 21.933,56  lei care însumat 

cu deficitul  anului 2015 respectiv 17.730,51 lei,  reprezintă disponibilul de 4.203,05 lei conform cont de 

execuție si extras de cont închidere  la data de 31.12.2015. 

 Suma de 17.730,51  lei  a fost virata cu OP.3940/31.12.2015 pentru acoperirea deficitului Sf- conform 

HCL 1/07.01.2016 , aferent an 2015, iar suma de 4.203,05 lei aflându-se in disponibilul secțiunii de 

funcționare  la data de 31.12.2015. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 la HCL nr. 3/27.01.2016 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5006  

–disponibil sume mandat depozit local 

                                                                                                        - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificatie 

bugetară 

Sold initial 

01.01.2015 

Încasari în 

anul 2015 

Plăti în anul 

2015 

Sold final  

1. Disponibil sume 

mandat depozit local 

 

5006 

 

36.040 

 

4.309 

 

20.570 

 

19.779 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5033  

–disponibil sume colectate buget local 

                                                                                                       - lei -  

Nr. crt.  Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2015  

Încasări în 

anul 2015 

Plăţi efectuate 

în 2015 

Sold final 

1. Disponibil sume 

colectate buget local 

5033 0 36.732 36.732 0 

 

CONT DE EXECUȚIE AL  SUBVENȚIILOR PRIMITE DE  LA BUGETUL DE STAT PRIVIND 

FINANȚAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ   

ÎN ANUL 2015  

                                                            lei - 

Nr. 

 

Crt. 

 

Denumire subvenție  Cod clasif. 

bugetară 

Prevedere 

bugetara  

Subventii 

primite 

Subvenții 

utilizate 

Cont de cheltuiala Subvenții 

de 

restituit  

1 Subvenții buget de stat 

privind Finanțarea 

Programului Național 

de Dezvoltare Locală   

21A426500 486.170 486.161,88 486.161,88 24A840301710130 0 

 

CONT DE EXECUȚIE A SUBVENȚIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT 

ÎN ANUL  2015  

-lei- 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire subvenție  Cod clasif 

bugetară 

Prev 

bug. 

Subvenții 

primite 

Subvenții 

utilizate 

Cont de cheltuiala Sume de 

restituit 

1 Subv.ptr acordarea ajut de inc 

locuintei conf. OUG 70/2011  

21A423400 10.000 2.304 2.304 24A681501570201 0 

2 Subventii din bugetul de stat 

pentru finantarea sanatatii  

21A424100 10.000 2.661 2.661 24A66080010 0 

 

CONT DE EXECUȚIE A SUBVENȚIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT 

ÎN ANUL  2015                                          -lei- 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire subvenție  Cod clasif 

bugetară 

Prev 

bug. 

Subvenții 

primite 

Subvenții 

utilizate 

Cont de cheltuiala Sume 

de 

restituit 

1 Sume primite de la instituții 

publice și activități finanțate 

integral sau parțial din 

venituri proprii în cadrul 

programelor FEGA 

implementate de APIA  

21E424300 20.700 20.696,72 20.696,72 24E830303203030 0 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al 

 Orașului Tg. Cărbunești în vederea casării si valorificării 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

  - expunerea de motive;  

  - raportul de specialitate întocmit  de d-na Ciontescu Constanta - consilier  superior in   cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tg. Cărbunești; 

  - Raportul  nr. 1425/22.01.2015 întocmit de comisia  de casare numita  in baza dispoziției nr. 

482/04.11.2015, prin care s-a avizat  scoaterea din funcțiune, valorificarea si casarea mijloacelor fixe ce 

aparțin domeniului privat al Orașului Tg. Cărbunești; 

  - OG. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial instituțiilor 

publice;  

  - Contractul de comodat nr 11993/02.09.2010;  

  - OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor  de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;  

  - Prevederile art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.a) și art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația 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 scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat  al orașului        

Tg. Cărbunești în valoare de  74.985,62 lei, în vederea casării si valorificării conform Anexei, care face 

parte integranta  din prezenta hotărâre.  

   Art.2.- Sumele obținute din valorificarea bunurilor se fac venit la bugetul de venituri si cheltuieli  al 

Orașului Tg. Cărbunești. 

   Art.3.- În cazul in care in urma dezmembrării se obțin piese sau materiale care mai pot fi folosite 

acestea vor fi predate pe baza de proces – verbal de predare – primire gestionarului din a  cărui gestiune 

provin mijloacele fixe. 

    Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.01.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 4 
  



 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 23617 din 18.12.2007 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

  - expunerea de motive; r 

  - raportul de specialitate al doamnei Rădulea Daniela, consilier principal in cadrul Biroului 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului Tg. Cărbunești; 

  - Solicitare nr. 22621/17.12.2015 din partea d-lui Giurea Ion; 

  - Contractul de închiriere nr. 23617/18.12.2007; 

  - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;   

  - Legea 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.- Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 23617/18.12.2007 încheiat cu Giurea Ion, 

având ca obiect spațiul în suprafața de 15,36 mp, situat în Str. Teilor (ferma zootehnica), oraș             

Tg. Cărbunești, pentru o perioada de 2 ani, începând cu data de 27.01.2016. 

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.     

     

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.01.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 5 

                                           

 



              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu 

Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor 

din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 3 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- expunerea de motive; 

- raportul  de specialitate al doamnei Rădulea Daniela, consilier principal in cadrul Biroului 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului Tg. Cărbunești; 

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 52/28.07.2015; 

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 67/22.09.2015; 

- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare; 

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

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G. nr.548/1999,  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești 

însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum 

urmează :     la pozitia nr. 3,  coloana 5  va avea următorul cuprins : ,, 3.692.450,76 lei”. 

    Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de 

la art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 

completările ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.   

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.01.2016, la  care au 

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

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 6 



 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al acestuia  a împrejmuirii stației 

de tratare si pompare - 320 ml, aflata în administrarea  

SC APAREGIO GORJ SA- CED Tg-Cărbunești,  în vederea scoaterii din funcţiune a acesteia  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

  - expunerea de motive; raportul  de specialitate;   

  - Proces-verbal de casare nr. 20852/28.11.2014; 

  - Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/2003 , privind bunurile proprietatea publică,cu 

modificările şi completările ulterioare, precum si ale art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru 

reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 

alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ teritoriale, aprobată prin Legea 246/2001;  

  -  Prevederile art.7 alin.(17) din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, 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 trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al acestuia, a 

împrejmuirii stației de tratare si pompare Tg. Cărbunești - 320 ml, aflată în administrarea SC 

APAREGIO GORJ SA - CED Tg. Cărbunești. 

                 (2) Trecerea în domeniul privat al oraşului a împrejmuirii – 320 ml cu valoarea de inventar de 

15916 lei prevăzute la alin (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune a acesteia. 

                 (3) După scoaterea din funcţiune a împrejmuirii - 320 ml prevăzute la alin. (1), SC 

APAREGIO GORJ SA - CED Tg. Cărbunești şi Primăria oraşului își vor actualiza  în mod 

corespunzător datele din evidenţa inventarului domeniului public al orașului Tg. Cărbunești, aprobat 

prin H.G. nr. 973/2002 –Anexa nr. 7 poziția 53  lit.a). 

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

conducerea SC APAREGIO GORJ SA- CED Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.01.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri  . 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 7 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

februarie, martie şi aprilie  2016 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  

 

       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 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 cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 27 ianuarie 

2016, conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Domnul  consilier local Popescu Nicolae  se alege în funcţia de preşedinte de 

şedinţă  pe  lunile februarie, martie şi aprilie  2016. 

 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.01.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru și 5 abțineri  . 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 8 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  
          

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2016 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget,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. 339/18.12 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- Decizia nr. 2 emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la instituţia 

noastră cu nr. 538/ 11.01.2016 – privind repartizarea pe  unități administrativ teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, orașelor, municipiilor;  

- Decizia nr. 3 emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la instituţia 

noastră cu nr. 631/ 12.01.2016 – privind repartizarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal; 

 - Decizia nr. 26/2016 emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice  Gorj, înregistrata la 

instituția noastră cu nr. 51/ 04.01.2016;  

- adresa nr. 1223/29.01.2016 emisa de Consiliul Județean Gorj înregistrata la instituția noastră cu nr. 

2004/29.01.2016;  

- adresa nr. 85/15.01.2016 emisa de Școala Populara de Arta Târgu Jiu la instituția noastră cu nr. 

1554/25.01.2016; 

- Adresa nr. 22486/15.12.2015  emisa de Administrația Naționala a Rezervelor de Stat si Probleme 

Speciale – Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Gorj; 

- Contractul nr. 22140/10.12.2015 încheiat intre Orașul Târgu Cărbunești si SC. Electroconstruția  Elco 

Tg.Jiu S.A; 

- Referatele, adresele, notele de fundamentare, cererile şi celelalte documente privind solicitările de 

fonduri băneşti ale birourilor şi serviciilor din Primăria Tg. Cărbunești, precum şi ale structurilor 

subordonate, menţionate în proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi în raportul de specialitate;  

- contul de execuţie la data de 31.12.2015; 

 

         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 2016 al oraşului  Tg. Cărbunești  

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

respectiv  titluri, articole si alineate bugetare. 

                (2) Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al oraşului Tg. Cărbunești se stabileşte 

la venituri în suma de 13.078.900 lei şi la cheltuieli  în suma de 13.758.850 lei,  cu un deficit de   

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

 

 

 

 



 

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

activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii  pe anul 2016 se stabileşte la venituri în sumă 

totală de 28.232.860 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 28.330.500 lei, cu un deficit  de 97.640 lei, 

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

    Art.3.- Bugetul local de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 al oraşului Tg. Cărbunești  se aprobă  la 

secţiunea de funcţionare cu venituri în suma de 12.145.350 lei şi la cheltuieli  în suma de      

12.145.350 lei, conform anexei nr. 1.1, iar la secţiunea de dezvoltare cu  venituri în suma de 933.550 

lei şi cheltuieli în suma de 1.613.500 lei, cu un deficit de  679.950 lei, conform anexei nr.1.2. 

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

activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2016 se aprobă la secţiunea de 

funcţionare  cu venituri în sumă de 27.682.860 lei şi la cheltuieli în suma de 27.780.470 lei cu un 

deficit de 97.610 lei, conform anexei nr. 2.1, iar la  secţiunea de dezvoltare  cu venituri în sumă de 

550.000  lei  şi cheltuieli în sumă de 550.030 lei cu un deficit de 30 lei, conform anexei nr.2.2. 

    Art.5.- Se aprobă „Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2016”,  conform anexei nr. 3 

(formular cod 14). 

    Art.6.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 31.12.2015 pentru  cheltuielile secţiunii de 

dezvoltare în suma de 679.950 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare la următoarele 

obiectivele de investiţii: Extindere  rețea Iluminat public str. Nestor Vornicescu; Reabilitare str, 

Gilortului, Gării, zona blocuri –str. Pădurea Mamului; Extindere reţea electrica joasa tensiune zona 

Gării; Extindere si reabilitare rețele de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU 

Tg-Jiu Gorj, Sistem supraveghere video C.N.T.A;  Reabilitare  sistem de iluminat public oraș Tg. 

Cărbunești.    

    Art.7.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 31.12.2015  evidenţiat  în bugetul de venituri si 

cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii  astfel :  

               - Spital Orăşenesc de Urgenta Târgu Cărbunești  in suma  de 75.570 lei astfel :  pentru  

finanţarea secţiunii de funcţionare in suma de  75.540 lei  și pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare in 

suma de 30 lei. 

              - Colegiul Naţional  Tudor Arghezi  in suma  de 7.770 lei – pentru finanţarea  cheltuielilor 

secţiunii de funcţionare; 

              - SC. Gimnaziala ”George Uscătescu” in suma de  10.100 lei - pentru finanţarea  cheltuielilor 

secţiunii de funcţionare; 

    Art.8.- Se aprobă utilizarea excedentului  cumulat la 31.12.2015  evidenţiat in bugetul de venituri si 

cheltuieli  al activităţilor finanţate din venituri proprii în suma  de  4.200 lei  - Administraţia Pieţii  

pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

    Art.9.- Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2 și 3 fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

    Art.10.- 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 01.02.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  1 februarie 2016 

Nr. 9 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  
          

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Parteneriatului    

între organizația Fra tiggerkopp- Norge, denumită beneficiar  

si Primăria Tg. Cărbunești, denumită partener al proiectului 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ; 

   Având în vedere: 
           -  expunerea de motive;  

 - raportul de specialitate întocmit de birou ADPP; 

 - scrisoarea de intenție nr. 2365/04.02.2016 privind acordul de lunga durata intre Consiliul Local 

Tg. Cărbunești si Organizația Fra tiggerkopp-Norge, Norvegia;  

 - 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   Parteneriatului   între organizația Fra tiggerkopp- Norge, denumită beneficiar si 

Primăria Tg. Cărbunești, denumită partener al proiectului,  prevăzut in anexă, care face parte integranta 

din prezenta hotărâre. 

      Art.2.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. Cărbunești sa semneze parteneriatul cu Organizația 

F.T.N. - Fra tiggerkopp- Norge  pentru orașul Tg. Cărbunești 

 Art.3.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 11.02.2016, la  care au participat 13 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 1 abținere. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  11 februarie 2016 

Nr. 10 

 

 

 

 



 

Anexă  la HCL nr. 10  din 11.02.2016  

 

 

 

Parteneriat   

intre Fra tiggerkopp- Norge, denumita beneficiar  

si Primaria Tg.Carbunesti, denumita partener al proiectului 

 

 

 

 

Art.1.-  Obiectivele proiectului: 

Acest proiect, funcționând in parteneriat cu Fondurile romane, la nivel National,va contribui la 

îndeplinirea obiectivelor prevăzute in proiectele din contract. Acestea sunt: 

- principalul obiectiv este susținerea a trei seminarii, prin călătoria in Romania, cu scopul 

de a iniția, organiza si a coopera cu un O.N.G. din Romania, de a  avea zi de zi activități 

cu populația săraca( romi si romani, de asemenea) in orașul Tg. Cărbunești si Tg. Jiu. 

- un alt obiectiv este de a asigura o buna colaborare cu oficialitățile din Cărbunești si 

Tg.Jiu. 

- de a preveni corupția si a asigura implementarea legilor privind forța de munca, de a plăti 

taxe locale precum si pe cele de import/export 

- de a asigura locuri de munca si masuri pentru siguranța la locul de munca. 

 

Art.2.-  Subiectul parteneriatului. 

Beneficiarul si partenerul proiectului vor fi definiți prin reguli de procedura pentru munca si relațiile 

convenite prin parteneriat. 

 

Art.3.-  Durata acordului:  

Acordul privind parteneriatul va intra in vigoare in momentul semnării  prezentului act de  cele doua 

părți. 

Va rămâne in vigoare pana când beneficiarul își va îndeplini in totalitate obligațiile prevăzute in proiect. 

 

Art.4. - Beneficiarul 

1.1. Este responsabil de întreaga coordonare, management si implementarea proiectului. 

1.2. Trebuie sa numească un manager de proiect care este responsabil de implementarea obiectivelor 

proiectului. Acesta este Bjorn Oyvind Fjeld. 

1.3. Se asigura in timp util de inceperea proiectului si implementarea intregului proiect. Acesta 

trebuie sa anunte N.F.P. de orice factor care ar putea afecta implementarea prin activitati 

financiare sau de orice fel, a proiectului. 

Primul seminar, stabilit pentru perioada 02-07.02.2016 este propus pentru luna martie, din motive 

de sanatate a participantilor.Acest seminar se va desfasura in prima sapatamana a lunii martie, in 

acord cu cele pevazute anterior. 

1.4. Raspunde de receptia privind plata de la N.F.P. si managementul Grant-ului. 

1.5. Trebuie sa aiba in vedere cotele prevazute in bugetul proiectului si sa le respecte. Poate sa 

anunte eventualele schimbari si sa mareasca cotele bugetului, daca este cazul, pentru 

rambursare.Bugetul proiectului pentru cele trei seminarii este deja accepat si suportat de EEA 

Grant si are in vedere si renovarea unui centru pentru o sala de conferinte si pentru 

muncitori.Regulile privind  transferul banilor are in vedere cursul la zi  al monedei romane, euro 

si coroane norvegiene ( rata de schimb valutar infoeuro). 

1.6. Sa tina o evidenta raportata( initiala, finala), buget, documentatii, declaratii financiare, plati. 

 

 

 

 



 

Art.5. Partenerul proiectului. 

5.1. Partenerul proiectului este responsabil de sustinerea principalului scop al proiectului. 

5.2.Este responsabil pentru: 

1.Sa urmareasca cu atentie specificul activitatii stabilit in proiect, prin implementarea planului sau a 

altor prevederi. 

2.Furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru coordonarea, monitorizarea implementarii proiectului 

, in scopuri de raportare. 

3.Depunerea confirmarii privind eligibilitatea oricarei cheltuieli. 

4Instiintarea beneficiarului de orice factor care ar putea afecta implementarea proiectului,in acord cu 

Planul de Implementare al Proiectului. 

 

Art.6. Proiectul bugetului si activitatile specifice 

6.1.Principalele obiective ale Beggar Cup in Romania urmaresc realizarea urmatoarelor: 

1.Seminar pentru femei, pentru a invata sa croseteze, sase zile in luna martie. 

2.Seminar pentru barbati in ceea ce priveste obtinerea unui loc de munca in domeniul turismului, 

31.martie- 4 aprilie 

3.Seminar care prevede masurile finale ale organizatiei NGO, 23- 28 mai sau prima luna din iunie a.c. 

6.2. Responsabilitati pentru partenerul proiectului: 

1. Sa asigure o camera, incapere pentru sustinerea seminariilor si cele necesare pentru desfasurarea 

acestora. 

2. Stabilirea unui program apentru sarbatorirea  parteneriatului. 

6.3. Proiectul bugetului ar arata  astfel: 

1. Costul calatoriei pentru doua persoane din Kristiansland, Norvegia, la Carbunesti, Romania si 

costul sederii aici ( cazare, mancare, inchiriere sala seminarii) 

Cost estimativ  : 4000 euro 

2. Costul calatoriei pentru doua persoane din Kristiansland, Norvegia, la Carbunesti, Romania si 

costul sederii aici ( cazare, mancare, inchiriere sala seminarii, calatorii pentru indeplinirea scopului) 

Cost estimativ  : 4000 euro 

3. Costul calatoriei pentru doua persoane din Kristiansland, Norvegia, la Carbunesti, Romania si 

costul sederii aici ( cazare, mancare, inchiriere sala seminarii, calatorii pentru indeplinirea scopului, 

costuri pentru celebrarea parteneriatului) 

Cost estimativ  : 4000 euro 

TOTAL 12.000 EURO 

 

Art.7.Colaborarea cu o a treia parte. 

7.1. In caz de colaborare cu o a treia parte, inclusiv subcontractori, partenerul proiectului va ramane 

singurul responsabil in fata beneficiarului in ceea ce priveste respectarea obligatiilor sale. 

7.2. Partenerul proiectului nu are dreptul sa-si transefere drepturile si obligatiile sale in acest parteneriat 

fara  sa anunte acest lucru celeilalte parti si Punctului Focal National. 

7.3. Colaborarea cu o a treia parte inclusive, subcontractori,se va face in accord cu procedura stabilita de 

U.E. si legislatia de drept public. 

 

Art.8. Monitorizare, evaluare si raportare 

Beneficiarul are responsabilitatea de a monitoriza masurile luate de partenerul proiectului  si este 

responsabil de monitorizarea, evaluarea si raportarea ceruta. 

 

Art.9. Controlul financiar si audit.  

Partile trebuie sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corecta a legilor. 

 

Art.10.Comunicarea si publicitatea 

Beneficiarul si partenerul proiectului trebuie sa aiba in vedere masurile de comunicare si publicitate, in 

concordanta cu aplicatia proiectului. 

 

 



 

Art.11.Confidentialitatea. 

 Toate informatiile de pe parcursul proiectului sunt confidentiale, daca acest lucru este prevazut in mod 

explicit. Se stabileste acelasi lucru si pentru actele clasate confidentiale. 

 

Art.12. Modificarea, retragerea si disputele 

12.1.Orice modificare trebuie sa fie obiectul unui amendament pe care trebuie sa-l anunte N.F.P.( Punct 

Focal National) pentru aprobare. 

12.2.Beneficiarul si partenerul proiectului hotarasc ca nu se vor retrage decat din motive obiective, bine 

intemeiate. 

12.3.In cazul oricarei dispute, partenerii acestui acord sunt obligati sa gaseasca o cale amiabila de 

rezolvare. 

12.4.Orice disputa legala care are in vedere cele prevazute in acordul de parteneriat va fi rezolvata in 

concordanta cu jurisdictia tarii in care beneficiarul este localizat. 

 

Art.13.Neexecutarea prevederilor proiectului si rambursarea. 

In cazul in care partenerul proiectului , in totalitate sau in parte, nu  indeplineste obiectivele acestui 

proiect sau apar erori materiale in executarea proiectului, fiecare parte care semneaza acest parteneriat 

isi asuma obligatia de a returna beneficiarului fondurile primite, incepand cu luna urmatoare primirii 

notificarii. 

 

Art.14.Limba folosita in parteneriat va fi engleza. 

 

Art.15.Legislatia si forta majora. 

15.1.Acest parteneriat este guvernat de legislatia norvegiana alaturi de legislatia tarii beneficiarului. 

15.2.Nici o parte a acestui parteneriat nu va fi responsabila de nerespectarea prevederilor, in cazul fortei 

majore. 

 

Art.16.Concluzii 

Prezentul parteneriat poate fi schimbat prin regului stricte si motive intemeiate, care va fi semnat de 

beneficiar si partenerul proiectului, de asemenea. 

 

 

 

Reprezentantul proiectului Beggar Cup in Romania                  Primaria Tg.Carbunesti 

Bjorn Oyvind Fjeld                                                                Primar- Ing.Jr.Mazilu  Mihai Viorel 

Semnatura                                                                                         Semnatura 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2016  

 

 

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

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

dezbaterile din şedinţa consiliului local;  

- raportul de specialitate al Serviciului buget,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.339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- Decizia nr. 10 / 16.02.2016, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 3503/17.02.2016 ; 

- adresă nr. 1660/22.02.2016, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 3898/23.02.2016; 

- adresele nr. 14,15/23.02.2016, emise de Clubul Sportiv Gilortul Tg. Cărbunești, înregistrate la 

instituția noastră cu nr. 3906, 3907/23.02.2016; 

       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 pe anul 2016 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, cu suma de +22,00 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se  aprobă rectificarea  Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de +1,50 mii lei şi modificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la 

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

    Art.3.- Anexele nr. 1 și 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 din data 29.02.2016, la  care au participat          

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 11 

 



               ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii și Statului de personal  ale 

Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești valabile  începând cu 1 februarie 2016 

 

 

 

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. 3995/23.02.2016 și actele normative invocate în acesta;  

- adresa nr. 3820/22.02.2016 a Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești;   

- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2) litera a),  alin. (3) litera b) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea 

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 ,                

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

       Art.1.-  Se aprobă  Organigrama,  Statul de funcţii și Statul de personal ale Spitalului Orășenesc 

de Urgenţă Tg. Cărbunești  valabile începând cu 1 februarie 2016, prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

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

conducerea Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 29.02.2016, la  care au participat       

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 12 

         

 



 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de facilităţi  fiscale  in conformitate cu  

Legea 227/2015 - art. 456 alin.(2) lit.k și art 464 alin.(2) lit. j 

 şi cu H.G. nr. 1/2016 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. 227/2015 privind Codul fiscal cu completările si modificările ulterioare; 

       - prevederile H.G. nr. 1/2016  privind normele de aplicare a Codului fiscal; 

 

            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 2016 se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru 

clădirea folosită ca domiciliu  și scutirea de la plata impozitului/taxei pe terenurile aflate în proprietatea 

persoanelor  ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din  ajutor social.   

    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 din data 29.02.2016, la  care au participat         

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 13 

 

 

 

 



              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat d-lui Duliga Ioanil  

pentru reconstrucția locuinței afectate de alunecările de teren din com. Roșia de Amaradia, 

județul Gorj în vatra de sat Cojani, oraşul 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 nr. 2032/01.02.2016 a d-lui Duliga Ioanil pentru reconstrucția locuinței afectate de 

alunecările de teren din com. Roșia de Amaradia, județul Gorj în vatra de sat Cojani, oraşul Tg. 

Cărbunești, judeţul Gorj;  

   - Prevederile art. 15,lit.d) din Legea nr.50 /1991,  modificată şi completată privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții;  

- Prevederile Legii nr. 2l5/2001 – legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările; 

           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 

1000,00 mp, lotul cu nr. 205, d-lui Duliga Ioanil, CNP 1790915181154 pentru reconstrucția locuinței 

afectate de alunecările de teren din com. Roșia de Amaradia, județul Gorj în vatra de sat Cojani, oraşul 

Tg. Cărbunești, judeţul Gorj (plan de situație anexat).  

    Art.2.-  (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionată  la art. 1 este  obligat să 

înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului şi să o realizeze în 

conformitate cu Legea nr. 50/1991, modificată si completată.        

                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la  retragerea 

dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit. 

    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 din data 29.02.2016, la  care au participat         

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 14 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale acordate la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti - 2016 

 

 

 

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 Asistenţă Socială;  

       -  Prevederile  art. 112 alin.(3) lit. b) 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. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

   Art.1.-  Se aprobă „Planul  anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul oraşului 

Tg.Cărbuneşti – 2016”, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

   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 din data 29.02.2016, la  care au participat       

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 15 

 

 

 



 

 

Anexă la HCL nr. 15 din 29.02.2016  

 

 

 

PLAN ANUAL 

DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE _ 2016 

 

 

 

         Planul anual de acţiune privind serviciile oferite la nivelul oraşului Tg-Cărbunești, judeţul Gorj, se 

elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor 

sociale la nivelul oraşului Tg-Cărbunești conform Legii nr. 292/2011. 

         Planul anual de acţiune poate fi modificat; 

- ca urmare a unor modificări intervenite în structura aparatului propriu al primarului; 

- ca urmare a modificării sau apariţiei unor acte legislative; 

         Actualele măsuri adoptate de Guvernul României pentru reducerea sărăciei şi facilităţile acordate 

persoanelor defavorizate social întăresc şi completează eforturile autorităţilor locale în acoperirea de 

programe sociale şi acordarea de măsuri de protecţie şi asistenta socială pentru cât mai multe categorii 

de persoane vulnerabile din comunitate. 

         La nivelul oraşului Tg-Cărbunești a fost identificate următoarele grupuri ţinta (categorii de 

beneficiari) după cum urmează: 

                                    1. Copii şi familii aflate în dificultate; 

                                    2. Persoane vârstnice; 

                                    3. Persoane cu handicap 

                                    4. Persoane defavorizate de etnie rom; 

                                    5. Alte persoane în situaţii de risc social; 

       În întocmirea planului de acţiune pentru anul 2016 s-a ţinut cont de scopul SPAS din cadrul 

Primăriei oraşului Tg-Carbunesti şi anume, prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau 

vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială. 

     Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale. 

BENEFICII SOCIALE 

1. Venitul minim garantat  

Plata ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările 

ulterioare, se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăti şi Inspecţia Socială Gorj. 

La sfârşitul anului 2015 se aflau în plata un număr de 57 de dosare având un număr de 128 

beneficiari de venit minim garantat. 

2. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare; 

În cursul anului 2015 au fost acordate 47 de ajutoare de urgenţă. 

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 precum şi 

a Hotărârii Consiliului Local, sumele necesare fiind de asemenea prevăzute în bugetul local. 

3.  Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 

          Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanei cu handicap grav se acorda conform Legii 

nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare. 

             La sfârşitul anului 2015 un număr de 56 persoane cu handicap, beneficiau de drepturile 

prevăzute de lege. 

           Referitor la persoanele cu handicap în cursul anului 2015 au beneficiat de asistent personal 

(însoţitor) un număr de 23 persoane din care 9 pentru minori şi 14 pentru adulţi şi 33 de indemnizaţii 

pentru persoanele cu handicap (30 pentru adulţi şi 3 pentru minori).  

4. Alocaţia pentru susţinerea familiei: 

În anul 2015 au fost în plata un număr de 47 dosare, estimam că la sfârşitul anului 2016 numărul 

dosarelor să crească ajungându-se la un număr de 65-70 dosare în plata. 

 



 

5. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei  conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie 

 socială în perioada sezonului rece, ajutorul  pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la 

bugetul de stat, familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse. Pentru perioada sezonului rece 

noiembrie 2015- martie 2016 au fost în plata un număr de 91 cereri .  

6. Protecţia copilului 

În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt  

propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere specializată la 

domiciliul părinţilor, instituționalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au 

beneficiat de măsuri de protecţie. 

           Trimestrial, minorii care s-au aflat  cu măsură de protecţie specială, respectiv plasament familial, 

au fost  monitorizaţi prin întocmirea rapoartelor de monitorizare. 

           Minorii care se afla cu măsură de supraveghere specializată sunt monitorizaţi periodic în familiile 

lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte antisociale. 

           S-au desfăşurat acţiuni de informare în scopul conştientizării de către părinţi a riscurilor asumate 

prin plecarea la muncă în străinătate.      

       

 

Nr. 

Crt. 

 

Măsuri 

 

Acţiuni 

 

Termen 

1. Măsuri de asistenta şi protecţie 

socială pentru familiile/persoane 

fără venituri sau cu venituri 

reduse –Legea 416/2001 

- identificarea familiilor şi persoanelor singure 

în vederea acordării ajutorului social; 

- activităţi de informare despre drepturi şi 

obligaţii; 

- acordare venit minim garantat pentru 

persoanelor aflate în imposibilitatea asigurării 

în mod independent a nevoilor de ordin 

financiar, în limitele prevăzute de Legea 

416/2001 cu modificările şi completările 

ulterioare şi sprijinirea beneficiarilor de ajutor 

social la acordarea ajutorului pentru încălzire în 

perioada sezonului rece; 

 

Permanent 

2. Măsuri de protecţie şi asistenta 

acordate persoanelor cu 

handicap grav 

- angajarea de asistenţii personali şi acordarea 

de indemnizaţii pentru persoanele cu handicap 

- verificarea activităţii asistenţilor personali; 

 

Permanent 

3. Măsuri de asistenta şi protecţie 

socială pentru situaţii deosebite 

si acordate în baza Legii 

416/2001 şi a HCL 

37/21.03.2011 

- acordarea ajutoarelor de urgenţă  

Permanent 

4. Acordarea alocaţiei de susţinere 

a familiei 

- sprijinirea familiilor în vederea completării 

formularelor şi întocmirea dosarului privind 

alocaţia de sprijin 

 

Permanent 

5. Acordarea 

indemnizaţiei/stimulent pentru 

creşterea copilului până la vârsta 

de 2 ani 

- sprijinirea familiilor în vederea întocmirii 

dosarului pentru indemnizaţie/stimulent 

creştere copil 

 

Permanent 

6. Acordare alocaţii de stat - sprijinirea familiilor în vederea întocmirii 

dosarului pentru alocaţia de stat ; 

 

Permanent 

7. Măsuri de asistenta şi protecţie 

socială pentru familiile/fără 

venituri sau cu venituri reduse, 

- sprijinirea populaţiei în vederea completării 

formularelor pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzire în perioada sezonului rece 

 

01.11.2016-

31.03.2017 



 

          

  Obiective specifice urmărite prin PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE 

1. Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul 

asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de 

beneficiari); 

2. Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să 

cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi 

profesională, adrese de domiciliu, etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, 

ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere, etc.), cuantumul şi data 

acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru actualizarea acestor evidenţe; 

3. Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi 

performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul oraşului Tg-

Carbunesti. 

4. Obiectiv specific 4: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei 

localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.  

           Aplicarea Planului de acţiuni se face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor 

beneficiarilor de asistenţă socială, aşa cum este de fapt prevăzut şi în legislaţia în vigoare.De cele mai 

mule ori, beneficiarul unei măsuri de protecţie socială aduce în discuţie apariţia şi a altor posibile 

probleme, astfel încât acesta devine beneficiarul mai multor acţiuni şi măsuri de protecţie socială. 

           Atingerea obiectivelor din planul de acţiune privind măsurile de asistenţă socială se realizează 

conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli alocat în anul 2016.       

 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

  

        
 
 
 
 

 

în perioada sezonului rece-OUG 

70/2011 

8. Măsuri de sprijinire pentru 

persoanele aflate în dificultate 

prin programe de ajutoare 

- distribuirea de alimente către categorii sociale 

defavorizate în cadrul programului POAD; 

- distribuirea de lapte praf pentru copii cu vârsta 

0-1 an- 

- acordarea stimulentului educational pentru 

copii din familiile defavorizate  sub forma de 

tichete sociale  

- Anual 

 

 

- Lunar 

9. Măsuri de asistentă în domeniul 

protecţiei copilului conform 

Legii 272/2004 cu modificările 

şi completările ulterioare ; 

- identificarea copiilor cu părinţii plecaţi în 

străinătate; 

- monitorizarea şi evaluarea acestora pe o 

perioadă de trei luni şi asigurarea şi propunerea 

măsurii de plasament unde situaţia impune; 

 

Permanent 

 

10 Identificarea şi rezolvarea 

problemelor cu care se confrunta 

persoanele de etnie 

- identificarea copiilor romi care nu 

frecventează cursurile şcolare şi informarea 

familiilor acestora cu privire la necesitatea 

frecventării acestor cursuri; 

- identificarea persoanelor care nu au acte de 

identitate si sprijinirea lor în obţinerea actelor 

de identitate; 

 

 

Permanent 



          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

HOTĂRÂRE 

       privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea  

oraşului Tg.Cărbuneşti, anul 2016    

 

 

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; 

          - raportul de specialitate al compartimentului Asistenţă Socială;  

          - 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;  

       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 2016, prevăzut în anexa nr. 1.   

    Art.2.- Se declară luna Martie 2016   „Luna Curăţeniei”.   

    Art.3.- Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local ce se vor executa de beneficiarii de 

ajutor social, potrivit legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare pe anul 2016, 

prevăzut în anexa nr. 2.  

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

    Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre.  

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 29.02.2016, la  care au participat       

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 16 
 
 



 

                                                                                              Anexa  nr. 1  la HCL nr. 16 din 29.02.2016 

 

 

 

PROGRAM 

privind măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea  oraşului Tg. Cărbuneşti 

ANUL 2016 

 

 

        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  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 ;menajarea 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 consiliile locale; 

g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene 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 consiliile locale; 

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; 

g) păstrarea curățeniei pe arterele de circulație;  

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

folosesc în alte   scopuri; 

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) curățirea si întreținerea șanțurilor, rigolelor si podețelor aferente proprietății.   

 

        Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti îsi propune  să execute un  program de curăţenie  şi de 

înfrumuseţare a oraşului in     perioada 01.03.2016 – 31.03.2016 cu acțiuni specifice lunii curățeniei, cat 

si pe tot parcursul anului 2016 cu  SC    Salubris Gilort  SRL Tg.Cărbunești, personalul beneficiar al 

Legii 416/2001 ( venitul minim garantat), precum si  cu    sprijinul   cetăţenilor  oraşului, asociaţiilor de 

proprietari - locatari,  instituţii 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, Blahnița  a pâraielor permanente si nepermanente, reparații străzi, drumuri comunale, întreținere 

rețele iluminat public, reparații fântâni publice, lucrări de întreținere spatii verzi si de amenajare de noi 

spatii verzi. 

 

      Spaţii verzi  

-  întreţinerea spaţiilor verzi  existente in  oraşul Tg.Cărbunesti ,  

-  amenajarea de noi spatii verzi in zona blocuri  

-  săpat spatii verzi  semanat gazon şi plantat flori de sezon   

-  achizitie material floricol  

-  dezgropat  trandafiri  

-  tăieri de corecţie la trandafiri  

-  administrarea de ingraseminte organice si chimice  pe  spatii verzi  

-  tăieri de corecţie la gardul viu str. Trandafirilor , str. Tudor Arghezi Pietii si  str. Teilor. 

-  toaletarea  arborilor şi arbuştilor  

-  lucrari de pregatit coronamentul pentru arbori  si arbusti   

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

-  stropiri a arborilor si arbustilor impotriva bolilor si daunatorilor      

-  plantare de  puieţi  în  zonele  adiacente cailor rutiere  si zone verzi  

-  defrişări a zonelor împădurite    

-  văruit arbori  

 - cosit spatii verzi  

-  lucrari de strangere a resturilor vegetale  

-  reparaţii  locuri de joaca ,  lucrari de  vopsitorii la accesorii  

-  lucrari de dezinsectie si deratizare 

-  identificarea de  depozite  necontrolate de deseuri pe spatii verzi , colectarea si transportul acestora .  

 



 

     Străzi , drumuri comunale , satesti si  vicinale 

- reparaţii  drumuri comunale , satesti  si vicinale  satele apartinatoare orasului Tg.Carbunesti :   

Pojogeni (Comanesti , , Cuci , Rugi ) Macesu , Curteana , Cretesti ,    Floresteni , Cojani , Rogojeni , 

Carbunesti sat ( Tupsa , Puiesti, Zarafi, Gatani, Dutesti )  achizitie material pietros , 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 oras Tg.Carbunesti  cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare   

 -reparatii strazi str. Pietii, Gilortului  , Garii ,Teilor  

- reabilitare-modernizare  strada    

- marcaje străzi  şi treceri pietoni  

- maturat  străzi  şi trotuare  

- vopsit , văruit  borduri    

 - montat tuburi pentru preluare ape pluviale in zonele cu probleme 

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

 - reparat şi înlocuit indicatoare rutiere deteriorate   

- continuarea lucrarilor  de reabilitari strazi si  zona blocuri – Padurea Mamului  

       Mobilier urban  

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

 - achizitie indicatoare  

 -reparatii statii de autobuz  

       Iluminat  public  

 - lucrări de intretinerea - iluminat public zona blocuri  ,alei  si sate  unde reteaua de iluminat nu a fost 

modernizata  

- achizitie  becuri  si drosere .  

       

       Salubritate  

 - colectarea deşeurilor menajere depozitate necontrolat   de pe raza orasului  

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

-  ridicarea deseurilor municipale dupa graficul stabilit  

          Acţiuni în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmării : 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.  

 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate 

închirierii,  propunerile privind ordinea si modul de soluționare a cererilor   

 

 

             Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului , Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

-  art. 8 alin (2) si( 3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 14 alin 1,2,7 si art. 15 alin 1,2,3, 4  din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe; 

- Procesul verbal nr. 2757/2016  înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind 

repartizarea locuințelor pentru tineri aprobata cu modificări prin HCL 77/2012 si HCL18/2013;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbunești  nr. 129 /2008 privind aprobarea criteriilor 

pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea locuințelor 

pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg.Cărbunești si a listei  cu actele justificative pe care 

solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor; 

- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările ulterioare 

și Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Legii privind locuințele.  

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.-  Se aprobă  ”Lista solicitanților  care au acces la locuințele pentru tineri, destinate 

închirierii,  propunerile privind ordinea si modul de soluționare a cererilor”, prevăzută în anexă, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.-(1) Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum si la acordarea priorităților 

in soluționarea cererilor se vor adresa primarului in termen de 7 zile de la afișarea listelor. 

              (2) Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile  de la primire, in condițiile 

legii. 

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 29.02.2016, la  care au participat       

14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru și 1 abținere. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                       

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 17 
 



              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu 

Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor 

din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 75 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- raportul  de specialitate al doamnei Rădulea Daniela, consilier principal in cadrul Biroului 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului Tg. Cărbunești; 

- Adresa nr. 9390/18.12.2015, înregistrata la Primăria orașului Tg-Carbunesti sub nr. 22323/18.12.2015. 

- Adresa nr. 1280/10.02.2016, înregistrata la Primăria orașului Tg-Carbunesti sub nr. 2784/10.02.2016. 

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 9262/15.12.2015; 

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1248/09.02.2016; 

- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 51/28.07.2014 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Târgu Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999: 

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

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.3, alin.4, si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G. nr.548/1999,  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor ; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

   Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești 

însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum 

urmează :la poziția nr.75, coloana 5 va avea următorul cuprins : 

                                      ” a).= 894.460,28 lei;  n).= 2.117.651,17 lei” 

    Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de 

la art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 

completările ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.   

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 29.02.2016, la  care au participat       

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                       

 

                                                 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 18 

 



               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, 

           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 139,  având datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă darea in administrare a extinderii de rețea apa potabilă realizată, către operatorul 

regional Apa Regio Gorj S.A., C.E. D. Tg. Cărbunești, pe baza 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 din data 29.02.2016, la  care au participat       

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                       

 

 

 

                                                 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 19 

 

 

 



 

 

Anexă la HCL nr. 19 din 29.02.2016  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme de 

alimentare cu 

apa  

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Localitatea:   

  sat Pojogeni( Rugi )   

Rețea PE Dn 50  =1664 ml  

Stație pompare: 

- cabina 

- hidrofor tip M-300/C,  

P= 1,9 Kw,  Hmax= 48 m, 

Q=0,6-7 mc/h 

2015 38.412,46 Proprietatea 

publica a 

orașului  

Tg.Cărbunești 

în 

administrarea 

Consiliului 

Local  

Tg. Cărbunești 
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                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               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, 

           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 138,  având datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă darea in administrare a extinderii de rețea apa potabilă realizată, către operatorul 

regional Apa Regio Gorj S.A., C.E. D. Tg. Cărbunești, pe baza 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 din data 29.02.2016, la  care au participat       

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                       

 

 

 

                                                 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 20 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă la HCL nr. 20 din 29.02.2016  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme de 

alimentare 

cu apa  

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Localitatea: 

 sat Cărbunești-sat ( Puiești )   

Rețea PE Dn 63 =1630 ml  

 

2015 37.263,24 Proprietatea 

publica a 

orașului  

Tg.Cărbunești 

în 

administrarea 

Consiliului 

Local  

Tg. Cărbunești 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 
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              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al acestuia  a magaziei în suprafața 

de 218,40 mp   aflata în administrarea Școlii Gimnaziale  ,,George Uscătescu”,  în vederea scoaterii din 

funcţiune a acesteia  
 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

  - expunerea de motive; raportul  de specialitate;   
  - Autorizație de desființare in regim de urgenta nr. 22/24.03.2009; 

  - Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/2003 , privind bunurile proprietatea publică,cu 

modificările şi completările ulterioare, precum si ale art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru 

reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 

alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ teritoriale, aprobată prin Legea 246/2001;  

  -  Prevederile art.7 alin.(17) din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, 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 trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al acestuia,  a 

magaziei în suprafața de 218,40 mp  aflata în administrarea Școlii Gimnaziale ,,George Uscătescu”.  

                 (2) Trecerea în domeniul privat al oraşului a magaziei în suprafața de 218,40 mp aflată în 

administrarea Școlii Gimnaziale ,,George Uscătescu cu valoarea de inventar de 161.865,18 lei,  prevăzută la 

alin (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune a acesteia. 

            (3) După scoaterea din funcţiune a magaziei în suprafața de 218,40 mp Școala Gimnazială             

,,George Uscătescu”  şi  Primăria oraşului își vor actualiza  în mod corespunzător datele din evidenţa inventarului 

domeniului public al orașului Tg. Cărbunești, aprobat prin H.G. nr.973/2002 –Anexa nr. 7, pozitia 61, lit.f).         

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

conducerea Școlii Gimnaziale ,,George Uscătescu” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 29.02.2016, la  care au participat       

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                       

 

 

 

                                                 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 21 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  concesionarea unui teren aparținând domeniului public  

al orașului Tg.Cărbunești  

 

 

 

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 nr. 22.340/14.12.2015 din partea d-nei Pădure Ioana Mariana, privind concesionarea 

terenului in suprafața de 19,6 mp, situat in Zona blocuri ; 

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

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

ulterioare; 

- Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 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 concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat in Zona blocuri, in 

suprafața de 19,6 mp, cu destinație construcție provizorie - garaj, doamnei Pădure Ioana Mariana.  

    Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul in suprafața de 19,6 mp - Construcție provizorie garaj este 

de 10 ani începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prețul fiind de 19 lei/mp/an. 

    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 din data 29.02.2016, la  care au participat       

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                       

 

 

 

                                                 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 22 

 

 



 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului „Cămin-cantină”de către  

Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”  către  Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  

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; 

      - referat nr. 3878/23.02.2016 din partea Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  Tg.Cărbuneşti; 
      - protocolul nr .2420/05.02.2016 încheiat între Orașul Tg. Cărbunești si Ministerul Dezvoltării 

Regionale si Administrației Publice  prin Compania Naționala de Investiții  „C.N.I. ” S.A;       

      - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu completările şi modificările 

ulterioare; 

      - prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu completările şi 

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 darea în folosinţă gratuită a imobilului „Cămin-cantină” de către Colegiul Naţional 

„Tudor Arghezi” către  Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  Tg.Cărbuneşti , în condiţiile convenite între 

cele două părţi şi înscrise în Protocolul încheiat în acest scop.            

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

conducerea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

     

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 29.02.2016, la  care au participat       

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                       

 

 

 

                                                 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 23 

 



           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ”Modalității de identificare a beneficiarilor de  

stimulent educaţional, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate și procedura de 

acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță”   

 

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;  

      - HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind 

stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a 

procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță; 

      - Legea  Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

      - Legea nr. 272/ 2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

       - Legea asistenței sociale 292/2011 cu modificările si completările ulterioare; 

       - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;  

       - Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările 

ulterioare; 

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

       - Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 
      În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE      

  

 

    Art.1-  Se aprobă ”Modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional, precum 

și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale 

pentru grădiniță”  potrivit Legii nr. 248 din 28 octombrie 2015, privind stimularea participării în 

învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform anexei care face parte 

integranta din prezenta. 

    Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti și 

Serviciul Public de Asistenta Sociala vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 29.02.2016, la  care au participat       

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                       

 

 

 

                                                 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 24 



 

                                                                                                    Anexă  la HCL nr. 24 din 29.02.2016  

 

Modalitatea de identificare a beneficiarilor, modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate 

 şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă 

 

1.  Tichetele sociale pentru  grădiniţă  se acordă copiilor din familii defavorizate,care au domiciliul sau 

resedinta  pe raza  orasului Tg Carbunesti, în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele 

criterii: 

    a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent - copiii 

pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin 

eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani; 

    b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1 septembrie a anului şcolar curent, 

în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar; 

    c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat 

pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

     Tichetele sociale sunt bonuri de valoare reglementate exclusiv de prevederile Legii 284/2015 şi sunt  

destinate exclusiv acordării stimulentului educaţional  

2. Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al copilului 

sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada 

absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. "Cerere - declaratie pe propria 

raspundere pentru acordarea stimulentului educational (tichet social pentru  grădiniţă)" este prevazut in 

anexa nr. 1.1 la prezenta 

3.- Stimulentul se acorda numai pentru copiii care frecventeaza in mod regulat unitatile de invatamant 

prescolar si care indeplinesc cerintele prevazute la art. 5 alin. (2) si (3) din lege. 

4. Dreptul la stimulent se acorda lunar , pe perioada participarii copilului la activitatile organizate in 

cadrul unitatilor din invatamantul prescolar, in perioada septembrie-iunie, incepand cu luna in care 

beneficiarul indeplineste criteriile de eligibilitate, pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, 

insotite de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si inscrierea/frecventarea 

activitatilor organizate de  grădiniţă. 

5.  (1 ) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile 

impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă 

de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional. 

    (2) La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie conform prevederilor alin. (1) se exceptează 

următoarele: 

    a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

    c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin 

Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

    d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri 

externe nerambursabile; 

    e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv susţinerii educaţiei 

preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale; 

    f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată; 



    g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de 

formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale; 

    h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice sau juridice 

ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă. 

    (3) Veniturile realizate de membrii familiei inclusiv cele exceptate se dovedesc, după caz, prin 

documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate 

poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor. 

    (4) În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori 

persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri 

din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în 

considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete 

realizate în comun de persoanele din gospodărie. 

    (5) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. anterior 

solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea 

împreună. 

6. Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa 

familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia. 

7.  Verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele doveditoare pentru acordarea 

stimulentului, precum şi prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează, în termen de maximum 15 

zile de la data înregistrării acestora, de d-na Stoican Angela. 

8. Pentru copiii de vârstă preşcolară din familiile care beneficiază de stimulent, unităţile de învăţământ 

preşcolar au obligaţia de a transmite primăriilor în raza teritorială a cărora îşi au domiciliul sau reşedinţa 

familiile, până la data de 5 a lunii, situaţia centralizatoare privind beneficiarii, conform prezenţei 

înregistrate în luna anterioară, în format electronic şi letric, semnată de conducătorul unităţii de 

învăţământ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la normele de aplicare a legii . 

9. Notarea prezenţei de către profesori se face conform unei proceduri care se transmite de Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice către unităţile de învăţământ. 

10.Conducătorul unităţii de învăţământ se asigură că notarea zilnică a prezenţei este realizată conform 

procedurii. Verificarea prezenţei se realizează inopinat de către conducătorul unităţii de învăţământ şi d-

na Stoican Angela  , fiecare cel puţin o dată pe lună. 

11. În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. a) din lege, d-na Stoican Angela  analizează situaţia 

absenţelor transmisă lunar de conducătorul unităţii de învăţământ şi face propuneri justificate primarului 

privind aprobarea cazurilor excepţionale. 

12.Pentru toate absenţele medicale, părintele este obligat să prezinte certificatul medical sau scutirea 

medicală în vederea motivării absenţelor, până la data de 3 a lunii următoare. 

13.  În situaţia în care în urma comunicării de catre titular a unor modificari in component familiei si 

venituri  se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulent, primarul emite dispoziţie de 

încetare a dreptului şi/sau de recuperare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, după caz, cu luna 

următoare celei în care au intervenit modificările. 

14.Dacă restituirea în natură a tichetelor sociale pentru grădiniţă necuvenite nu este posibilă, sumele 

reprezentând contravaloarea acestora se recuperează de la titular, în condiţiile legii, pe baza dispoziţiei 

emise de primar. Tichetele sociale pentru grădiniţă necuvenite şi neutilizate, respectiv sumele 

reprezentând contravaloarea acestora, după caz, se restituie/achită de către titular, în termen de 

maximum 30 de zile de la data comunicării dispoziţiei. 

 15.  Pentru solicitanţii cărora li s-a acordat dreptul la stimulent, d-na Stoican Angela  întocmește o listă 

cu datele de identificare ale acestora, pe care o transmit pe suport electronic agenţiilor judeţene pentru 

plăţi şi inspecţie socială, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru informare. 

16.(1) Modificarea dreptului la stimulent se efectuează în situaţia în care se comunică sau se constată 

modificarea numărului de copii din familie pentru care a fost acordat iniţial dreptul. 

    (2) Dreptul la stimulent se suspendă pe perioadele în care copilul/copiii nu îndeplinesc condiţiile de 

frecvenţă prevăzute de lege. 

    (3) Dreptul la stimulent încetează dacă nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute de lege. 

    (4) Modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului se face prin dispoziţie scrisă a primarului, 

începând cu luna următoare celei în care se comunică sau, după caz, se constată una dintre situaţiile 

prevăzute la alin. (1)-(3), care se comunică titularului în termenul prevăzut de lege. 



17.(1) Necesarul de fonduri pentru plata stimulentelor educaţionale sub forma tichetelor sociale pentru 

grădiniţă prevăzute de lege, stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, în baza numărului de 

beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale, se asigură de la bugetul de stat, din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

18. (1) Cererile însoţite de documentele justificative, se depun de reprezentantul familiei la primăria 

orasului Tg Carbunesti in  a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, până la data de 

20 decembrie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul şcolar 2015-2016 cererile, însoţite de documentele 

justificative, se pot depune până la data de 30 aprilie 2016. 

    (2) Cererile depuse după termenele prevăzute la alin. (1) nu se mai iau în considerare. Pentru 

solicitarea dreptului, reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului depune o nouă 

cerere pentru anul şcolar următor, cu încadrarea în termenele reglementate. 

    (3) Cererile sunt verificate de d-na Stoican Angela şi centralizate în vederea stabilirii numărului total 

de beneficiari de pe raza unităţii administrativ-teritoriale. Datele se comunică şi unităţilor de învăţământ 

la care sunt înscrişi preşcolarii. 

19.Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniţă revine persoanelor împuternicite în 

scris de către primar. 

20.Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniţă în perioada de valabilitate, numai pentru 

achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite, exclusiv de la 

operatorii economici care comercializează produsele prevăzute de lege cu care unitatea emitentă are 

încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale. 

21. Se interzic titularului: 

    a) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma 

corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului; 

    b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri 

şi/ori servicii; 

    c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu 

vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare 

autocolantele speciale ale unităţii emitente; 

    d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de 

igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite. 

22.  Prezentele   modalitati de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificate si 

procedura de acordare a tichetelor sociale pentru  grădiniţă se completeaza cu prevederile Hotararii 

Guvernului nr. 15/19.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 

defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă. 

23. Distribuirea tichetelor sociale pentru grădinița se face pana la data de 15 a lunii in curs, pentru luna 

anterioara , în baza dispoziţiei emise de primarul orașului Tg. Cărbunești. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare 

în oraşul Tg. Cărbunești 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

           - proiectul de hotărâre;  

           - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

           - adresa nr. 23/08.02.2016 (2663/09.02.2016)  a  ADIA Gorj;  

           - adresa nr. 1079/15.02.2016 (3187/15.02.2016)  a  SC APAREGIO  GORJ SA; 

           - Hotărârea nr. 1/05.02.2016  a Adunării Generale a ADIA Gorj ;  

           -  prevederile Codului Fiscal - Legea 227/2015  privind reducerea TVA începând cu 01.01.2016;   

           - avizul Preşedintelui ANRSC Bucureşti nr.332276 din 30.12.2015;    

           - prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice ; 

           - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare; 

           - prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE      

       

         Art.1.- Se aprobă prețurile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare după 

cum urmează:  

        1. Prețul pentru populație începând cu 01.01.2016 la apă potabilă produsă, transportată şi 

distribuită  în oraşul  Tg. Cărbunești este de 2,64 lei/mc,  inclusiv  TVA. 

        2. Prețul pentru rest utilizatori  începând cu 01.01.2016 la apă potabilă produsă, transportată şi 

distribuită  în oraşul  Tg. Cărbunești este de 2,42 lei/mc,  fără  TVA. 

        3. Tariful pentru populație începând cu 01.01.2016 la canalizare  în oraşul  Tg. Cărbunești este de 

3,10 lei/mc,  inclusiv  TVA. 

        3. Tariful pentru rest utilizatori  începând cu 01.01.2016 la canalizare  în oraşul  Tg. Cărbunești 

este de 2,58 lei/mc,  fără  TVA. 

       Art.2.- Şeful CED Tg.Cărbuneşti şi compartimentul  de specialitate din cadrul SC Aparegio SA- 

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

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 29.02.2016, la  care au participat       

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                       

 

 

                                                 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 25 

 



 

             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ”Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  

în orașul Tg. Cărbunești”   

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

           - proiectul de hotărâre;  

           - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;              

           - adresa nr. 23/08.02.2016 (2663/09.02.2016)  a  ADIA Gorj;  

           - Hotărârea nr. 2/05.02.2016  a Adunării Generale a ADIA Gorj ;  

           - prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice ; 

           - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare; 

           - prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

           - prevederile Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”ADIA” 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 ”Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în orașul 

Tg.Cărbunești”,  prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.2.- Primarul, compartimentele de resort din cadrul primăriei, șeful CED Tg. Cărbunești şi 

compartimentul  de specialitate din cadrul SC Aparegio SA- CED Tg. Cărbunești vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei  hotărâri. 

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 29.02.2016, la  care au participat       

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                       

 

 

 

 

 

                                                 

Tg. Cărbunești,  29 februarie 2016 

Nr. 26 

 

 

 

       



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2016 

 

 

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 buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr. 

6273//24.03.2016;  

- 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.339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- adresă nr. 2.464/22.03.2016, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 6.148/23.03.2016; 

- contul de execuție la data de 15.03.2016;  

       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 pe anul 2016 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la 

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

    Art.2.- Se  aprobă rectificarea  Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de +274,00 mii lei şi modificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la 

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

    Art.3.- Anexele nr. 1 și 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 din data 30.03.2016, la  care au participat          

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 27 

 



                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Tg.Cărbuneşti şi ale Serviciilor Publice subordonate   

Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pe anul 2016 

              

 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 art.III alin.(1) și (2) din Ordonanţa 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. 36 alin. (2) lit.a) şi alin. (3) lit. b) 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;   

- Avizul favorabil nr. 55449/2015 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti şi din cadrul  Serviciilor Publice de interes local subordonate 

Consiliului Local al orașului Tg.Cărbuneşti; 

- HCL nr. 9 /01.02.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti 

pe anul 2016;   

        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 aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, 

Organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tg.Cărbunești, 

Organigrama Serviciului Poliţia Locală Tg.Cărbunești şi Organigrama Serviciului Public de Asistență 

Socială Tg.Cărbunești, conform anexelor nr. 1,2,3 și 4.    

   Art.2.- Se aprobă Statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti  

şi ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexelor 

nr. 5 - 16.    

   Art.3.- Anexele nr. 1-16 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 din data 30.03.2016, la  care au participat          

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 28 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „Regulamentului privind  organizarea şi funcţionarea  

 Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 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 de specialitate întocmit de către coordonatorul S.P.C.L.E.P. Tg.Cărbuneşti privind aprobarea 

modificării „Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea  Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Tg. Cărbuneşti” şi Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date nr. 3749961 /2016;  

 În conformitate cu prevederile: O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr.2104/2004 pentru aprobarea 

Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, 

financiare şi materiale; H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară 

a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; 

Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. 64/2011 pentru aprobarea 

metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.  

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

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

           

 

         Art.1.- Se aprobă „Regulamentul privind  organizarea şi funcţionarea  Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tg.Cărbuneşti”, prevăzut în anexă, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.            

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

conducerea SPCLEP   vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au participat          

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 29 
 
 



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind repartiția a patru apartamente din blocurile ANL2003 și ANL2012  

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, Având în vedere: 

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

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului , Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- Lista solicitanților  care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,  propunerile privind 

ordinea si modul de soluționare a cererilor, aprobată prin HCL nr. 17/29.02.2016;  

- Procesul verbal nr. 6.274/24.03.2016  al comisiei de analiză a dosarelor pentru obținerea unei locuințe 

ANL privind propunerile de repartizarea locuințelor pentru tineri;   

-  art. 8 alin (2) si( 3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea 

in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbunești  nr. 129 /2008; 

- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  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 repartiția apartamentului nr. 5, sc.1, et.2, din blocul ANL2003, situat pe strada 

Pădurea Mamului, nr. 11, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data de 04.04.2016 doamnei              

DOBRE MIRABELA ELENA.  

   Art.2.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 3, sc.4, et.1, din blocul ANL2003, situat pe strada 

Pădurea Mamului, nr. 11, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data de 04.04.2016 domnului             

ZORILĂ RAREȘ CLAUDIU.  

   Art.3.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 16, sc.A, et.3, din blocul ANL2012, situat pe strada 

Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data de 04.04.2016 domnului 

PÎRVAN FLORIN SILVIU.  

   Art.4.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 18, sc.A, et.3, din blocul ANL2012, situat pe strada 

Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data de 04.04.2016 domnului               

MILOȘESCU IULIAN.   

    Art.5.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de specialitate vor 

încheia contractele de închiriere.         

    Art.6.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au participat          

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 30 

 



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind concesionarea prin licitație publica deschisa a terenului in suprafața de 1 mp situat in orașul    

Tg. Cărbunești, strada Minerilor, Bl K și concesionarea prin licitație publica deschisa a terenului in 

suprafața de 1 mp situat în orașul Tg. Cărbunești, str. Pandurilor, aparținând domeniului public al  

orașului Tg. Cărbunești 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, Având în vedere: 

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

-  Raportul de specialitate  întocmit  de d-na Ciontescu Constanta   consilier  superior  si insp. asistent 

Zorlescu Liliana in   cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tg. Cărbunești; 

- Cererea nr.  6232/23.03.2016 depusa la registratura instituției  de d-nul Ularu Stefan Mihai; 

- Cererea nr. 6254/23.03.2016 depusa la registratura instituției de d-na  Savescu  Gabriela Elena; 

- prevederile art.3 alin.(4) si ale art. III pct.5 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica; 

- prevederile O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, 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 concesionarea, prin licitație publică deschisă, a terenurilor aparținând domeniului 

public al orașului Tg. Cărbunești  situate in: 

                         a) Oraș Tg. Cărbunești, strada Minerilor, BL K, în suprafața de 1 mp; 

                        b) Oraș Tg. Cărbunești, str. Pandurilor, în suprafața de 1 mp;  

   Art.2.- Se aprobă Caietul de sarcini și documentația de atribuire pentru concesionarea prin licitație 

publica deschisa, a terenurilor prevăzute la art. 1, conform Anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

    Art.3.-  Se aprobă concesionarea terenurilor  pe o perioada de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire a 

duratei contractului prin încheierea unui act adițional, in condițiile legii. 

    Art.4.- Se aprobă prețul minim de pornire la licitație de 31 lei/mp/an pentru suprafața de 1 mp, situat 

în orașul Tg. Cărbunești, strada Minerilor, Bl K.  

    Art.5.- Se aproba prețul minim de pornire la licitație de 31 lei/mp/an pentru suprafața de 1 mp, situat 

în orașul Tg. Cărbunești, str. Pandurilor. 

    Art.6.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au participat          

14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru și 1 abținere. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 31 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  tarifelor pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și 

menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, practicate de SC Salubris  Gilort SRL 

Tg.Cărbunești  pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi a satelor aparţinătoare, 

 stabilite conform Ordinului nr. 109/2007 al ANRSC,    

 

 

 

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;  

- Notele de fundamentare privind stabilirea tarifelor;  

- Prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor; 

- Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;  

- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 

        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 01.04.2016 se aprobă tarifelor pentru activitatea de curățare și transport a 

zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, practicate 

de SC Salubris  Gilort SRL Tg.Cărbunești  pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi a satelor aparţinătoare, 

stabilite conform Ordinului nr. 109/2007 al ANRSC,  prevăzute în  anexă, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

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

Salubris Gilort SRL vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au participat          

14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 32 

 



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

 

HOTĂRÂRE 

privind închirierea prin  licitație publică a spațiului ”Restaurant - Piață” în suprafață de 83,75 mp, situat 

în Piața Agroalimentară a orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj, în vederea desfășurării de activități 

comerciale - vânzări produse: piese de utilaje (piese tractor), cereale, etc.   

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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 și privat al Primăriei orașului 

Tg.Cărbunești;   

- Cererea nr. 6409/25.03.2016 depusa la registratura instituției  de SC RECOSEMTRACT SRL 

Timișoara prin administrator Semen Vasilica;  

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

- prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale 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 Caietul de Sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a spațiului 

”Restaurant - Piață” în suprafață de 83,75 mp, situat în Piața Agroalimentară  a orașului Tg. Cărbunești, 

județul Gorj în vederea desfășurării de activități comerciale - vânzări produse: piese de utilaje (piese 

tractor), cereale, etc.                

      Art.2.- Spațiul poate fi închiriat și parțial în funcție de solicitări, conform releveu clădire.    

    Art.3.- Durata închirierii este de 3 ani, prețul de pornire la licitație fiind de 12 lei/mp/lună, conform 

raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL, actualizat cu indicele de inflație.  

     Art.4.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor duce 

la îndeplinire prezenta hotărâre. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au participat          

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

                                       

 

                                                                     

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 33 

 

 



 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea denumirii ,, CRISTINEL RĂDUCAN”  

STADIONULUI Tg. Cărbunești   

 

 

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;  

- biografia privind  viaţa şi activitatea lui Cristinel Răducan;  

- Avizul favorabil al Comisiei de Atribuire de Denumiri a județului Gorj nr. 1 din 23.03.2016;  

- raportul de avizare al comisiei  de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-

culturale, culte,muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport din 19.02.2016;    

 - prevederile OG nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu  

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii 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 atribuirea denumirii ,,CRISTINEL RĂDUCAN”     STADIONULUI  orașului           

Tg. Cărbunești . 

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

şi conducerea Clubului Sportiv ”Gilortul”  Tg. Cărbunești, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au participat          

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 34 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentantului oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul 

Adunării Generale a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L   

 

 

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

         - discuţiile şi propunerile din şedinţa consiliului local din data de 30 septembrie 2013 consemnate 

în procesul verbal al şedinţei;  

          - demisia dl. Văduva Vasile Paul din funcția de reprezentant al orașului Tg.Cărbunești în cadrul 

Adunării Generale a Asociaților la SC Salubris Gilort SRL înregistrată la nr. 4989/09.03.2016;  

          - prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu modificările 

ulterioare 

          - prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor; 

          - actul constitutiv al S.C. Salubris Gilort S.R.L.; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    

    Art.1.- Se numeşte domnul Ianăș Dumitru,  cetăţean român, născut la data de 07.05.1954, în        

loc. Pojogeni, judeţul Gorj, domiciliat în oraşul Tg.Cărbuneşti, sat Pojogeni, nr. 400, judeţul Gorj, 

identificat cu C.I. seria GZ, nr.337952, emisă la data de 15.04.2009  de  SPCLEP Tg.Cărbuneşti, având 

CNP 1540507182836, ca reprezentant  al asociatului persoană juridica - oraşul Tg.Cărbuneşti, prin 

Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, având C.U.I. 4898681, în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor la  S.C. 

Salubris Gilort S.R.L. 

    Art.2.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară privind 

reprezentantul oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort 

S.R.L. se abrogă.  

    Art.3.-  Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerea SC 

SALUBRIS GILORT SRL vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au participat          

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 35 

 

 

 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul de principiu în vederea susținerii  Spitalului  Orășenesc de Urgența 

Tg.Carbunesti  in intenția sa  de a  depune  solicitare  la Ministerul Sănătății   in vederea obținerii 

de fonduri  pentru finanțarea  cheltuielilor de capital  -   „dotarea cu aparatura medicala” 

 

 

 

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 6845/01.04.2016 al  Serviciului buget contabilitate ,resurse umane ; 

   - adresa nr 2432 /23.03.2016  emisa  de  Spitalul Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești; 

  - Nota de fundamentare nr. 1685/23.02.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgenta 

Tg.Carbunesti; 

   - procesul verbal al ședinței ordinare a  Consiliului Local din data de 30.03.2016; 

          - prevederile Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății; 
   - prevederile Legii nr.273/2006  privind finanțele   publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

        -  Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu completările şi 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 acordul de principiu în vederea susținerii  Spitalului  Orășenesc de Urgenta 

Tg.Cărbunești  in intenția sa  de a  depune  solicitare  la Ministerul Sănătății   în vederea obținerii de 

fonduri  pentru finanțarea  cheltuielilor de capital  -   „dotarea cu aparatura medicala ”,  cu mențiunea  că 

în Bugetul de venituri și cheltuieli al  anului  2016, nu sunt prevăzute  credite bugetare privind 

asigurarea unei eventuale cofinanțări.  (acordul de principiu nu atrage in vreun fel răspunderea autorității 

publice locale în asigurarea cofinanțării de 10%). 

   Art.2.-  Managerul Spitalului Orășenesc de Urgenta Tg.Cărbunești  va informa, în scris, în timp util 

Consiliul Local Tg.Cărbunești,  care  sunt obligațiile stabilite de Ministerul Sănătății în sarcina 

autorității administrației publice  locale. 

    Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti și Spitalul 

Orășenesc de Urgenta Tg.Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 04.04.2016, la  care au participat          

9  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

Tg. Cărbunești,  04 aprilie 2016 

Nr. 36 



 

                 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;  

- Referatul nr. 6726/31.03.2016, întocmit de Vlăduțescu Ovidiu, administrator Piaţa agro-alimentară; 

- Solicitările nr. 14035 și 14036 din 15.07.2015 ale lui Barbu Marin și Barbu Ecaterina și 6647, 6648 și 

6649 din 29.03.2016- Barbu Ion, Barbu Ileana și Barbu Constantin;  

- 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 01.05.2016-15.06.2016, 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 21.04.2016, 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 21.04.2016, 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 din data 04.04.2016, la  care au participat          

9 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu  9 voturi pentru. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

Tg. Cărbunești,  04  aprilie  2016 

Nr. 37 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2016 

 

 

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 buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr. 

8016/21.04.2016;  

- 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.339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- referatele nr. 7787 și 7855/19.04.2016 întocmite de Ciontescu Constanța - biroul ADPP; 

- referatul nr. 7701/19.04.2016 întocmit de Diaconu Codruța compart. impozite și taxe locale;  

- adresă nr. 226/19.04.2016, emisă de Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 7895/19.04.2016; 

- contul de execuție la data de 15.04.2016;  

       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 pe anul 2016 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti cu suma de + 1,33 mii lei şi modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 

2016, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, 

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

    Art.2.- Se  aprobă rectificarea  Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de + 5,00 mii lei, conform anexei 

nr. 2  (formular cod 11/02). 

   Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2016, conform 

anexei nr. 3 (formular cod 14).  

   Art.4.- Anexele nr. 1,2 și 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 27.04.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu  13 voturi pentru și 1 abținere. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

Tg. Cărbunești,  27 aprilie 2016 

Nr. 38 

 



     ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea contractelor de servicii : documentații de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), 

respectiv a contractelor de consultanta pentru accesare fonduri europene si guvernamentale, in sesiunea 

2014-2020 pentru Spitalul Orășenesc de Urgenta Tg. Cărbunești 

 

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; 

- informarea din partea Spitalului Orășenesc de Urgenta in ședința de consiliu local  din luna iunie 2014, cu 

privire la sprijinul financiar pentru întocmirea studiilor premergătoare întocmirii DALI;         

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările și completările ulterioare ; 

-  scrisoarea de intenție transmisa e-mail de dl. dipl. ing. Mihăița Andrei; 

-  OUG 34/2006 modificata privind achizițiile publice; 

- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentațiilor tehnico-economice; 

- ghidul pentru aplicarea la POR 2014-2020, lansat in varianta consultativa; 

       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: documentație de avizare a lucrărilor (DALI) 

,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului 

Orășenesc de Urgenta Tg.Cărbunești” în valoare de 130.000 lei  fără TVA,  conform OUG 34/2006 modificata, 

în vederea accesării de fonduri europene, POR 2014-2020, Axa nr.8. 

    Art.2.- Se aprobă atribuirea contractului de servicii proiectare: documentație de avizare a lucrărilor (DALI): 

“Consolidarea, Modernizarea și Creșterea  Eficientei Energetice a Spitalului Orășenesc de Urgenta Târgu 

Cărbunești”, in valoare de 130.000 lei  fără TVA,  conform OUG 34/2006 modificata, in vederea accesării de 

fonduri europene, POR 2014-2020, Axa nr. 3. 

  Art.3.- Se aproba atribuirea contractului de servicii proiectare: documentație de avizare a lucrărilor (DALI): 

,,Extinderea si Amenajarea de noi spatii de cazare Spital Orășenesc de Urgenta Tg. Cărbunești’’, in vederea 

accesării de fonduri guvernamentale (MDRAP-CNI), in valoare de 130.000 lei fără TVA pentru fiecare, conform 

OUG 34/2006 modificata. 

  Art.4.- Se aproba atribuirea contractelor de servicii  consultanta in vederea obținerii finanțărilor nerambursabile 

pentru cele trei(3) documentații de avizare a lucrărilor (Axa nr 8, Axa nr. 3, respectiv CNI-MDRAP), in valoare 

de 130.000 lei fără TVA pentru fiecare, conform OUG 34/2006 modificată. 

  Art.5.- Plățile se vor efectua de către Orașul Tg. Cărbunești in calitate de beneficiar al serviciului, numai după 

obținerea finanțării din fonduri europene in sesiunea 2014-2020 din bugetul proiectului pentru fiecare contract in 

parte,  in caz de finanțare europeana, respectiv guvernamentală. 

  Art.6.- Se mandatează primarul orașului Tg. Cărbunești, ing. jr. Mazilu Mihai Viorel sa semneze contractele de 

servicii, având ca obiect întocmirea DALI :  ,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului orășenesc de urgenta Tg. Carbunesti”, “Consolidarea, 

Modernizarea și Creșterea  Eficientei Energetice a Spitalului Orășenesc de Urgenta Târgu Cărbunești”,  si  

,,Extinderea si Amenajarea de noi spatii de cazare Spital Orășenesc de Urgenta Tg. Cărbunești’’ cu S.C. 

 ASIX DESIGN SRL, respectiv contractele de consultanta accesare fonduri pentru fiecare proiect in parte, cu S.C. 

Stef Management Consulting SRL. 

   Art.7.- Se abrogă HCL 48 din 15.07.2014. 

   Art.8.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul instituției se însărcinează cu ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2016, la  care au participat 14 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

                                                                                                           

Tg. Cărbunești,  27 aprilie 2016 

Nr. 39 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind concesionarea unor terenuri situate în str. Tudor Arghezi, Bl G7, 

 pentru extinderea locuinţelor 

 

 

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; 
- cererea proprietarilor apartamentelor nr. 5, 6 și 8 din blocul G7 respectiv Părău Maria-Daniela, 

Chioroși Tiberiu și Văduva Vasile Paul privind concesionarea terenului pentru extinderea  locuințelor, 

înregistrată la nr. 7234 din 08.04.2016;   

- cererea proprietarilor apartamentelor nr. 2 și 4 din blocul G7 respectiv Ceroi Gheorghe și Călina Ilie 

privind concesionarea terenului pentru extinderea  locuințelor, înregistrată la nr. 7695 din 18.04.2016; 

- planul de situaţie pe suport topografic; 

- prevederile Legii nr.50/1991, republicata; 

- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

- prevederile art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b si art.45 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată cu completările şi 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 concesionarea prin încredinţare directa a terenului situat în oraşul Tg.Cărbuneşti str. 

Tudor Arghezi, la est de blocul G7, în suprafaţa totală de 20,52 mp,  câte 10,26 mp pentru fiecare 

proprietar al apartamentelor nr. 5, Parter şi nr. 8, et.1 , scara 2,  bl G7, respectiv Părău Maria-Daniela și 

Văduva Vasile Paul,  pentru extinderea locuinţelor. 

    Art.2.- Se aprobă concesionarea prin încredinţare directa a terenului situat în oraşul Tg.Cărbuneşti str. 

Tudor Arghezi, la est de blocul G7, în suprafaţa totală de 23,40 mp,  proprietarului  apartamentului       

nr. 6, Parter, scara 2,  bl G7, respectiv Chioroși Tiberiu,  pentru extinderea locuinţei. 

    Art.3.- Se aprobă concesionarea prin încredinţare directa a terenului situat în oraşul Tg.Cărbuneşti str. 

Tudor Arghezi, la est de blocul G7, în suprafaţa totală de 5,52 mp,  câte 2,76 mp pentru fiecare 

proprietar al apartamentelor nr. 2, Parter şi nr. 4, et.1 , scara 1,  bl G7, respectiv Ceroi Gheorghe și 

Călina Ilie,  pentru extinderea locuinţelor. 

    Art.4.- Perioada concesionarii este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabileşte la suma de             

20 lei/mp/an. 

    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 27.04.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

Tg. Cărbunești,  27 aprilie 2016 

Nr. 40 

 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 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;   

             - prevederile art. 10, lit. (d),  al Legii 481/2004, Legea protecţiei civile, modificată şi completată 

prin Legea nr.212/2006; 

             - prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ; 

              - prevederile OMAI 1184/2006, privind organizarea si asigurarea activităţii de evacuare in 

situaţii de urgenta; 

              - prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor; 

       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 Analiză şi Acoperire a Riscurilor din oraşul Tg.Cărbuneşti, 

actualizat,   prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

    Art.2.- Primarul oraşului, şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi compartimentele de 

resort vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre.  

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                       

 

 

 

 

                     

 

 

Tg. Cărbunești,  27 aprilie 2016 

Nr. 41 

 

 



                  ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului şi numărului  burselor şcolare pentru anul 2016 

 

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

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

       - adresa nr. 1218 (7915)/20.04.2016 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”; 

       - adresa nr. 527 (8050)/22.04.2016 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. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale;  

      - HCL nr. 9/01.02.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti pe anul 2016;    

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

modificările şi completările ulterioare ,                

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Pentru anul 2016 se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, după cum urmează: 

         A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:  

                            -98 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar; 

                            -2 burse de studiu, fiecare în cuantum de  12 lei/luna/beneficiar; 

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

          B. Şcoala Gimnazială  „George Uscătescu” : 

                        1. Pentru semestrul  I an școlar 2015-2016:   

                            -102 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar; 

                            -14 burse de ajutor social, din care 13 burse orfani şi 1(una) bursă boală, fiecare în 

cuantum de 10 lei/luna/beneficiar.;  

                      2. Pentru semestrul  II an școlar 2015-2016:   

                            -145 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar; 

                            -14 burse de ajutor social, din care 13 burse orfani şi 1(una) bursă boală, fiecare în 

cuantum de 10 lei/luna/beneficiar.  

   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 27.04.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                      

 

Tg. Cărbunești,  27 aprilie 2016 

Nr. 42 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

mai și iunie  2016 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  

 

       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 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 cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de  18 mai 2016, 

conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Domnul  consilier local Mihăilescu Constantin se alege în funcţia de preşedinte 

de şedinţă  pe  lunile mai și iunie 2016. 

 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.05.2016, la  care au 

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

 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 43  

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept a mandatului  de consilier local  

al domnului CĂLINA IULIU prin demisie 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

       - demisia domnului Călina Iuliu din funcțiile de consilier în Consiliul Local Tg. Cărbunești și 

viceprimar al orașului Tg. Cărbunești înregistrată sub nr. 9356  din 17.05.2016; 

       - prevederile art. 9  alin.( 2) litera a) și art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

       - propunerea președintelui de ședință formulată în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din 

data de  18 mai 2016,  de adoptare a unei hotărâri în acest sens; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 10 din Legea nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.-  Se ia act de demisia domnului CĂLINA IULIU din funcțiile de consilier în Consiliul Local 

Tg. Cărbunești și viceprimar al orașului Tg. Cărbunești înregistrată sub nr. 9356  din 17.05.2016.  

    Art.2.- Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CĂLINA IULIU, 

ca urmare a demisiei acestuia.  

    Art.3.-  Se declară vacant locul de consilier local al domnului  CĂLINA IULIU.    

    Art.4.- Încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CĂLINA IULIU are ca efect 

încetarea de drept  pe aceeași dată și a mandatului acestuia de viceprimar al orașului Tg. Cărbunești.  

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.05.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri. 

 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 44  

 

 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg. Cărbunești  pe anul 2016 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr. 

9188/13.05.2016;  

- 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.339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- adresă nr. 274/12.05.2016 emisă de Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 9063/12.05.2016; 

- adresă nr. 3.967/12.05.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 9159/13.05.2016; 

- referatul nr. 9101/13.05.2016  întocmit de Șain Simona - Sv. Public de Asistență Socială;  

 

       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 pe anul 2016, respectiv virări 

de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 1 

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

    Art.2.- Se  aprobă rectificarea  Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de + 315,00 mii lei și modificarea 

Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2016, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un 

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

   Art.3.- Anexele nr. 1 și 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 18.05.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru și 1 abținere. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin                                                                                                 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 45  

 



ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, 

ediţia a- XXXVI- a, 19 mai -22 mai 2016  

 

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

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

- Regulamentul  Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXXVI-a - 2016; 

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

Consiliul Local şi Primăria oraşului Tg. Cărbunești,  Biblioteca Judeţeană “Christian Tell ”,  Uniunea 

Scriitorilor din România  si Liga culturala “Fiii Gorjului” București, cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, ediţia a XXXVI-a, 2016; 

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

ARGHEZI”,  ediţia a - XII-a, 19 mai – 22 mai 2016; 

- 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 339  /2015 -  legea bugetului de stat pe anul 2016 ; 

- HCL nr.9 /2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2016;    

            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 – XXXVI-a  se 

desfășoară  în perioada 19 mai – 22 mai  2016. 

   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: 10.288 lei, din care:   

                  - Un premiu pentru promovarea internaționala a operei argheziene =1.500 lei 

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

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

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

( 3 premii x 200 lei ) =  600 lei 

                  - Cazare laureați si invitați străini = 3.200 lei 

                 - Diurna pentru data de 22 mai 2016 (64 pers x 17 lei) = 1.088 lei 

                 - Alte cheltuieli  = 300  lei 

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

   Art.4.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului Tg. Cărbunești următorilor laureați romani și 

străini ai  Premiului Opera Omnia:  Liviu Ioan Stoiciu și Alex Ștefănescu din România,                  

Katika Kulavkova  din Macedonia  și   Xiao Xiao  din China. 

   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 18.05.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin                                                                                           

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 46  

 



              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat d-lui Duroi Vasile  

pentru reconstruirea  locuinței afectate de alunecările de teren din comuna Roșia de Amaradia, 

județul Gorj în vatra de sat Cojani, oraşul Tg. Cărbunești, 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 nr. 9189/13.05.2016;  

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

     - Solicitarea nr. 8292/27.04.2016 a d-lui Duroi Vasile pentru reconstruirea locuinței afectate de 

alunecările de teren din comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj în vatra de sat Cojani, oraşul Tg. 

Cărbunești, judeţul Gorj;  

     - Prevederile art. 15, lit.d) din Legea nr.50 /1991,  modificată şi completată privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții;  

     - Prevederile Legii nr. 2l5/2001 – legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările; 

           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 

1000,00 mp, lotul cu nr. 309 d-lui Duroi Vasile, CNP 1780223181150,  pentru reconstruirea  locuinței 

afectate de alunecările de teren din comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj în vatra de sat Cojani, 

oraşul Tg. Cărbunești, judeţul Gorj (plan de situație anexat).  

    Art.2.-  (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionat  la art. 1 este  obligat să 

înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului şi să o realizeze în 

conformitate cu Legea nr. 50/1991, modificată si completată.        

                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la  retragerea 

dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit. 

    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei Tg. Cărbunești, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.05.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                   

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 47 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  retragerea și ulterior atribuirea dreptului de folosință gratuită asupra unui  teren 

 pentru tineri (lotul nr. 19) , în vederea realizării unei locuinţe  

în oraşul Tg. Cărbunești, satul Cojani, judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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 nr. 9190/13.05.2016;  

- 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; 

- cererea nr. 3766/22.02.2016 a d-nei  Huțanu Roxana Viorica privind atribuirea  unui  lot de teren 

pentru tineri, pentru construcţia unei locuinţe, în vatra de sat Cojani, oraş Tg. Cărbunești; 

- Prevederile Legii nr. 15/2003, republicată,  modificată şi completată privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

- Prevederile HCL nr. 42/09.04.2015; 

    - Prevederile Legii nr.50/1991,  modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții;  

           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                        

(14 m x 32,50 m) - lotul cu nr. 19 atribuit d-nei Bobeanu Maria Alina din oraşul Tg.Cărbuneşti, satul  

Floreșteni, nr.155, judeţul Gorj, prin HCL nr. 42/09.04.2015 deoarece nu au fost începute lucrările de 

construire a locuinței în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, în conformitate cu prevederile 

Legii nr.15/2003.  

   Art.2.-  Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de 

455,00 mp (14 m x 32,55 m) - lotul cu nr. 19, d-nei  Huțanu Roxana Viorica,  CNP 2821016181105 din 

oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Eroilor, nr.73, 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) Beneficiara dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionată  la art.2 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, modificată si completată.        

                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la  retragerea 

dreptului de folosinţă gratuită a 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 18.05.2016, la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin                                                                   

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 48 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind propunerea de schimbare a destinației  imobilului ”Clădire școală veche”  

din cadrul Școlii Primare Pojogeni   

 

 

 

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;  

             - acordul Consiliului de administrație al  Școlii Gimnaziale  ”George Uscătescu” Tg.Cărbunești 

nr. 624/18/05.2016 înregistrat la Primăria Tg.Cărbunești sub nr. 9487/18.05.2016 

             - Scrisoarea de intenție din partea Fra tiggerkopp-Norge, Norvegia nr. 2365/11.02.2016; 

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

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

             - Legea Educației naționale nr. 1/2011;             

             - 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 propune schimbarea destinației imobilului ”Clădire școală veche” din cadrul Școlii 

Primare Pojogeni, situată în satul Pojogeni, orașul Tg.Cărbunești în suprafață de 187 mp din acte, 

respectiv 191 mp din măsurători,  din spațiu destinat desfășurării de activități de învățământ în spațiu cu  

destinație de activități de producție, pe o durată de 10 ani.  

      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 18.05.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin           

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 49 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind scoaterea la licitație publica în vederea concesionarii  

a terenului in suprafața de 2193 mp, situat în str. Teilor, oraș Tg.Cărbunești 

 

 

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;         

- Solicitarea cu nr. 8002/21.04.2016  din partea  SC NARCAV PREST  SRL; 

- Studiul de Oportunitate nr. 2637/22.02.2010 întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL Tg.Jiu; 

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

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată; 

- O.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; 

- H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  O.U.G. 54/2006; 

- Legea nr. 50/1991,  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată; 

         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 Caietul de sarcini și scoaterea la  licitație publică în vederea concesionarii  a 

terenului în suprafață de 2193 mp, situat in str. Teilor, oraș Tg.Cărbunești, în vederea construirii unor 

hale cu destinații de spatii de prestări servicii, producție, depozitare si birouri. 

            (2) Durata concesiunii este de 10 ani, prețul minim de pornire la licitație fiind de 3,1 lei/mp/an. 

    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 18.05.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin           

 

 

 

                                                         

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 50 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind închirierea prin licitație publică  a spatiilor din clădirea  ,,Restaurant Piață” 

ce aparține domeniului public Oraș Tg.Cărbunești 

 

 

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;   

- Cererea  nr. 7882/19.04.2016 depusa  la registratura instituției de SC Pirații SRL  Licurici, prin 

care solicita închirierea a doua magazii din clădirea ”Restaurant Piață”, pentru depozitare marfa; 

       - Cererea nr. 7934/20.04.2016   depusa la registratura instituției de IF  Magdalena  Constantin  prin 

care solicita închirierea unui spațiu din  clădirea ”Restaurant Piață”, pentru desfășurarea de activități de 

comerț (grătar); 

     - Cererea  nr. 7935/20.04.2016 depusa la registratura instituției de Purece Ilona Larisa  prin care 

aduce la cunoștința ca expira de drept  la  data de  29.05.2016 contractul de închiriere nr. 

10086/29.05.2013  si solicita încetarea acestuia; 

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

     - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată; 

       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 și scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a următoarelor 

spații: 

   1) spațiul (fosta carmangerie) in suprafața de  85,69  mp, din clădirea ”Restaurant Piață” pentru 

activitate de comerț (grătar); 

   2) spațiul din  magazie in suprafața de 39,53 mp din clădirea ”Restaurant Piață”,  pentru depozit 

marfa; 

   3) spațiul din  magazie in suprafața de 18.25 mp din clădirea ”Restaurant Piață”,   pentru depozit 

marfa; 

  Art.2.- Spațiile  pot  fi închiriate și parțial în funcție de solicitări conform releveu clădire. 

  Art.3.- Durata închirierii este de 3 ani, prețul de pornire la licitație fiind de 12 lei/mp/luna, conform 

raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL, actualizat cu indicele de inflație.  

  Art.4.- 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 18.05.2016, la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin                                                                   

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 51 

 

 



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind repartiția apartamentului nr. 8 din blocul ANL 2003 

 situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești, 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,  

       Având în vedere: 

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

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- Lista solicitanților  care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,  propunerile privind 

ordinea si modul de soluționare a cererilor, aprobată prin HCL nr. 17/29.02.2016;  

- Procesul verbal nr. 9336/17.05.2016  al comisiei de analiză a dosarelor pentru obținerea unei locuințe 

ANL privind propunerea  de repartizare a locuinței libere; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbunești  nr. 129 /2008; 

- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

-  art. 8 alin (2) si( 3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea 

in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, 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 repartiția apartamentului nr. 8, sc.4, et.3, din blocul ANL 2003, situat pe strada 

Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești, începând cu data de 01.06.2016 doamnei              

STERIAN MARILENA NOLY.  

   Art.2.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de specialitate vor 

încheia contractul de închiriere.         

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.05.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin     

 

 

 

                                                               

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 52 

 

 

 
 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri în  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 31  alin. (2) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 4 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

       În temeiul  art. 31 alin.(2) 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: Se alege, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al oraşului           

Tg.Cărbuneşti, comisia de validare a mandatelor consilierilor, în următoarea componenţă: 

                                 1.  preşedinte COCHECI CONSTANTIN 

                                 2.  secretar  GHIȚĂ AURELIAN-DARY 

                                 3.   membru CIORA CONSTANTIN-DOREL 

                                 4.   membru BRUJAN MIHAI-COSMIN  

                                 5.  membru  VÂRDARIE DUMITRU 

 

                Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa 

de constituire  din data de 22 iunie 2016  cu un număr de 14 voturi pentru din totalul de 14 consilieri 

declaraţi aleşi prezenţi.    

 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ 

COCHECI CONSTANTIN 

  

 

           ASISTENŢI:                                                                                      

NOVAC AURORA- VICTORIA 

DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA 

                                                                                                                                         

                                                                                                                 Contrasemnează: 

                                                                                                                          Secretar, 

                                                                                                                Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                                             

                                                                                            

Tg.Cărbuneşti, 22  iunie 2016 

Nr. 1   
 



ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE 

privind  invalidarea  şi  validarea mandatelor consilierilor declaraţi aleşi în  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

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

              - prevederile art. 31  alin. (5) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art.6 alin.(3) teza a doua, și  art. 7 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; 

              - procesul – verbal prezentat de comisia de validare; 

       În temeiul art.31 alin.(5) din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

          Art.1.- Se invalidează  mandatele consilierilor declaraţi aleşi  în Consiliului Local al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, după cum urmează:    

        

  Art.2.- Se validează  mandatele consilierilor în Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti după cum urmează: 

     Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de constituire  din 

data de 22 iunie 2016  cu un număr de 12 voturi pentru din totalul de 13 consilieri declaraţi aleşi prezenţi.    
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ 

COCHECI CONSTANTIN  

 

 

           ASISTENŢI:                                                                                       

NOVAC AURORA- VICTORIA 

DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA                                                                                                                                         

                                                                                                                 Contrasemnează: 

                                                                                                                          Secretar, 

                                                                                                                Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                                                                                                                                    

Tg.Cărbuneşti, 22  iunie 2016 

Nr. 2  

 

NR. 

CRT. 

 

 

NUMELE   ŞI    PRENUMELE 

Partidul sau 

alianţa politică din 

care face parte 

 

Voturi 

pentru 

 

Voturi 

împotriva 

 

Abţineri 

 

1. BIRĂU DĂNUȚ  PSD 13 
  

2. MAZILU MIHAI VIOREL PNL 12 
  

 

NR. 

CRT. 

 

 

NUMELE   ŞI    PRENUMELE 

Partidul sau 

alianţa politică din 

care face parte 

 

Voturi 

pentru 

 

Voturi 

împotriva 

 

 

Abţineri 

  1.  ARDELEAN     ION  PSD 12 
  

  2. BRUJAN   MIHAI-COSMIN PNL 12 
  

  3. CIORA    CONSTANTIN-DOREL PSD 12 
  

  4. CÎNDEA       MIHAELA-MIRELA UNPR 12 
  

  5. COCHECI    CONSTANTIN PSD 12 
  

  6. COJAN  GRIGORE PSD 12 
  

  7. DRĂGHICI  CRISTINA-FLORENTINA  PNL 12 
  

  8. GHIȚĂ       AURELIAN-DARY PND 12 
  

  9. MILOȘESCU     GHEORGHE UNPR 12 
  

10.   NISTOR       VALERIU   PSD 12 
  

11. NOVAC   AURORA-VICTORIA PSD 12 
  

12.  POPESCU     NICOLAE PNL 12 
  

13. SANDU SIMONA-ELENA PNL 12 
  

14. UNGUREANU     SILVIU- ION PSD 12   

15. VÂRDARIE    DUMITRU   UNPR 12   



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

HOTĂRÂRE 

privind  DECLARAREA  Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

  LEGAL CONSTITUIT  

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

              - prevederile art.34 alin. (2) din   Legea  nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 8  alin.(6) 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; 

              - depunerea jurământului  de către un număr de 15 consilieri validaţi; 

       În temeiul  art. 34 alin.(2) 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: Se declară legal constituit  Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, în 

următoarea componenţă: 

       Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de constituire  

din data de 22 iunie 2016  cu un număr de 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri validați  prezenţi.    

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ 

COCHECI CONSTANTIN 

 

           ASISTENŢI:                                                                                      

NOVAC AURORA- VICTORIA 

DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA                                                                                                                                   

                                                                                                                 Contrasemnează: 

                                                                                                                          Secretar, 

                                                                                                                Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                                                                        

Tg.Cărbuneşti, 22  iunie 2016 

Nr. 3 

NR. 

CRT. 

 

NUMELE   ŞI    PRENUMELE 

Partidul sau alianţa 

politică din care face 

parte 

OBS 

  1.  NOVAC   AURORA-VICTORIA PSD  
  2. COCHECI    CONSTANTIN PSD  
  3. UNGUREANU     SILVIU- ION  PSD  
  4. ARDELEAN     ION  PSD  
  5. CIORA    CONSTANTIN-DOREL PSD  
  6. NISTOR       VALERIU   PSD  
  7. COJAN  GRIGORE PSD  
  8. BRUJAN   MIHAI-COSMIN PNL  
  9. DRĂGHICI  CRISTINA-FLORENTINA  PNL  
10.    POPESCU     NICOLAE PNL  
11. SANDU SIMONA- ELENA PNL  
12. MILOȘESCU     GHEORGHE UNPR  
13. VÂRDARIE    DUMITRU   UNPR  
14. CÎNDEA       MIHAELA-MIRELA UNPR  
15. GHIȚĂ       AURELIAN-DARY PND  



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 

 

 

 
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; 

 

       În temeiul  art.35 alin.(1) și 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 COCHECI CONSTANTIN se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă  

pentru lunile iunie, iulie şi august 2016. 

 

       Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de 

constituire  din data de 22 iunie 2016  cu un număr de 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri în 

funcție  prezenţi.    

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ 

COCHECI CONSTANTIN 

 

 

           ASISTENŢI:                                                                                      

NOVAC AURORA- VICTORIA 

DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA                                                                                                                                   

                                                                                                                 Contrasemnează: 

                                                                                                                          Secretar, 

                                                                                                                Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

Tg.Cărbuneşti, 22  iunie 2016 

Nr. 4 

                 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea viceprimarului  oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 57  alin. (3) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 11, art.12, art. 13  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; 

               - rezultatul exercitării dreptului de vot al consilierilor privind alegerea viceprimarului; 

  

       În temeiul art.45 și art.57 alin.(3)  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 BRUJAN MIHAI-COSMIN se  alege în funcţia de viceprimar al 

oraşului Tg.Cărbuneşti. 

                                                         

  

     Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de 

constituire  din data de 22  iunie 2016 cu un număr de 8  voturi   pentru şi 7  voturi  împotrivă   din 

totalul de 15  consilieri în funcţie prezenți.    

      

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

              COCHECI CONSTANTIN     

                                                                                            Contrasemnează: 

                                                                                                                       Secretar, 

                                                                                                      Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Tg.Cărbuneşti,  22  iunie 2016 

Nr. 5   

  

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  

al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe domenii  de activitate  

 

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

              - prevederile art. 54 din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 15 - 18 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; 

       În temeiul  art.45 alin.(1) şi art.54  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: Se organizează, pe întreaga durată a mandatului 2016-2020, a  Consiliului Local 

al oraşului  Tg.Cărbuneşti, un număr de 3  comisii de specialitate, după cum urmează: 

             I. Comisia de specialitate pentru  activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 

şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism   : 

                                   1. GHIȚĂ AURELIAN-DARY - președinte 

                                   2. POPESCU NICOLAE - secretar 

                                   3. UNGUREANU SILVIU-ION- membru 

                                   4.  COJAN GRIGORE - membru 

                                   5. MILOȘESCU GHEORGHE - membru 

              II. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi  social – 

culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport    : 

                                 1.  NOVAC AURORA-VICTORIA - președinte 

                                 2.  SANDU SIMONA-ELENA - secretar  

                                 3.  DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA- membru 

                                 4.  CÎNDEA MIHAELA-MIRELA- membru 

                                 5. COCHECI CONSTANTIN - membru  

          III. Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor : 

                                 1. VÂRDARIE DUMITRU - președinte 

                                 2. BRUJAN MIHAI-COSMIN - secretar 

                                 3. ARDELEAN ION - membru 

                                 4. CIORA CONSTANTIN-DOREL- membru 

                                 5. NISTOR VALERIU- membru 

Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de 

constituire  din data de 22  iunie 2016 cu un număr de 15 voturi  pentru  din totalul de 15  consilieri în 

funcţie prezenți.    

      

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

              COCHECI CONSTANTIN     

                                                                                 Contrasemnează: 

                                                                                                                    Secretar, 

                                                                                                      Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                                                                 

Tg.Cărbuneşti,  22  iunie 2016 

Nr. 6   



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

iunie, iulie și august  2016 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  

 

       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 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; 

              - demisia dl.Cocheci Constantin din funcția de consilier local înregistrată la nr. 11.420 din 

24.06.2016.   

              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de  29 iunie 

2016, conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Domnul  consilier local POPESCU NICOLAE  se alege în funcţia de 

preşedinte de şedinţă  pe  lunile iunie, iulie și august  2016. 

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  din data 29.06.2016, la  care au participat  

13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 59 

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept a mandatului  de consilier local  

al domnului COCHECI  CONSTANTIN  prin demisie 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

       - demisia domnului Cocheci Constantin din funcția de consilier în Consiliul Local Tg. Cărbunești 

înregistrată sub nr. 11.420  din 24.06.2016; 

       - prevederile art. 9  alin.( 2) litera a) și art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

       - propunerea președintelui de ședință formulată în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din 

data de  29  iunie  2016,  de adoptare a unei hotărâri în acest sens; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 10 din Legea nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Se ia act de demisia domnului COCHECI CONSTANTIN din funcția de consilier în 

Consiliul Local Tg. Cărbunești înregistrată sub nr. 11.420  din 24.06.2016 și se  constată încetarea de 

drept a mandatului de consilier local al domnului COCHECI CONSTANTIN.  

    Art.2.-  Se declară vacant locul de consilier local al domnului  COCHECI CONSTANTIN. 

    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi persoanelor 

interesate. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  din data 29.06.2016, la  care au participat  

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 60 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea comisiei de validare a mandatelor de consilieri în  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  

 

 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 31  alin. (2) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 4 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

       În temeiul  art. 31 alin.(2) și 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: Dra. SANDU SIMONA-ELENA se alege să facă parte din Comisia de validare a 

mandatelor consilierilor în Consiliul Local al orașului Tg.Cărbunești, în  locul dl. Cocheci Constantin.  

 

              Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  din data 29.06.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 61 

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

HOTĂRÂRE 

privind  validarea mandatului de consilier local al 

 domnului POPESCU DANIEL    

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

         - Hotărârea Consiliului Local nr. 60 /2016  prin care se constată încetarea de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Cocheci Constantin şi declararea locului de consilier vacant;  

         - procesul verbal al comisie de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier 

local al domnului Popescu Daniel;  

       - adresa nr. 753 din 29.06.2016 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PSD, înregistrată 

la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 11.629 din 29.06.2016, adresată Consiliului Local al oraşului 

Tg.Cărbuneşti; 

        - prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile art. 6, alin. 2 şi  alin. 3 din  Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

        

     În temeiul  31 alin.(5) și 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 validează mandatul de consilier local al 

domnului POPESCU DANIEL,  candidat pe lista Partidului Social Democrat  la alegerile locale din 5 

iunie 2016, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului  de consilier local al domnului 

COCHECI CONSTANTIN. 

    Art.2.- Domnul POPESCU DANIEL va face parte din comisia de specialitate a consiliului local 

pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi  social – culturale, culte, muncă şi protecţie socială, 

protecţie copii, tineret şi sport.                    

    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi persoanelor 

interesate. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  din data 29.06.2016, la  care au participat  

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 62 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg. Cărbunești  pe anul 2016 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr. 

11.229/22.06.2016;  

- 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.339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- adresă nr. 274/12.05.2016 emisă de Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 9063/12.05.2016; 

- adresă nr. 1.813/17.06.2016 emisă de Colegiul Național „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești,  înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 11134/17.06.2016; 

- adresă nr. 5.282/22.06.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 11.224/22.06.2016; 

 

       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 pe anul 2016 cu suma de              

+6,30 mii lei și  modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, respectiv virări de 

credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 1 (formular 

cod 11 si formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se  aprobă modificarea Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, respectiv virări de credite bugetare în 

cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul conform anexei nr. 2  (formular cod 11/02). 

   Art.3.- Anexele nr. 1 și 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  din data 29.06.2016, la  care au participat  

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                          

                                        

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 63 

 



                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Tg.Cărbuneşti şi ale Serviciilor Publice subordonate   

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 art.III alin.(1) și (2) din Ordonanţa 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. 2, alin.(1), litera ”a” şi alin.(2) din OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 

competențe exercitate de către Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;  

- prevederile art. 112  și art. 113 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Avizul favorabil nr. 23475/2016 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

orașului Tg.Cărbuneşti și din cadrul Serviciilor Publice de interes local subordonate Consiliului Local al orașului 

Tg.Cărbunești; 

- 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. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HCL nr. 45/18.05.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 

2016;   

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială (S.P.A.S.) Tg.Cărbuneşti  prin 

transformarea în „Direcția de Asistență Socială Tg.Cărbunești” ca instituție publică fără personalitate juridică, 

aflată în subordinea Consiliului Local al orașului Tg.Cărbunești, județul Gorj.   

    Art.2.- (1) Se aprobă   modificarea  Organigramei aparatului de specialitate al primarului  oraşului 

Tg.Cărbuneşti și serviciilor subordonate conform anexei  nr. 1.  

       (2) Se aprobă Organigrama Direcției de Asistență Socială Tg.Cărbunești conform anexei  nr. 2.  

       (3) Se aprobă Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Tg.Cărbunești conform anexei  nr. 3.  

    Art.3.- Direcția de Asistență Socială Tg.Cărbunești are ca responsabilitate crearea, menținerea și dezvoltarea 

serviciilor sociale cu caracter primar, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susținere a 

funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial și comunitar.  

    Art.4.-  Anexele nr. 1, 2 și 3  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  din data 29.06.2016, la  care au participat  14 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru și 1 vot împotriva. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin                                                                                            

 

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 64 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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;   

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

ulterioare; 

       - prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;  

       - Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata; 

       - contract de finanțare nr. 21 551/27.11.2015; 

       - procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14/11.05.2016; 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 02.09.1999 conform  anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2.- Se aprobă predarea în comodat către SC CEZ Distribuție SA, conform contractului de 

finanțare nr. 21 551/27.11.2015. Predarea - primirea  se va face pe bază de contract de comodat.   

   Art.3.- Se împuternicește primarul orașului pentru semnarea contractului de comodat.  

   Art.4.- 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  din data 29.06.2016, la  care au participat  

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 65 

 

 



 

 

 

Anexă la HCL nr. 65 din 29.06.2016  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.7.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extindere rețea 

de joasă 

tensiune (Zona 

CF) oraș 

Tg.Cărbunești,  

județul Gorj  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  LES  joasă tensiune din 

cablu de energie electrica 

armat, cu conductor din Al 

1 KV, pozat în șanț cu 

țeavă de protecție din PVC 

= 380 ml 

-Borne beton pentru 

marcare traseu = 12 buc 

- Prize de pământ = 7 buc 

- Firide de distribuție tip 

E3-0 = 4 buc 

 - Firide de distribuție tip 

FDCP2-FDCP6 = 3 buc 

- Firide de distribuție tip 

FDCP3 = 3 buc 

- Cablu de energie armat 

din cupru 1 KV =21 ml  

- protecție cablu armat  

1 KV Ø  110 = 21 ml  

   

 

2016 117.680,96 Proprietatea 

publica a 

orașului  

Tg.Cărbunești 

în 

administrarea 

Consiliului 

Local  

Tg. Cărbunești 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Popescu Nicolae                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentantului oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul 

Adunării Generale a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L   

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

            - discuţiile şi propunerile din şedinţa consiliului local din data de 29 iunie  2016 consemnate în 

procesul verbal al şedinţei;  

          - prevederile art.45, alin.2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata 

cu modificările ulterioare 

          - prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale; 

          - prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor; 

          - art.6 si art.90 din Ordonanţa de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 

          - actul constitutiv al S.C. Salubris Gilort S.R.L.; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se numeşte domnul Văduva Vasile-Paul, cetăţean român, născut la data de 01.01.1959, în 

com.Creţeşti, judeţul Gorj, domiciliat în oraşul Tg.Cărbuneşti, str. Tudor Arghezi, nr. 20, bl.G7, sc.2, 

et.1, ap.8, judeţul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ, nr.441464 emisă la data de 13.01.2012- SPCLEP 

Tg.Cărbuneşti, având CNP 1590101181148, ca reprezentant  al asociatului persoana juridica - oraşul 

Tg.Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, având C.U.I. 4898681, în cadrul Adunării Generale 

a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L. 

   Art.2.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară privind 

reprezentantul oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort 

S.R.L. se abrogă.  

   Art.3.-  Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerea SC 

SALUBRIS GILORT SRL vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  din data 29.06.2016, la  care au participat  

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 66 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

a Consiliului Local 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;    

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

completările ulterioare; 

          - prevederile art.2 şi ale anexei   din O.G. nr.35/30.01.2002 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

          - prevederile Legii nr. 673/19 decembrie 2002 privind aprobarea O.G. nr.35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

          - prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

 

            Art.unic-  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 

oraşului Tg.Cărbuneşti, prevăzut în anexă,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 abținere. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                          

                                        

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 67 

 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg. Cărbunești  pe anul 2016 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr. 

12640/19.07.2016;  

- 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.339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- adresă nr. 801/27.06.2016 emisă de Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 11481/27.06.2016; 

- adresă nr. 6.085/18.07.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 12554/18.07.2016; 

  - referatul nr. 12.511/18.07.2016 întocmit de Corici Sorin - șef birou 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 rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 cu suma de              

+100 mii lei și  modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, respectiv virări de 

credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 1 (formular 

cod 11 si formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se  aprobă rectificarea Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de + 438 mii lei și modificarea 

Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2016, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un 

program la altul, conform anexei nr. 2  (formular cod 11/02). 

   Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2016, conform 

anexei nr. 3 (formular cod 14).  

   Art.4.- Anexele nr. 1, 2 și 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 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

       

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 68 



                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti şi ale Serviciilor Publice subordonate   

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 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,  republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- HCL nr. 63/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe 

anul 2016;   

- 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. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) 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  Organigramei aparatului de specialitate al primarului  oraşului 

Tg.Cărbuneşti și serviciilor subordonate, conform anexei  nr. 1.  

    Art.2.- Se aprobă   modificarea  Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului  oraşului 

Tg.Cărbuneşti, conform anexei  nr. 2. 

    Art.3.-  Anexele nr. 1 și 2  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 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                       

 

 

 

                  

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 69 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  

a Direcţiei Asistență Socială  Tg-Cărbunești 

 

 

 

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 Direcţiei Asistență Socială; 

- prevederilor art.113, alin.(5) din Legea nr. 292/2011, coroborate cu prevederile art.3, alin.( 2)  din HG 

nr. 90/2003; 

 - prevederilor art. 118 din Legea nr. 272/2004  privind protecția si promovarea drepturilor copilului; 

 - prevederilor   art. 112, alin.( 3)  din Legea nr. 292/2011- Legea asistentei sociale; 

 - Ordinului ANPDC nr.95/2006;  

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare a Direcţiei de Asistenţă Socială 

Tg.Cărbuneşti, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Direcţia de Asistentă Socială Tg-Cărbunești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 abținere. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 70 

 

 

 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui  teren 

 pentru tineri (lotul nr. 65) , în vederea realizării unei locuinţe  

în oraşul Tg. Cărbunești, satul Cojani, judeţul Gorj 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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 nr. 9208/13.07.2016;  

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

- cererea nr. 9208/13.05.2016;  

- Prevederile HCL nr. 52/27.05.2015;  

- Prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr. 15/2003, republicată,  modificată şi completată 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.- Se retrage  dreptul de  folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 500,00 mp - lotul cu nr.65, 

atribuit prin HCL nr. 52/27.05.2015 d-rei Sterian Marilena-Noly, CNP 2940819181091, deoarece nu au 

fost începute lucrările de construire a locuinței în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, în 

conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 și în baza solicitării acesteia nr. 9208/13.05.2016.  

    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 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 71 

 

 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordare unui ajutor de urgenţă financiar în valoare de 1.500 lei  

doamnei Vîlceanu Emilia 

 

 

      Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        

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

     - expunerea de motive;  

     - raportul de specialitate al compartimentului de asistenta medico –socială;  

      - prevederile art. 28 din  Legea 416 /2001 privind venitul minim garantat cu modificările si 

completările ulterioare; 

      -  prevederile art. 41  din Hotărârea de  Guvern  nr. 50/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 

completările ulterioare; 

     - prevederile art.1, litera e din HCL nr. 31/2011;  

     - cererea doamnei Vîlceanu Emilia cu nr. 9340/17.05.2016; 

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 1.500 lei, doamnei Vîlceanu Emilia 

care se identifica cu CI seria GZ,  nr. 267613, CNP  2600211182776, pentru acoperirea unei părți din 

cheltuielile privind repatrierea fiului Popescu Emilian, decedat în Franța.   

    Art.2.- Beneficiara ajutorului de urgenţă, doamna Vîlceanu Emilia va depune justificare privind 

cheltuirea sumei de 1.500 lei în scopul în care a fost acordată.  

    Art.3.- Ordonatorul principal de credite, serviciul buget contabilitate şi resurse umane şi Direcția de 

Asistență Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 72 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar cuprinsa în HCL nr. 119 din 17 decembrie 2015  

privind inventarierea în domeniul public al orașului Tg.Cărbunești   

a obiectivului de investiții ,,Toaleta Publica”  

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        

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

- expunerea de motive;  
     - raportul de specialitate;  

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

locală ; 

- Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietatea publică  ; 

- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor si județelor ; 

- HCL nr. 119 din 17 decembrie 2015 ; 

       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 valorii de inventar cuprinsa in HCL nr. 119 din 17 decembrie 2015 

privind inventarierea in domeniul public al orașului Tg-Carbunesti a obiectivului de investiții ,,Toaleta 

Publica”, astfel ca la valoarea de 102.086,82 lei se adaugă valoarea de 5396,23 lei ce reprezintă totalul 

costurilor privind racordarea la energie electrica, rezultând o valoare de inventar de 107.483,05 lei.  

      Art.2.-  Restul cuprinsului HCL nr. 119 din 17 decembrie 2015 rămâne neschimbat.  

      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 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 73 
 



              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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;   

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

ulterioare; 

       - prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;  

       - 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 orașului     

Tg.Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, cu modificările și completările ulterioare, cu 

poziția 143, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

   Art.2.- Se aprobă darea în administrare a extinderii de rețea de apă potabilă realizată către operatorul 

regional SC APAREGIO GORJ SA,  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 25.07.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 74 

 

 

 

 



 

 

Anexă la HCL nr. 74 din 25.07.2016  

 

 

                

 

 

 

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 

 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme de 

alimentare cu 

apa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea Tg Cărbunești, 

sat Cojani 

- conducta PE100 de 

exterior 90 mm, 

                L= 188.12 ml; 

  - conducta PEID DN 110, 

L=290 ml 

  -  hidranți= 2 bucăți 

2016 55.978,84 Proprietatea 

publica a 

orașului Tg. 

Cărbunești in 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbunești 
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              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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;   

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

ulterioare; 

       - prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;  

       - 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 orașului     

Tg.Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, cu modificările și completările ulterioare, cu 

poziția 141, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

    Art.2.- 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 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 75 

 

 

 

 



 

 

Anexă la HCL nr. 75 din 25.07.2016  

 

 

                

 

 

 

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 

 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.7.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminat public 

str. Mitropolit 

N. Vornicescu, 

oraș Tg 

Cărbunești, 

județul Gorj 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cablu 3x6 mmp =120 m 

- cablu 3x4 mmp = 180 m 

- cablu 3x25 mmp = 210 m 

- impamantare din 

platbanda 100 kg 

- 10 stâlpi: 8buc cu h=8 m 

si 2 buc cu h = 5 m 

-10 lămpi cu leduri 50 w 

2016 33.690,58 Proprietatea 

publica a 

orașului Tg. 

Cărbunești in 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbunești 
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              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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;   

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

ulterioare; 

       - prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;  

       - 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 orașului     

Tg.Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, cu modificările și completările ulterioare, cu 

poziția 142, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

    Art.2.- 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 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 76 

 

 

 



 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 76 din 25.07.2016  

 

 

                

 

 

 

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 

 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.7.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminat public 

str. Gării, oraș 

Tg. 

Cărbunești, 

județul Gorj 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cablu de energie electrica 

armat, cu conductoare din 

aluminiu de 1 kv, pozat in 

șanț pe pat de nisip,  

L=250 m 

- 5 stâlpi iluminat public 

echipați cu 5 globuri de 

iluminat 

2016 9.027,20 Proprietatea 

publica a 

orașului Tg. 

Carbunesti in 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Carbunesti 
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              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 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;   

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

ulterioare; 

       - prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;  

       - 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 orașului     

Tg.Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, cu modificările și completările ulterioare, la 

poziția 53, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- 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 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 77 

 

 

 

 

 



 

 

Anexă la HCL nr. 77 din 25.07.2016  

 

 

                

 

 

 

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 

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme de 

alimentare cu 

apa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea Tg.Cărbunești, 

sat Carbunesti-Sat 

- sursa put forat 5 l/s 

- conducta distribuție  –  

2,5 km 

- stație tratare – 1 pompe 

- rezervoare înmagazinare 

1 bazin acumulare hidrofor 

40 mc 

- teren aferent 300 mp 

- instalație dozare 

hipoclorit de sodiu tip 

(DLX-VFT)2/10 DN 65 

2016 155.596,02 Proprietatea 

publica a 

orașului Tg. 

Cărbunești in 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbunești 
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              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind instituirea taxei de utilizare a parcărilor amenajate din zona blocuri - 

  str. Pădurea Mamului,  oraș Tg.Cărbunești. 

 

 

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;   

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

ulterioare; 

       - prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;  

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

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

      - Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, 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.- Pentru parcările amenajate din zona blocuri,- str. Padurea Mamului, se instituie taxa de 

utilizare in cuantum de 60 lei/an, începând cu data de 01.08.2016. 

   Art.2.- (1) Repartizarea locurilor de parcare se va face in baza unui proces-verbal de predare-primire 

in urma unei solicitări scrise, depuse de către deținătorii de autovehicule la Primăria Tg.Carbunesti.  

               (2) Repartizarea locurilor de parcare pentru deținătorii a doua sau mai multe autovehicule se va 

face inițial pentru un singur loc fiecărui deținător de autovehicule, urmând ca pentru celelalte 

autovehicule  repartizarea sa se facă in funcție de locurile ramase disponibile. 

              (3) In cazul in care un loc de parcare este solicitat de mai mulți deținători de autovehicule, 

repartizarea se va face in funcție de ordinea depunerii solicitării.                

 Art.3.- (1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligația, sa achite taxa anuala de parcare la casieria 

Primăriei orașului  Tg.Carbunesti. 

                (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. 

                (3) In cazul in care utilizatorul dorește sa își păstreze același loc de parcare si in anul următor, 

este obligat sa solicite in scris acest lucru pana la data de 31 decembrie a anului in curs si sa plătească 

taxa de utilizare parcare pana la data de 15 ianuarie a anului in care urmează sa utilizeze parcarea. 

 Art.4.-(1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligația sa păstreze ordinea si curățenia la locul de 

parcare si sa elibereze necondiționat locul de parcare in situația efectuării unor lucrări edilitare, care 

necesita ocuparea temporara a spațiului de parcare. 

              (2) Se interzice executarea lucrărilor de reparații si întreținere a autoturismului pe locurile de 

parcare. 

 

 

 

 



 

 

 

Art.5.- Constituie contravenție, următoarele fapte : 

- Neasigurarea curățeniei in locurile de parcare de către utilizatori ; 

- Executarea de lucrări de reparații si întreținere a autovehiculului in locurile de parcare; 

- Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaților Primăriei Orașului Tg.Carbunesti sau a 

unităților care executa lucrări edilitare in zona. 

- Utilizarea locurilor de parcare fără achitarea taxei de 60 lei/an . 

 Art.6.- (1) Faptele prevăzute la articolul anterior se sancționează cu amenda contravenționala 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 contravențiilor si aplicarea sancțiunilor se face de către personalul Politiei Locale a 

orașului Tg.Carbunesti. 

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

si sancțiunea aplicata. 

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

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

înmatriculări al județului unde este înmatriculat autoturismul. 

  (5) Amenzile aplicate se vor achita la casieria Primăriei orașului Tg.Carbunesti. 

    Art.7.- Evidenta locurilor de parcare si a utilizatorilor parcărilor va fi ținuta de Biroul Administrarea 

Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei orașului Tg.Carbunesti. 

    Art.8.-  Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti si Poliția 

Locala Tg.Carbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

    Art.9.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publica prin afișare. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor si 

terenurilor aflate în patrimoniul U.A.T.O. Tg-Cărbunești 

 

 

 

 

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 

instituțiilor publice, cu modificările ulterioare; 

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

08.2003 ; 

       - Contract de furnizare produse informatice nr. 1655/04.05.2016 încheiat cu SC MONDOSOFT 

SRL Rm. Valcea  prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, 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 Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor si terenurilor 

aflate in patrimoniul U.A.T.O Tg-Cărbunești. 

           Art.2.- Anexele 1a, 1b și 1c fac parte integranta din prezenta hotărâre.  

           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 25.07.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 79 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare si a 

Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările  ulterioare;  

       - prevederile HCL 122/17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a 

taxei speciale de salubrizare în orașul Tg-Cărbunești și satele aparținătoare; 

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

      - Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locala cu modificările și 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 scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele care nu au beneficiat din 

diverse motive de serviciul de salubrizare, nominalizate în tabelul anexat, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

          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 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 80 

       

 

  



Anexă la HCL nr. 80 din 25.07.2016  

 

 

 
TABEL 

cu persoanele care nu au beneficiat din diverse motive de serviciul de salubrizare 
 pentru taxa specială de salubrizare  

 

Nr. 

crt. 

NUMELE SI PRENUMELE DATA 

CERERII 

PERIOADA  DOCUMENTE ANEXATE 

1 MAREȘ ILEANA 28.03.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

2 IONESCU ION 18.07.2016 2016 Copie CI +adev.APAREGIO-Nu locuiește nimeni 

3 MARCU  LORENA 14.07.2016 2016 Copie CI+Decl. Propria răsp. Că locuiește în Italia 

4 STOICAN VASILICA 11.07.2016 2016 Copie CI+ buletin Grecia-Locuiește în Grecia 

5 MĂRGEL ION 11.07.2016 2014-2016 Nu s-a ridicat gunoi 

6 POPESCU ELISABETA 05.07.2016 2016 Lucrează în Italia 

7 CĂLUGĂRIȚA ANA 05.07.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

8 NEAMȚU VIOLETA 29.06.2016 2016 Decl. Propria răsp.-nu locuiește nimeni 

9 PUIU ION 24.06.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

10 CIUREA MARIA 23.06.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

11 DOMNULETE ADRIANA 23.06.2016 2016 o pers. Decl. Propria răsp. că locuiește o persoană 

12 PUIU DANIEL 23.06.2016 2013-2016- 

o pers.  

Decl. Propria răsp. că locuiește o persoană 

13 IONUȚ MARIA-IONELA 21.06.2016 2016 Contr.muncă Franța+fact. curent 

14 ȘERBĂNOIU DĂNUȚ 13.04.2016 2016 Adev. Salariat-lucrează la Timișoara 

15 ZĂVELCĂ ION 15.04.2016 2016 Lucrează în Italia 

16 SĂVESCU GRIGORE 18.04.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

17 STOICAN PETRE 25.04.2016 2016 Lucrează în Italia 

18 CIUDIN CTIN-GELU 26.04.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

19 POPESCU AUREL 05.05.2016 2015-2016 Fact. Utilități-nu locuiește nimeni 

20 LICURICI CONSTANTINA 10.05.2016 2015-2016 Lucrează în Italia 

21 ANDRONACHE AURELIA 10.05.2016 2015+2016 Nu s-a ridicat gunoi nu locuiește nimeni 

22 VÎLCEANU ADRIANA-

CLAUDIA 

16.05.2016 2014-2016 Lucrează în Italia 

23 UȚĂ AURICA 16.05.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

24 HOLTEA IOANA 13.05.2016 2011-2016 Nu s-a ridicat gunoi 

25 POPESCU ION 20.05.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

26 BODISLAV ANGELA 19.02.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

27 SANDU AURELIA 30.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

28 STANCIU PANTELIMON 30.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

29 HĂNȚULIE CONSTANTIN 29.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

30 BRĂDICUȚ ELENA 28.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

31 SAMOILĂ MIRUȚĂ 

DANIELA 

24.03.2016 2015-2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

32 CIOLACU POMPILIU 24.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

33 CÎLȚARU MARIANA 23.03.2016 2015-2016 Copie chit. ANL- 

34 DUMITRU ALIN-SORIN 24.03.2016 2016- O 

PERS. 

Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

35 POPESCU ANIȘOARA 22.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

36 DUȚOIU ELENA 22.03.2016 2015+2016 Nu s-a ridicat gunoi 

37 FIERA ALIN-DANIEL 18.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

38 ISAC PETRE 17.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

39 BILAN IULIAN 17.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

40 SOMĂCESCU VIOREL 17.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

41 ONICĂ FLORIN 02.03.2016 2016-O 

PERS. 

Acte Italia 

42 BILAN CONSTANTIN 14.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

43 UDRESCU GHEORGHE 14.03.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 



44 FALCOE DUMITRU 14.03.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

45 VIJULAN ADRIANA 16.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

46 POPESCU FLOREA 16.03.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

47 CRACIUN CONSTANTIN 16.03.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi-nu locuiește nimeni 

48 COJAN EUGEN 16.03.2016 2016 Două case în aceeași curte 

49 RENGHEA MATILDA 01.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

50 DUNCEA ION 02.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

51 VĂDUVA ANGELA 02.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

52 CĂRSTEA-SĂVOIU 

LUCHIANA 

05.02.2016 2016-O 

PERS. 

Adev. Salariat+adev. Facultate-locuiește o persoană 

53 AMZULESCU ELENA 17.02.2016 2016 Acte medicale -nu locuiește nimeni 

54 ZORILĂ ZENOBIA 17.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

55 ALEXOIU MARIA 17.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

56 CIOENARU ADRIAN 17.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

57 ZAHARIA VALERIU 16.02.2016 2016 Adev APAREGIO-nu locuiește nimeni 

58 NIȚĂ TATIANA 19.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

59 BICAN CONSTANTIN 24.02.2016 2015+2016 Nu s-a ridicat gunoi 

60 MÂSU NICOLAE 24.02.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

61 RIDICHIE CORNELIA 24.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

62 MĂLĂELEA VASILE 22.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

63 GÂLCĂ AURORA 23.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

64 BULAI ALEXANDRU 22.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

65 NEGRU-CALOTĂ 

DUMITRU 

22.02.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

66 BĂRBIȚĂ EMIL 22.02.2016 2016- o pers Plecați în străinătate-locuiește o persoană 

67 GELATU VIORICA 22.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

68 RONCEA ION 18.02.2016 2016 Acte medicale Dobrița 

69 NICOLAE NELIA 17.02.2016 2016 Acte Italia 

70 VLANCEA OVIDIU 08.02.2016 2016 Fact. Utilități –nu locuiește nimeni 

71 VAROAGEA ELENA-

VIVIANA 

10.02.2016 2016 Copie CI alt domiciliu+ Fact. Utilități -lipsă dovada achit. la 

alt domiciliu 

72 DOBRICĂ ILIE 12.02.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

73 VOINEA MLADIN 

MAGDALENA 

12.02.2016 2016 Fact. Utilități-nu locuiește nimeni 

74 MĂLĂELEA MARIAN 12.02.2016 2016 Acte Austria-nu locuiește nimeni 

75 CIOBANU CONSTANTIN 07.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

76 BURLAN NICOLAE 10.03.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

77 ALECSOIU ZENOBIA 10.03.2016 2015+2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

78 LĂZĂRESCU ELIZA-

LILIANA 

18.07.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

79 MIHAI DANIEL 18.07.2016 2016 Lucrează la Londra 

 

  

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 

 

 

 

 

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 impozite şi taxe; 

         - prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare si a 

Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările  ulterioare; 

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

        - Legea nr.2 15/2001 - privind administraţia publică locală cu completările  şi modificările  

ulterioare;  

        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 2017 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează: 

      a) cota prevăzuta la art. 457 alin 1 din Legea 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale si clădirile-

anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,09% asupra valorii impozabile a clădirii. 

      b) se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile pentru anul fiscal 2017 

astfel cum sunt redate în anexa  pag.  1-9 si pag. 17-19. 

      c) cota prevăzută la art. 458, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale aflate in 

proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,3% asupra valorii care poate fi: 

- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţa depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de 

referință; 

- valoarea finala a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţa; 

- valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul clădirilor 

dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa. 

      d) cota prevăzuta la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale aflate in 

proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri se 

stabileşte la 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. 

      e) cota prevăzuta la art.  460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale aflate in 

proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri se 

stabileşte la 0,8% asupra valorii impozabile a clădirii.  

      f) nivelul impozitului/taxei pe teren prevăzut la art. 465, alin.(2) şi (7) din Legea nr. 227/2015 sunt 

redate în anexa   pag 10,11,20. 

      g) nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470, alin.(2), alin.(5), alin.(6), 

alin.(7), alin.(8) din Legea nr.  227/2015  sunt prevăzute in anexa  pag. 12 -16. 

      h) cota taxei prevăzută la art. 477 alin.(5)- taxa pentru serviciile de reclama si publicitate din Legea 

nr. 227/2015 se stabileşte la 3%. 

      i) valoarea taxei pentru afişaj in scop de reclama si publicitate prevăzuta de art. 478 alin.(2) din 

Legea nr. 277/2015 este redata în anexa  pag. 18.  



      j) cota prevăzuta la art. 481, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 – impozitul pe spectacol se stabileşte 

astfel:  

✓ 1,9% in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, 

concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un 

spectacol de circ sau orice competiţie sportiva interna sau internaţionala; 

✓ 4,9% in cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate. 

      k) taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism în mediul urban sunt redate in anexa   pag. 17. 

      l) art. 456, alin.(2), lit.(a) - pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice,de 

arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale se acordă reducerea impozitului/taxei pe clădiri 

cu 50 %. 

Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2) şi art. 472 alin.(2) din Legea 

nr.227/2015 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 2017 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu modificările 

aduse prin HCL nr.  47/26.05.2004. 

Art.4.- În conformitate cu alin.(3) al art. 462, alin.(3) al art. 467 şi alin.(3) al art. 472  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 2017. 

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.- Anexa face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.7.-  Începând cu data de 01.01.2017  se abrogă HCL nr. 107/29.10.2015 și HCL nr. 2/27.01.2016. 

Art.8.- 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 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru și 5 abțineri.  
 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 81 
 
 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

       privind desemnarea de reprezentanți ai Consiliului Local  în  Comisia sociala de analiza a  

solicitărilor/cererilor  privind repartizarea de locuințe destinate închirierii  cu vârsta pana la 35 

ani construite  prin Agenția Naționala  pentru Locuințe 

 

   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  cu nr .12450/15.07.2016  al Serviciului Urbanism  

Gospodărie Urbană şi Fond Locativ;  

- prevederile HCL 129 /2008  privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in 

soluționarea cererilor de  locuințe si in  repartizarea locuinţelor pentru tineri  destinate închirierii in 

orașul Tg. Cărbunești;  

- prevederile Legii 114/1996  , legea locuinţei  republicata modificata si completata;  

- prevederile Legii 152/1998 republicata  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  

modificata si completata; 

- prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii/152 1998 modificata prin HG 592/2006  privind aprobarea normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii/152 1998  privind înființarea Agenției Naţionale pentru 

Locuințe;  

- prevederile  Hotărârii  nr. 251/2016 ,privind  modificarea  si completarea Normelor Metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe aprobata prin HG 962/2001;  

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

            Art.1.- Se desemnează  reprezentanții Consiliului Local in  Comisia sociala de analiza a 

solicitărilor/cererilor  depuse de  către  solicitanți  in vederea repartizării unei locuințe realizate de către 

Agenția  Naționala  pentru Locuințe destinate  tinerilor si familiilor de tineri in vârsta de pana la 35 de 

ani, in cadrul programului de Construcții pentru tineri destinate închirierii, in concordanta cu strategia 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinței, după  cum urmează : Brujan Mihai-Cosmin,   

Ghiță Aurelian -Dary, Ciora Constantin-Dorel și Cîndea Mihaela-Mirela.   

           Art.2. Se modifica HCL nr. 129/2008 art.1 „Criteriile de acces la locuinta”  prevăzute in anexa 

1 capitolul A Criterii de acces  la locuința pct.1, care va  avea  următorul cuprins: „Titularul  cererii de 

repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinata închirierii, trebuie sa  fie major, in vârsta de pana la  

35 ani la data depunerii cererii, si sa poată primi  repartiție pentru locuința  in cel mult 36 de luni de la 

împlinirea acestei vârste. Cererea de locuința se efectuează numai individual si in nume propriu”.  

          Art.3 . Primarul oraşului  Tg. Cărbunești, Comisia  sociala și compartimentele de resort din  

cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor duce la îndeplinire  prezenta  hotărâre.  

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 82                  



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                   

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în  

Consiliile de Administrație  și în unele organisme ale  instituţiilor publice  

din oraşul  Tg.Cărbuneşti   

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

Având  în vedere : 

-   adresa nr. 800/2016  emisă de Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, înregistrată la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 11408/2016; 

-   adresa nr. 1899/2016 emisă de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti, înregistrată la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 11373/2016; 

-   adresa nr. 5999/2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 12436/2016; 

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

- prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările 

ulterioare; și OUG  nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

sănătăţii în vederea descentralizării; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti:  NOVAC 

AURORA-VICTORIA,  SANDU SIMONA-ELENA și CÂNDEA MIHAELA-MIRELA.  

         Art.2.- Se desemnează consilierul local CIORA CONSTANTIN-DOREL 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 următorii reprezentanți ai Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti: DRĂGHICI 

CRISTINA-FLORENTINA și CIORA CONSTANTIN-DOREL.  

         Art.4.- Se desemnează consilierul local POPESCU DANIEL  reprezentantul  Consiliului Local al 

oraşului Tg.Cărbuneşti  în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) a Colegiului 

Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti.  

         Art.5.- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în 

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti: membri titulari POPESCU NICOLAE  

și  POPESCU DANIEL, supleanți - VÂRDARIE DUMITRU și ARDELEAN ION.     

         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 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 83 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI                                                                   

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului orașului Tg. Cărbunești  în  

Adunarea Generală a Acţionarilor  la  S.C. „APAREGIO GORJ” S.A. 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

- Actul constitutiv  al SC APAREGIO  GORJ SA ;      

- Calitatea de acţionar pe care oraşul Tg. Cărbuneşti o exercită prin Consiliul Local în cadrul SC 

APAREGIO GORJ SA; 

- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare;  

 

       În temeiul  art. 17,  art. 36 al. 2 lit. a) si al. 3 lit. c), precum şi art. 45   din Legea nr.2l5/2001 – 

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

        Art.1.– (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se desemnează domnul NISTOR 

VALERIU   domiciliat în oraşul Tg.Cărbuneşti, sat Floreșteni, care se legitimează cu C.I. seria G.Z. nr. 

281382, eliberată de SPCLEP Tg. Cărbuneşti  la data de 20.07.2007,  să exercite,  pe durata îndeplinirii 

actualului mandat de consilier local, calitatea de reprezentant al  oraşului Tg. Cărbuneşti în Adunarea 

Generală a Acţionarilor a  S.C. „APAREGIO GORJ” S.A. 

                   (2) La data adoptării prezentei hotărâri încetează calitatea de reprezentant al oraşului        

Tg.Cărbuneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor a  S.C. „APAREGIO GORJ” S.A  a domnului     

Motorga Florin Gabriel. 

       Art.2.- Primarul oraşului Tg-Cărbunești și compartimentele de resort din cadrul Primăriei               

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 84 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI                                                                      

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea Comisiei de Ordine Publica a oraşului Tg.Cărbuneşti  

 
 

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

      - prevederile ordinului nr.92/2011, privind aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine 

si siguranţa publica al Politiei Locale; 

      - H.C.L.nr.1/2011 privind înfiinţarea Politiei Locale Tg.Cărbuneşti; 

      - prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.6, lit.a, pct.7, alin.9 din legea nr.215/2001, privind administraţia 

publica locala, republicata; 

      - prevederile Legii 155/2010 republicata, cu modificările şi completările ulterioare - legea Politiei 

Locale, cap. VII, art.29, lit.c care prevede ca atribuţiune a Comisiei Locale de Ordine publica 

„elaborarea proiectului planului de ordine si siguranţa publica la nivelul unităţii administrativ teritoriale, 

pe care îl actualizează anual” şi a art.30, lit.g care prevede ca autoritatea deliberativa a administraţiei 

publice locale „aproba la propunerea comisiei locale, planul de ordine si siguranţa publica al unităţii 

administrativ teritoriale”; 

     - prevederile H.G.1332/2010- Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a Politiei locale, 

art.24, care prevede ca „aspectele referitoare la modul de elaborare a planului de ordine si siguranţa 

publica al unităţii administrativ teritoriale se reglementează prin ordin al ministrului administraţiei si 

internelor”;  

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1.- Se aprobă reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publica în următoarea componenta : 

- primarul oraşului –  Birău Dănuț 

- secretarul oraşului - jr. Vlăduţ Grigore Alin 

- şeful Politiei oraşului Tg.Cărbuneşti -  Buculea Ion 

- din partea Politiei Locale Tg.Cărbuneşti -   Stancioi Nicolae 

- consilier local – Vârdarie Dumitru 

- consilier local – Ghiță Aurelian-Dary 

- consilier local – Drăghici Cristina-Florentina 

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

Comisia Locala de Ordine Publica vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 85 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg.Cărbuneşti  în  cadrul 

Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        

- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 60/19.07.2016 

înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 12.677/20.07.2016;   

- 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; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

 

    Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, domnul Birău Dănuț în calitate de 

reprezentant al oraşului Tg.Cărbuneşti  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare 

Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a comunei Runcu.  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 86 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept a mandatului  de consilier local  

al domnului UNGUREANU SILVIU-ION  prin demisie 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere:   

       - demisia domnului Ungureanu Silviu-Ion din funcția de consilier în Consiliul Local Tg. Cărbunești 

înregistrată sub nr. 13286   din 29.07.2016; 

       - prevederile art. 9  alin.( 2) litera a) și art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

       - proiectul de hotărâre și propunerea președintelui de ședință formulată în cadrul şedinţei ordinare a 

consiliului local din data de  25.08.2016,  de adoptare a unei hotărâri în acest sens; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 10 din Legea nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Se ia act de demisia domnului UNGUREANU SILVIU-ION din funcția de consilier în 

Consiliul Local Tg. Cărbunești înregistrată sub nr. 13.286   din 29.07.2016 și se  constată încetarea de 

drept a mandatului de consilier local al domnului UNGUREANU SILVIU-ION. 

    Art.2.-  Se declară vacant locul de consilier local al domnului  UNGUREANU SILVIU-ION. 

    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Județului Gorj, primarului oraşului, şi 

persoanelor interesate. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 87 

 

                                                                             



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                      

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

HOTĂRÂRE 

privind  validarea mandatului de consilier local  

al  domnului BREBENICĂ DUMITRU  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

         - Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2016 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Ungureanu Silviu-Ion și  declararea locului de consilier vacant;  

         - procesul verbal al comisie de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier 

local al domnului Brebenică Dumitru;  

       - adresa nr. 791  din 17.08.2016 din partea ORGANIZAŢIEI  JUDEŢENE GORJ a PSD, 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 14.375 din 19.08.2016, adresată Consiliului Local 

al oraşului Tg. Cărbunești; 

        - prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile art. 6, alin. 2 şi  alin. 3 din  Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

     În temeiul  31 alin.(5) și 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 validează mandatul de consilier local al 

domnului BREBENICĂ DUMITRU,  candidat pe Lista Partidului Social Democrat  la alegerile locale 

din 5 iunie 2016, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului  de consilier local al 

domnului UNGUREANU SILVIU-ION. 

    Art.2.- Domnul BREBENICĂ DUMITRU va face parte din comisia de specialitate a consiliului local 

pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire 

comunală, protecţia mediului şi turism.    

    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului județului Gorj, primarului oraşului, şi 

persoanelor interesate. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 88 

 



ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg. Cărbunești  pe anul 2016 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr. 

14.360/19.08.2016;  

- 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.339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- analiza efectuată asupra contului de execuție la data de 15.08.2016 și implementarea programului 

impus de Ministerul finanțelor Publice „Forexebug”;  

- adresă nr. 449/18.08.2016 emisă de Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 14.309/18.08.2016; 

- adresă nr. 6.879/17.08.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 14.250/18.08.2016; 

- adresă nr. 198/19.08.2016 emisă de Clubul Sportiv „Gilortul Tg. Cărbunești”,  înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 14.348/19.08.2016; 

  - referatele cu nr. 14231/17.08.2016, 14055/12.08.2016, 9101/13.05.2016, 12745/21.07.2016,      

întocmite  de compartimentele de resort; 

       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 pe anul 2016 cu suma de              

+81,00 mii lei și  modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, respectiv virări de 

credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 1 (formular 

cod 11 si formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se  aprobă rectificarea Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de + 6,00 mii lei și modificarea 

Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2016, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un 

program la altul, conform anexei nr. 2  (formular cod 11/02). 

   Art.3.- Anexele nr. 1 și 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 25.08.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 89 



                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg. Cărbunești,  judeţul Gorj  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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.18 din Ordonanța de Urgență nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile 

administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;  

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

- HCL nr. 68/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe 

anul 2016;   

- 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. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) 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   modificarea  Organigramei aparatului de specialitate al primarului  oraşului 

Tg.Cărbuneşti și serviciilor subordonate, conform anexei  nr. 1.  

    Art.2.- Se aprobă   modificarea  Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului  oraşului 

Tg.Cărbuneşti, conform anexei  nr. 2. 

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

    Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 8 voturi pentru și 6 abțineri.  

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 90 

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  desfăşurarea  Zilelor Oraşului Tg. Cărbuneşti şi a  Festivalului de  

Muzică Lăutăreasca  ,,Gena Bârsan”- ediţia a-XI-a -2016 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 

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

- expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate; 

- referatul   din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”; 

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

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

- HCL nr. 9/01.02.2016- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016; 

- Regulamentul de desfăşurare a Festivalului de muzica lăutăreasca ,,Gena Bârsan” ediţia  a-XI-a -     

2016,   

     

        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 desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg. Cărbunești” 

în perioada  26 -29 august 2016. 

             (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice se aprobă suma de 46.000 lei 

din care 11.000 lei din sponsorizări.           

     Art.2.- Locul de desfăşurare a manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg. Cărbunești” este 

în punctul ,,Parc Stejeret”. 

     Art.3.- Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA BÂRSAN” - ediţia a -XI-a se  desfăşoară în oraşul 

Tg. Cărbunești  pe data de 26.08.2016, conform regulamentului.  

     Art.4.-  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 25.08.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 91 

 

 

 



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind repartiția apartamentului nr. 3 din blocul ANL 2003, sc.1, et.1  situat pe  

strada Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești  și apartamentului nr. 5  

din blocul ANL sc.B, Parter, situat pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,  

       Având în vedere: 

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

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- Lista solicitanților  care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,  propunerile privind 

ordinea si modul de soluționare a cererilor, aprobată prin HCL nr. 17/29.02.2016;  

- Procesul verbal nr. 14.206/17.08.2016  al comisiei de analiză a dosarelor pentru obținerea unei locuințe 

ANL privind propunerea  de repartizare a locuințelor libere; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești  nr. 129 /2008; 

- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

-  art. 8 alin (2) si( 3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea 

in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, 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 repartiția apartamentului nr. 3, sc.1, et.1, din blocul ANL 2003, situat pe strada 

Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești, începând cu data de 01.09.2016 doamnei              

MICULETE  IONELA  IZABELA. 

   Art.2.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 5, sc.B, Parter, din blocul ANL, situat pe strada 

Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, orașul Tg. Cărbunești, începând cu data de 01.09.2016 doamnei              

ANGHEL IOANA ROXANA. 

   Art.3.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de specialitate vor 

încheia contractele de închiriere.         

    Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 92 

 



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate 

de ANL  pentru locuințele situate în orașul Tg. Cărbunești și aprobarea cotei de 0,1% aplicabilă pentru 

titularii de contracte  care au împlinit vârsta de 35 ani 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 

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

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- referatul cu nr.  14.267/18.08.2016 al  Sv. Urbanism  Amenajarea Teritoriului  si Gospodărie Urbană ; 

- prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ; 

- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea 

in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 - prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) și d) și alin.(4) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicata privind 

administrația publica  locala ;  

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.-  Se aprobă  recalcularea chiriei pentru locuințele  de tip ANL situate  în Tg Cărbunești, str. 

Pădurea Mamului, nr.11 și str. Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, începând cu data de 14.04.2016.  

    Art.2.- (1)  Se aprobă modul de calcul al chiriei pentru locuințele prevăzute  la art. 1, conform anexei 

nr.1 pentru chiriașii cu vârsta  de până la 35 ani, conform anexei nr. 2 pentru chiriașii cu vârsta  de  peste 

35 ani, pentru locuințele  de tip ANL situate  în Tg Cărbunești, str. Pădurea Mamului, nr.11, precum și 

conform anexei nr.3 pentru chiriașii cu vârsta  de până la 35 ani și conform anexei nr. 4 pentru chiriașii 

cu vârsta  de  peste 35 ani, pentru locuințele  de tip ANL situate  în Tg Cărbunești, str. Mitropolit Nestor 

Vornicescu, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       (2) Pentru chiriașii  ale căror contracte de închiriere sunt în faza primilor cinci ani de închiriere  

rămâne în vigoare cuantumul chiriei stabilită la data închirierii, până la data expirării termenului de 

închiriere, cu stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei. 

    Art.3.- Se stabilește cota autorității publice locale  de 0,1 %, aplicabilă pentru titularii de contracte 

care au împlinit vârsta  de 35 de ani, la valoarea de înlocuire a locuinței pentru tineri, destinate 

închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Tg. Cărbunești. 

      Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 1 

abținere. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 93           



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind diminuarea suprafeței concesionate  

conform contractului  de concesiune nr. 7300/17.04.2008, de la 379 mp la 100 mp 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,  

       Având în vedere: 

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

- Raportul  compartimentului de specialitate ; 

- Prevederile  Legii 215/2001- modificată si completata privind administraţia publică locală ; 

- Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietatea publică, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Adresa nr. 6510/28.03.2016 din partea SC SEMROM OLTENIA SA ; 

- Contractul de concesiune nr. 7300/14.04.2008 ; 

  

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

                           

 

 

 

       Art.1.- Se aprobă diminuarea suprafeței concesionate conform contractului  nr. 7300/17.04.2008, 

încheiat  intre Orașul Tg. Cărbunești si SC SEMROM OLTENIA SA, de la 379 mp la 100 mp.  

       Art.2.- Prețul concesiunii rămâne neschimbat,  adică 37 lei/mp/an si va fi actualizat anual cu 

indicele de inflație. 

       Art.3.-  Predarea-primirea terenului in suprafața de 279 mp de către SC SEMROM OLTENIA SA 

către Orașul Tg-Cărbunești, se va face prin proces-verbal încheiat între părți. 

       Art.4.- 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 25.08.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 94 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  componenţa nominală a Consiliului de Administraţie  

al   C.S.  „Gilortul”  Tg. Cărbunești 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      - Referatul domnului Motorga Victor preşedintele C.S. „Gilortul” Tg. Cărbunești înregistrat cu nr. 

197/18.08.2016; 

      - procesul-verbal al Consiliului de Administrație al CS Gilortul Tg. Cărbunești încheiat la data de 

11.08.2016;  

      - Regulamentul de Organizare și funcționare a CS  Gilortul Tg. Cărbunești;  

      - 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  

Consiliului de Administraţie al  C.S.  „Gilortul”  Tg. Cărbunești, după cum urmează: 

     1. Motorga Victor – preşedinte; 

     2. Ungureanu Silviu-Ion  – vicepreşedinte;  

     3. Cimpoieru Alin – membru;  

     4. Buzurin Alin Victor  – membru; 

     5. Ciora Constantin Dorel – membru;  

     6. Luntraru Cristian  – 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. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 

abținere.  

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 95 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare si a 

Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările  ulterioare;  

       - prevederile HCL 122/17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a 

taxei speciale de salubrizare în orașul Tg-Cărbunești și satele aparținătoare; 

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

      - Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locala cu modificările și 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 scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele care nu au beneficiat din 

diverse motive de serviciul de salubrizare, nominalizate în tabelul anexat, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

          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 25.08.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 

abțineri.  

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 96 

 

       

  

 



 

Anexă la HCL nr.96 din 25.08.2016  

 
TABEL 

cu persoanele care nu au beneficiat din diverse motive de serviciul de salubrizare 
 pentru taxa specială de salubrizare  

 

Nr 

crt 

Numele si prenumele Data 

 cererii 

Perioada  Adresa scutire 

Rol fiscal 

Documente anexate 

1 CRASNARU MARIUS 29.07.2016 2016 Carbunesti sat nr 234 

rol 1798.1 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu are tomberon 

2 MITRU MARIUS 

MIHAI 

02.08.2016 2016 str Pietii nr 2b rol2571 Lucrează în Spania 

3 ZORILA MARIA 03.08.2016 2016 Carbunesti sat nr 108 

rol 1624 

Lucrează în Spania 

4 HANTULIE ALINA-

ELENA 

03.08.2016 2016 Padurea Mamului bl 

40 ap. 20 rol 4765 

Lucrează în Spania 

5 SENDROIU ROMULUS 04.08.2016 2016 Cojani nr 65 rol 1377 Copie CI alt domiciliu-

lipsă dovada achit. la alt 

domiciliu 

6 POPESCU ILIE 05.08.2016 2016 str Minerilor, bl 18, ap 

17 rol 2719 

Lucrează în Spania 

7 MAGILEA GHEORGHE 05.08.2016 2015-

2016 

Stefanesti nr 98 rol 

657 

Nu are venituri 

8 LEFTER ALINA-

SUZANA 

08.08.2016 2016 str Eroilor nr 65 rol 

4313 

Lucrează în Italia 

9 MILUT PAUL 08.08.2016 2016 str Minerilor, bl 13. ap 

6 rol 4294 

Copie CI alt domiciliu-

lipsă dovada achit. la alt 

domiciliu 

10 VODISLAV ELENA 08.08.2016 2016 str Blahnitei bl41 ap 2 

rol 2878 

Nu locuieste nimeni 

11 CIORTAN RAMONA 11.08.2016 2016 str Minerilor bl 36, ap 

24 rol 4143.1 

Lucrează în Anglia 

12 BOIASU GHEORGHE 11.08.2016 2016 Pojogeni nr 338 

357 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

13 DURALIA 

ALEXANDRA 

11.08.2016 2016 str Trandafirilor nr 23 

rol 1886 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

14 BARA EMIL IULIAN 16.08.2016 2016 str Minerilor, bl 21, ap 

5 rol 3118 

Lucrează în Spania 

15 TOMESCU VICTORIA 16.08.2016 2016 str Petrolistilor, bl b 

19, ap 6 rol 2477 

Lucrează în Italia 

16 DRAGUT 

CONSTANTIN 

16.08.2016 2016 Stefanesti nr 128 

rol689 

Copie CI alt domiciliu-

lipsă dovada achit. la alt 

domiciliu 

17 HOLTEA GHEORGHE 16.08.2016 2011-

2016 

Stefanesti nr 1d rol 

1835 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

18 MUSTATA VICTORIA 16.08.2016 2016- 

o pers. 

str Padurea Mamului, 

bl 5, ap 1 rol 2844.1 

Lucrează în Italia 

19 SCHIOPU TATIANA 17.08.2016 2016 Stefanesti, nr 113 rol 

704 si 697 

Copie CI alt domiciliu-

lipsă dovada achit. la alt 

domiciliu 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
 

 

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                          

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbării reprezentantului legal al  oraşului Tg-Cărbuneşti 

 în cadrul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „GILORT” 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:  

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

- adresa GAL Gilort nr. 13.973/11.08.2016;  

- prevederile art.14, art.36 alin.(2) lit.c) şi lit.e) coroborat cu alin.(7) lit.a) din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  HCL nr. 79/12.08.2015 privind participarea  oraşului Tg-Cărbuneşti la constituirea Asociaţiei Grup de 

Acțiune Locală „Gilort”, care cuprinde localităţile Bălăneşti, Scoarţa, Tg-Cărbuneşti, Jupâneşti, 

Vladimir, Săuleşti, Bărbăteşti, Albeni, Roşia de Amaradia şi Prigoria din judeţul Gorj;  

- încheierea Judecătoriei Tg. Cărbunești nr. 100  din 17 iunie 2016 privind validarea dl. Birău Dănuț în 

funcția de primar al  orașului Tg. Cărbunești;  

        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 împuterniceşte  domnul Birău Dănuț, 

primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, să reprezinte interesele oraşului Tg-Cărbuneşti în cadrul Asociaţiei 

Grup de Acţiune Locală „Gilort”;  

Art.2.- Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, împreună cu compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

 

 

 

 

                                  

       

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 97 

 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                          

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentației tehnico-economice  „Modernizare DC18, DJ 661 - drum  acces Vatra 

de sat sinistrați Cojani, oras Târgu Cărbunești, Km 0+000 – Km 0+950” și atribuirea contractului de 

lucrări 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:  

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

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

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

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

-  analizând documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții „Modernizare DC18, DJ 661 - 

drum  acces Vatra de sat sinistrați Cojani, oraș Târgu Cărbunești, Km 0+000 – Km 0+950”,  întocmit 

de S.C. ANAMBUSPROJECT S.R.L.- D, Stoina; 

- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentațiilor tehnico-economice; 

- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice si HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica / acordului cadru; 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă Documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții „Modernizare DC18, 

DJ 661 - drum  acces Vatra de sat sinistrați Cojani, oraș Târgu Cărbunești, Km 0+000 – Km 0+950”  

și indicatorii tehnico-economici cuprinși in devizul general, conform Anexei, care face parte integranta 

din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă inițierea procedurii de achiziție privind atribuirea contractului de lucrări având ca 

obiect „Modernizare DC18, DJ 661 - drum  acces Vatra de sat sinistrați Cojani, oraș Târgu Cărbunești, 

Km 0+000 – Km 0+950”,  cu termen de execuție 60 de zile și plata pe un termen de 2 ani, respectiv 

2016 si 2017.         

     Procedura de atribuire este achiziție directa, conform Legii 98/2016. 

     Creditele bugetare aferente plăților ce se vor efectua pe anul 2017, se vor aproba cu prioritate pe 

primul trimestru în BVC al  anului 2017. 

   Art.3.- Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, împreună cu compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 98 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

septembrie, octombrie și noiembrie  2016 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  

 

       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 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 cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de  25 august 

2016, conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Domnul  consilier local GHIȚĂ AURELIAN-DARY  se alege în funcţia de 

preşedinte de şedinţă  pe  lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2016. 

 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 8 voturi pentru și 7 abțineri. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 99 

 

 

 



ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg. Cărbunești  pe anul 2016 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr. 

16.110/15.09.2016;  

- 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.339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- analiza efectuată asupra contului de execuție la data de 08.09.2016;   

- adresă nr. 2525/12.09.2016 emisă de Colegiul Național „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești,  înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 15.916/12.09.2016; 

- adresă nr. 7584/14.09.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 16075/14.09.2016; 

- adresă nr. 242/14.09.2016 emisă de Clubul Sportiv „Gilortul Tg. Cărbunești”,  înregistrată la instituția noastră cu 

nr. 16049/14.09.2016; 

- adresă nr. 214967/30.08.2016 transmisă de Instituția Prefectului județului Gorj;  

- adresă nr. 15341/05.09.2016   transmisă de Consiliul Județean Gorj;  

- adresă nr. 76/22.07.2016   transmisă de ADIA GORJ și înregistrată cu nr. 12815/22.07.2016;  

- adresă nr.9435/20.09.2016   transmisă de OCPI GORJ și înregistrată cu nr. 16422/21.09.2016;  

- referatele întocmite  de compartimentele de resort și menționate în raportul de specialitate și expunerea de 

motive; 

       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 pe anul 2016 cu suma de  +267,25 mii lei 

și  modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, respectiv virări de credite bugetare în cadrul 

capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01). 

   Art.2.- Se  aprobă rectificarea Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de + 709,50 mii lei și modificarea Bugetului  de 

venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 

2016, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei 

nr. 2  (formular cod 11/02). 

   Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2016, conform anexei nr. 3 

(formular cod 14).  

   Art.4.- Anexele nr. 1, 2 și 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 22.09.2016, la  care au participat  15 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 100 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                          

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” 

 

 

  

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:  

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

       - expunerea de motive; 

       - referatul   din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”; 

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

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

       - HCL nr. 9/01.02.2016- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016; 

 

    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 organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a Persoanelor 

Vârstnice” în  data de 01 octombrie  2016. 

        (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice se aprobă suma de  5.000 lei .           

     Art.2.- Se aprobă acordarea în cadru festiv a titlului de Cetățean de Onoare persoanelor nominalizate  

în anexa  nr. 1. 

     Art.3.- Se aprobă  premierea,  în cadru festiv, cu suma de 100 lei și o sticlă de șampanie a cuplurilor 

care sărbătoresc nunta de aur  și au domiciliul în orașul Tg Cărbunești, conform anexei nr. 2 

    Art.4.- Sumele prevăzute la art.3 se vor acorda în baza documentelor doveditoare - certificat de 

căsătorie, acte de identitate ale soților, etc..  

     Art.5.- Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.6.-  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 22.09.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 101 

 



        

                                                                                          ANEXA NR. 1 LA HCL nr. 101/22.09.2016 

 

 

 

Tabel nominal  

cu persoanele nominalizate pentru acordarea titlului de “Cetățean  de Onoare ” 

al orașului Tg. Cărbunești 

 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE ȘI PRENUMELE Domiciliul  

1. ROGOJEANU SABIN Tg. Cărbunești  

2. BIRĂU CONSTANTIN Tg. Cărbunești 

3. PASTI ȘTEFAN Tg. Cărbunești 

4. IONEL TRAIAN Tg. Cărbunești 

5. BOȚOTEANU VALENTIN  Tg. Cărbunești 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

      

 

 

 

                                                                                             Anexa  nr.2  la HCL  nr.101/22.09.2016 

Situația privind   cuplurile  care sărbătoresc nunta de aur în anul 2016  

 și au domiciliul in orașul Tg Cărbunești  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele  Domiciliul  Suma / LEI  

1 Holtea Gheorghe Ștefănești  100 

2 Oprea Mihai  Cărbunești Sat  100 

3 Popazu Virgil  Cărbunești  Sat  100 

4 Negoița Ion  Cojani  100 

5 Branescu   Emilian   Stefanești 100 

6 Ștefan Ilie   Str. Pieții  nr.99 100 

7 Palanciuc Toma  Cojani  100 

8  Nănău Nicolae  Pojogeni  100 

9 Bogdanovici Stelian  Str. Trandafirilor   100 

10. Amzulescu Ion  Str. Pd. Mamului 100 

 Total   1.000   



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - raportul de specialitate al compartimentului impozite și taxe locale;  

       - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare si a 

Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările  ulterioare;  

       - prevederile HCL 122/17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a 

taxei speciale de salubrizare în orașul Tg-Cărbunești și satele aparținătoare; 

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

       - Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locala cu modificările și 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 scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele care nu au beneficiat din 

diverse motive de serviciul de salubrizare, nominalizate în tabelul anexat, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

          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 22.09.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 8 voturi pentru și 7 abțineri. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 102 

 

 

 

 



 

Anexă la HCL nr. 102 din 22.09.2016  

 
TABEL 

cu persoanele care nu au beneficiat din diverse motive de serviciul de salubrizare 
 pentru taxa specială de salubrizare  

 

Nr 

crt 

Numele si prenumele Data 

 cererii 

Perioada  Adresa scutire 

Rol fiscal 

Documente anexate 

1 VILCEANU DUMITRU 18.08.2016 2016 Str. Pandurilor, bl 

b23  rol 2798 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

2 DRAGHICI ANGELA 18.08.2016 2016 str Garii nr 85 

rol2423 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

3 GHIBUSI AURORA 19.08.2016 2016 Pojogeni nr 83 rol85  Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

4 COCIORVA AURELIAN 

 

19.08.2016 2015-

2016 

Padurea Mamului bl 

38 ap. 13 rol 4992 

Lucrează în Italia 

5 POZIUMSCHI MIHAI 19.08.2016 2016 Pojogeni nr 15 

rol14.1  

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

6 POPESCU MARIUS 

LEONTIN 

22.08.2016 2012-

2016 

Eroilor nr 8 rol 5138 Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

7 PATROI MARIA 23.08.2016 2016 Carbunesti sat,   rol 

1786 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

8 CHIRIBAU FLORENTIN 23.08.2016 2016 Calea Tg jiu nr 35 rol 

4630 

Lucrează în Spania 

9 VISAN CORNELIA 24.08.2016 2011-

2016 

Pojogeni nr 28 rol 29 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste 

10 RONCEA BIANCA SI 

MIRCEA 

24.08.2016 2016 str Minerilor, bl 8. ap 

30 rol 2757 

Lucrează în Italia 

11 PIETROSANU ELENA 29.08.2016 2016 str Petrolistilor bl b13 

ap 20 rol 2650 

Lucrează în Italia 

12 ALEXANDRESCU 

OVIDIU 

25.08.2016 2016 str Padurea Mamului 

nr 9 bl 39, ap 10 

rol5110  

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

13 PREDESCU 

CONSTANTIN 

25.08.2016 2016 Carbunesti sat nr8 rol 

1518.1 

Lucrează în Italia 

14 TEODORESCU ADRIAN 

COSMIN 

29.08.2016 2016 Carbunesti sat nr 2 

rol 3045 

Lucrează în Spania 

15 MARII PROFIRA 01.09.2016 2016 Cojani, nr 7a rol 1319 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

16 STOICA LUMINITA 07.09.2016 2014-

2016 

str Blahnitei, bl 42, 

ap 16 rol 2872 

Lucrează în Anglia 

17 SAVESCU SCRIECIU 

GEORGIANA 

09.09.2016 2015-

2016 

Pietii nr 78 rol 2117 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

18 BALACEANU IOANA SI 

MIRCEA 

09.09.2016 2016 Gilortului nr 12 rol 

2233 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

19 BALAN ELENA 

MARIANA 

12.09.2016 2016 Macesu, rol 889 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

20 HODOIU ANA ANDREEA 12.09.2016 2015-

2016 

Crizantemelor,  nr 7 

rol 3441, 3441.1 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Lucrează în Italia 

21 CIUCUR MONICA 12.09.2016 2016 Pojogeni 181 rol 193 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

22 SANDU CONSTANTIN PT 

DEF SANDU EMIL SI 

ELISABETA 

13.09.2016 2016 Carbunesti sat  nr 274 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea  HCL nr. 23/29.02.2016 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită 

 a imobilului „Cămin-cantină”de către Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”  

 către  Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești   

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           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; 

       - adresa nr. 2500 din 7.09.2016 a Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” înregistrată la nr. 15.703 din 

7.09.2016;  

      - Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 23 din 29.02.2016 privind aprobarea 

dării în folosinţă gratuită a imobilului „Cămin-cantină”de către Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”  

către  Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești  și faptul că această hotărâre nu și-a produs 

efectele și nu mai este  oportună;    
      - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu completările şi modificările 

ulterioare; 

      - prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

      - prevederile Legii Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata 2010; 

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 23 din 29.02.2016 

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului „Cămin-cantină”de către Colegiul Naţional 

„Tudor Arghezi”  către  Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești. 

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

conducerea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

           Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 103 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea dreptului de folosință gratuită asupra unui  teren 

 pentru tineri (lotul nr. 67) , în vederea realizării unei locuinţe  

în oraşul Tg. Cărbunești, satul Cojani, judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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 - proiect nr. 88/2003 realizat  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat 

prin H.C.L nr.111/2007; 

-   Solicitarea  nr. 14.609/23.08.2016 a d-nei Floarea Raluca-Elena din oraşul Tg. Cărbunești, strada 

Pieții, nr. 19, județul Gorj privind atribuirea  unui  lot de teren pentru tineri, pentru construcţia unei 

locuinţe, în vatra de sat Cojani, oraş Tg. Cărbunești; 

- Prevederile Legii nr. 15/2003, republicată,  modificată şi completată privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

- Prevederile H.C.L nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești; 

- Prevederile H.C.L nr.40/24.04.2004 ,privind lotizarea terenurilor pentru tineri;  

     - Prevederile Legii nr.50/1991,  modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții;  

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

   Art.1.-  Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de 

998,18 mp, lotul cu nr. 67 d-nei  Floarea Raluca-Elena, CNP 2960601181114 din oraşul                   

Tg. Cărbunești,  strada Pieții,  nr. 19,  județul Gorj,  situat  în satul  Cojani,  oraş Tg-Cărbuneşti ,  județul 

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, modificată si completată.        

              (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la  retragerea 

dreptului de folosinţă gratuită a terenului atribuit, conform art.6 alin.(2) din Legea nr.15/2003.  

 Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei Tg. Cărbunești, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 104 



              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat d-lui Duroi Titu   

pentru reconstruirea  locuinței afectate de alunecările de teren din comuna Roșia de Amaradia, 

satul Ruget,  județul Gorj în vatra de sat Cojani, oraşul Tg. Cărbunești, judeţul Gorj 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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.  14649/24.08.2016  a d-lui  Duroi Titu   din comuna Roşia de Amaradia, satul 

Ruget,  nr. 138,  județul Gorj -  pentru  reconstruirea locuinţei afectate de alunecări de teren din com. 

Roşia de Amaradia,  județul Gorj, în vatra de sat Cojani, oraş Tg. Cărbunești, județul Gorj; 

- Procesul-verbal nr. 5778/23.08.2016 - eliberat de Primăria comunei Roșia de Amaradia; 

    - Prevederile art. 15, lit.d) din Legea nr.50 /1991,  modificată şi completată privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții;  

     - Prevederile Legii nr. 2l5/2001 – legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările; 

           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 

1000,00 mp, lotul cu nr. 225,  d-lui Duroi Titu, CNP 1510401181143,  pentru reconstruirea  locuinței 

afectate de alunecările de teren din comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj în vatra de sat Cojani, 

oraşul Tg. Cărbunești, judeţul Gorj (plan de situație anexat).  

    Art.2.-  (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionat  la art. 1 este  obligat să 

înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului şi să o realizeze în 

conformitate cu Legea nr. 50/1991, modificată si completată.        

                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la  retragerea 

dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit. 

    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei Tg. Cărbunești, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 105 



              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

al oraşului  Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        

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

   - expunerea de motive; raportul de specialitate;  

   - prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea contra incendiilor cu modificările si completările  

ulterioare ; 

   -O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

   -O.M.A.I. nr. 160/2007 de planificare organizare desfășurare a activităților de prevenire a situațiilor de 

urgenta ,prestate de serviciilor voluntare. 

   - prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civila cu modificările si completările ulterioare; 

   - prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul National de management al situațiilor de urgenta; 

   - prevederile O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind  constituirea, 

încadrarea si dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgenta; 

            

    In temeiul prevederilor art. 36, alin. (3), litera b), alin.(6) litera a) si art. 45 din Legea 215/2001 

privind Administraţia Publică Locală , republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.-  Se aprobă reorganizarea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  al oraşului Tg. 

Cărbuneşti, judeţul Gorj, de categoria a –II a C2, având în dotare 2 autospeciale de lucru cu apă, 

motopompe de intervenţie. 

    Art.2.- Structura de organizare şi încadrare cu personal a serviciului voluntar cuprinde următoarele 

componente : 

   a - Inspector de specialitate :ing. Mladin Mircea 

      - Asistent medical :Ilie Elena. 

   b - Compartimentul specialişti pentru prevenire: 

         Specialişti de prevenire: 

      - Asprea Cornel            angajat         Pojogeni , Cerăt, Comăneşti; 

      - Mudavoiu Ion            angajat         Cojani,Stefanesti 

      - Draghici Alin             angajat         Maceşu , Carbunesti Sat 

      - Ridiche Cristian         angajat         Floreşteni , Creţeşti;Curteana 

      - Ganescu Daniel          angajat         Tg Carbunesti 

  c -Grupe de intervenţie: 

 1. grupa de intervenţie, la autospecialele de intervenţii la incendii : 

 -servant 1 Dianu Georgian               - voluntar 

 -servant 2 Dianu Ludovic                 - voluntar 

 -servant 3 Muicu Laurentiu Narcis   - voluntar 

 -servant 4 Ciortan Marian Danut      - voluntar 

 -servant 5  Duta Ion Alexandru        - voluntar 

 

 

 



 

       1.1. nr. de circulaţie la autospecialele de intervenţii cu apa  la  incendii: 

                                  - GJ  04  UEV  marca Renault 

                                  - GJ 05  UEV  marca Roman 

       1.2.  conducători auto :  -Mudăvoiu Ion               - angajat 

                                              -Ridiche Cristian           - angajat 

                                              -Drăghici Alin               - angajat 

                                            -Ganescu Daniel            - angajat 

                                            -Băcănuşi Minel            - angajat   

 2. grupa de intervenţie la motopompă : 

             - servant 1      Ionescu Costel          - voluntar 

             - servant 2      Papurica Sorin          - voluntar 

             - mecanic motopompă  Avram Ion  - angajat 

 3. grupa suport logistic, dotare: buldoexcavator, tractor, remorcă 

             - Stinga Ion                - voluntar 

             - Cioplea Florin          - voluntar 

             - Vasiloiu Constantin - voluntar 

 4. grupa cercetare căutare: 

             - Luntraru Cristian 

             - Lupu Minodor 

             - Vlăduţescu Ovidiu 

 e -Echipe specializate: 

      1. Echipa înștiințare alarmare:  Corici Sorin, Glodeanu Alin, Didelea Bogdan. 

      2. Echipa de evacuare: Golumbu Mircea,Dobrovie Robert , Paraliţă Viorel, 

      3. Echipa deblocare salvare: Caliţoiu Claudiu, Ungureanu Silviu, Duţescu Mircea. 

      4. Echipa acordare prim ajutor: Ilie Elena, Armăşelu Carmen, Popescu Elvis. 

      5. Echipa NBRC: Ciobanu Silviu,Cocioabă Ion, Radulea Daniela. 

   

 Art.3.- Anunţarea, în caz de situaţii de urgenţă, se face astfel: 

 a –urgenţa I: 

       - Telefon Primărie 0253378603 

       - Telefon Remiză  0733032771 

       - Telefon Inspector protecție civila 0733032773 

 b –urgenţa II: 

 Serviciul voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă cu care Consiliul Local a încheiat contract sau       

convenţie pentru intervenţie. 

 c –urgenţa III: 

 Apel de urgenţă 112 sau 0253211706 – sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj. 

    

 Art.4.- Alarmarea se face prin: 

       -telefonic la fiecare membru al serviciului  

        -sirenă amplasată pe clădirile : CASTELUL DE APĂ, BANC-POST, BLOC J, GARA POJOGENI. 

       -toacă, clopot biserică din satele: CREŢEŞTI, MĂCEŞU, POJOGENI, TG CĂRBUNEŞTI,   

CĂRBUNEŞTI-SAT, ŞTEFĂNEŞTI. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 106 



 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul 

Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:     

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

- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 100/07.09.2016 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 15.768/08.09.2016;   

- 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; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

 

    Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în calitate de 

reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare 

Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a comunei  Lelești și 

a comunei Crușeț. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 107 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea normei de hrană pentru  personalului  

Politiei Locale a oraşului Tg. Cărbunești  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

       - raportul de specialitate nr. 16472/22.09.2016; 

       - referatul nr. 14177/17.08.2016 al coordonatorului serviciului Politia Locala Tg. Cărbunești; 

       - prevederile art. 35 indice 1  din Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale;  

        - prevederile HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a 

politiei locale; 

       - prevederile O.U.G. nr.65/2014 privind modificarea unor acte normative;  

       - prevederile O.G. nr.26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace ale personalului din 

sectorul de apărare, ordine publica si siguranţa naţionala;  

       - prevederile Ordinului nr. 92/05.05.2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de 

ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;   

       - prevederile OMAI nr. S/310/21.12.2009 privind hrănirea efectivelor MAI pe timp de pace;  

       - HCL nr. 1/2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a oraşului Tg. Cărbunești;  

        - HCL nr. 134/27.12.2011 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliţiei 

Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti;  

       - prevederile art. 36 alin. 2, lit. a, alin. 6 lit. a, punct 7, alin. 9 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată.  

       - O.M.D.R.A.P. nr. 776/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată 

personalului poliţiei locale;   

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se aprobă acordarea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale Tg. Cărbunești, 

venit neimpozabil, conform OG 26/1994, OMDRAP nr. 776/2015, HG nr. 171/2015 și OUG 65/2014, 

începând cu data de 01.10.2016, în limita bugetului aprobat, astfel:  

    1. Norma de hrană nr. 6 în contravaloare de 32 lei/zi calendaristică pentru funcțiile specifice de 

polițiști locali din cadrul Poliției Locale Tg. Cărbunești. 

    2. Norma de hrană nr. 12 B în contravaloare de 5 lei/zi calendaristică pentru personalul Poliției Locale 

Tg. Cărbunești care execută serviciul în ture sau în schimburi. 

    3. Norma de hrană nr. 1 în contravaloare de 25 lei/zi calendaristică pentru personalul contractual din  

cadrul Poliției Locale Tg. Cărbunești. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 108 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea suplimentării posturilor în  Statului de funcții al Compartimentului de Primiri 

Urgență (CPU) din cadrul Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

      - raportul de specialitate nr. 16463/22.09.2016;   

      - nota de fundamentare nr. 7744/21.09.21016  și adresa nr.7626/15.09.2016  ale  Spitalului 

Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești înregistrate la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 16444/21.09.2016 și 

16.147/15.09.2016;   

- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2) litera a),  alin. (3) litera b) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea 

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 , 

 

HOTĂRĂŞTE 

         

 

       Art.1.-  Se aprobă  suplimentarea  posturilor în  Statului de funcții al Compartimentului de Primiri 

Urgență (CPU) din cadrul Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești, conform anexei,  care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.   

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

conducerea Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri.    

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 109 

 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea  Hotărârii  Consiliului Local nr. 97/25.10.2007  privind regimul juridic al 

terenului în suprafața de 2194 mp, situat in Tg. Cărbunești, strada Tudor Arghezi,  

nr.2 A, județul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

   - raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si biroul 

Administrarea domeniului public si privat;  

    - Adresa cu nr. 428029/12.10.2016 a Inspectoratului de Politie Județean  Gorj - Politia orașului Tg. 

Cărbunești,  înregistrată la instituția noastră cu nr. 17975/12.10.2016, prin  care solicită abrogarea H.C.L 

Tg. Cărbunești cu nr. 97/25.10.2016 ;  

        - H.G. nr. 1705/2006- Anexa 1 – publicata in M.Of. nr. 1020 bis; 

        - H.C.L nr. 97/25.10.2007; 

        - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata cu completările și modificările 

ulterioare; 

        - prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată,  

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     Art.1.-  Se abrogă  Hotărârea  Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 97/25.10.2007  

privind regimul juridic al terenului în suprafața de 2194 mp, situat in, strada Tudor Arghezi, nr.2 A, 

județul Gorj întrucât potrivit art.3 alin.(2) din  Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, coroborat cu punctul I,  nr. crt. 29 din Anexa la aceeași lege, acest teren alcătuiește 

domeniul public al statului.    

      Art.2.- Primarul oraşului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.    

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

       

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 110 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2016 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr 

16110/15.09.2016; 

- 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. 339/18.12 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- analiza efectuată asupra contului de execuție  la data 10.10.2016 ; 

- implementarea programului ”Forexebug”, impus de Ministerul Finanțelor Publice ; 

- Decizia nr. 24/29.09.2016, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 16.837/29.09.2016; 

- adresa nr. 507/06.10.2016, emisă de Școala Gimnazială nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 17.413/07.10.2016; 

- adresa nr. 2.982/10.10.2016, emisă de Colegiul Național Tudor Arghezi, înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 17.588/10.10.2016; 

- solicitarea nr. 7/14.09.2016 întocmită Vodislav Ion, preot paroh la Parohia Pojogeni, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 16.078/14.09.2016; 

- referat nr. 16.681/27.09.2016 întocmit de Surlea Iulia, inspector Urbanism și Mladin Mircea – SVSU 

Tg Cărbunești; 

- adresa nr. 2.794/29.09.2016, emisă de Colegiul Național Tudor Arghezi, înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 16.834/29.09.2016; 

- referatele  nr. 16.829/29.09.2016, nr. 17.053/04.10.2016, nr. 17.551/10.10.2016  întocmite de 

Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul biroului ADPP; 

- referat nr. 16.954/03.10.2016, întocmit de Corici Sorin, șef birou ADPP ; 

- referat nr. 17.546/10.10.2016, întocmit de dr. Vasiloiu Ion, medic veterinar la serviciul de gestionare a 

câinilor fără stăpân; 

- adresa nr. 8.360/12.10.2016, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 17.924/12.10.2016; 

- referatul  nr. 18.032/13.10.2016 întocmit de Calițoiu Claudiu, inspector Gospodărie Urbană ; 

         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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016  al orașului 

Tg Cărbunești  cu suma 457,00 mii lei, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și cu suma de 

457,00 mii lei la cheltuieli,  detaliat pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și 

alineate bugetare și modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli, respectiv virări de credite  

bugetare în cadrul  capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr.1. (formular  cod 

11 și formular cod 11/01). 



 

 

 

 

        (2)  Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 se stabilește la venituri în sumă de 

14.013,78 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14.693,73 mii lei , cu un deficit de 679,95 mii lei.  

    Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la 

secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 12.845,90 mii lei și la cheltuieli în sumă de 12.845,90 

mii lei,  conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.167,88 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 1.847,83 mii lei, cu un deficit de 679,95 mii lei, conform anexei nr. 3. 

    Art.3.- Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2016” conform anexei nr.4 

(formular cod 14). 

    Art.4.- (1) Se aprobă rectificarea bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 6,00 mii lei  și modificarea  

bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii, respectiv virări de credite  bugetare în cadrul  capitolelor bugetare , de la un program la 

altul, conform anexei nr. 5 (formular cod 11/02 ). 

             (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2016,  se stabilește la venituri în sumă de 29.987,86 mii lei și la 

cheltuieli în sumă de 30.085,50 mii lei , cu un deficit de 97,64 mii lei. 

    Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2016 se aprobă la secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 

29.344,86 mii lei și la cheltuieli în sumă de 29.442,47 mii lei cu un deficit de 97,61 mii lei conform 

anexei nr. 6,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 643,00 mii lei și cheltuieli în sumă 

de 643,03 mii lei, cu un deficit de 0,03 mii lei, conform anexei nr. 7. 

    Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 18.10.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 111 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 101 din 22.09.2016  -  Situația privind   cuplurile  care 

sărbătoresc nunta de aur în anul 2016  și au domiciliul în orașul Tg Cărbunești  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

       - raportul de specialitate;  

       - HCL nr. 101/22.09.2016 privind  organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a 

Persoanelor Vârstnice”.  

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

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

       - HCL nr. 9/01.02.2016- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016; 

       

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

    

       

     Art.1.- Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 22.09.2016 -  Situația privind   

cuplurile  care sărbătoresc nunta de aur în anul 2016  și au domiciliul în orașul Tg Cărbunești se 

modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexă, 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 18.10.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 112 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                             Anexă  la HCL  nr. 112 /18.10.2016 

 

 

Situația privind   cuplurile  care sărbătoresc nunta de aur în anul 2016  

 și au domiciliul în orașul Tg Cărbunești  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                  

 

 

          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele  Domiciliul  Suma / LEI  

1 Holtea Gheorghe Ștefănești  100 

2 Oprea Mihai  Cărbunești Sat  100 

3 Popazu Virgil  Cărbunești  Sat  100 

4 Negoița Ion  Cojani  100 

5 Branescu   Emilian   Stefanești 100 

6 Ștefan Ilie   Str. Pieții  nr.99 100 

7 Palanciuc Toma  Cojani  100 

8  Nănău Nicolae  Pojogeni  100 

9 Bogdanovici Stelian  Str. Trandafirilor   100 

10. Amzulescu Ion  Str. Pd. Mamului 100 

11. Chircu Constantin  Floreșteni  100 

12. Hărăboiu Filimon  Pojogeni 100 

13. Moculescu Nicolae  Str. Trandafirilor   100 

14. Bardan Vasile  Floreșteni 100 

 Total   1.400   



 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent, 

 pentru obiectivul  *Construire corp chilii, reparare și restaurare biserica „Sf.Ioan, Sf.Nicolae și 

Sf.Gheorghe - Cojani“,   împrejmuire teren, rețele și dotări tehnico-edilitare și branșamente la 

rețeaua publică de apă, orașul Tg. Cărbunești , satul Cojani*  

 (proiect nr.39/2016 realizat de S.C. SCUAR  SRL Tg.Jiu)  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

  - raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

  -    Solicitarea cu nr. 16 564/23.09.2016 a  Mitropoliei Oltenia /Arhiepiscopia Craiova reprezentata prin 

stareț Danciu Victorin (Vitalie) al Mănăstirii  „Sf.Ioan Gura de Aur” Cojani (Măceasca) pentru 

aprobarea    documentației  privind Planul Urbanistic; 

  - Avizul  Arhitectului sef al  Consiliului Județean Gorj cu  nr. 16 din data de 23.09.2016; 

  - prevederile art. 36 alin. (5) lit.c) si art.45 lit. e  din Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice 

locale si prevederile art.27¹  lit.c) si art.56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, 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 Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent,  pentru 

obiectivul  *Construire corp chilii, reparare și restaurare biserica „Sf.Ioan, Sf.Nicolae și Sf.Gheorghe - 

Cojani“, împrejmuire teren, rețele și dotări tehnico-edilitare și branșamente la rețeaua publică de apă, 

orașul Tg. Cărbunești , satul Cojani*  (proiect nr.39/2016 realizat de S.C. SCUAR  SRL Tg.Jiu), 

inițiator și beneficiar Mitropolia Oltenia/Arhiepiscopia Craiova.  

    Art. 2.- Se aprobă introducerea in intravilanul orașului Tg. Cărbunești, satul Cojani, județul Gorj  a 

terenului curți-construcții aferent Bisericii  „Sf. Ioan , Sf. Nicolae  și Sf. Gheorghe - Cojani“  în 

suprafața de 2569 mp. (nr.cadastral 37585 Tg. Cărbunești). 

   Art.3.- Planul Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat de către S.C. SCUAR  SRL Tg. Jiu, proiect 

nr.39/2016, face parte integrantă din prezenta hotărâre  și este valabil 5 ani.    

   Art.4. -  Primarul oraşului şi compartimentele de resort vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

       

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 113            



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea dreptului de superficie prin licitație publică asupra suprafeței de 70 mp teren 

intravilan aparținând domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești, situat în strada Pieții, 

 în partea de est a blocului H 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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; 

      - Solicitarea cu nr. 17034/04.10.2016 din partea d-lui Popescu Ion Marius ; 

      - Studiu de oportunitate întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL; 

      - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată; 

      - Prevederile art. 693-702 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 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 constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publica pentru 

terenul intravilan in suprafața de 70 mp aparținând domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești, situat 

in str. Pieții, în partea de est a blocului H, pentru realizarea unei construcții cu destinația de spațiu 

comercial, conform planului de amplasament anexat. 

      Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini întocmit in vederea constituirii dreptului de superficie asupra 

terenului intravilan in suprafața de 70 mp aparținând domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești, situat 

în str. Pieții în partea de est a blocului H, pentru realizarea unei construcții cu destinația de spațiu 

comercial prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

     Art.3.- Durata constituirii dreptului de superficie este de 49 ani. 

     Art.4.- Prețul minim de pornire la licitație se stabilește de la 30,00 lei/mp/an, care se va actualiza 

anual cu indicele de inflație.  

     Art.5.- Se împuternicește Primarul orașului Tg-Cărbunești sa semneze contractul de superficie 

încheiat cu ofertantul câștigător in condițiile prevăzute de lege. 

     Art.6.- Primarul oraşului Tg.Cărbunești şi compartimentele de resort vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

       

 

 

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 114 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea caietului de sarcini si scoaterea la licitație publica  în vederea închirierii 

a spațiului «Stație de autobuz din lemn»  în suprafața de 6,76  mp,  situat în zona   

blocului H, strada Trandafirilor, oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

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

        - Solicitarea cu nr. 17033/04.10.2016 din partea SC SIMANCONS SRL ; 

        - HCL nr. 28/31.03.2003 privind tarifele de baza /mp/luna/zona ; 

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

completările ulterioare; 

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

        - 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 aproba caietul de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a spațiului  

« Stație de autobuz din lemn»  în suprafața de 6,76  mp  situat în zona  blocului H, strada Trandafirilor, 

oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj. 

       Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, prețul minim de pornire la licitație pentru spațiul în suprafața 

de 6,76 mp, fiind de 10 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 18.10.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

       

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 115 

 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9782/10.11.2008, încheiat cu 

 SC ELVET COM SERV SRL Tg. Cărbunești. 

 

 

 

    Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

  - Raportul de specialitate al doamnei Radulea Daniela, consilier principal in cadrul 

Compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului Tg. Cărbunești; 

  - Codul Civil; 

  - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată; 

  - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările și 

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 prelungirea contractului de închiriere nr. 9782/10.11.2000  încheiat cu S.C. 

Elvet Com Serv S.R.L. Tg. Cărbunești. 

                  (2) Durata prelungirii închirierii  va fi de 5 ani, începând cu 10.11.2016, iar prețul va fi de 

12,50 lei/mp/luna. 

     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 18.10.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 116 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea   imobilului situat in orașul  

Tg. Cărbunești, strada Eroilor, nr. 8, imobil înscris în LMI 2015 la poziția 379, ansamblu urban, 

strada Eroilor nr. 1,5,6,7,8,10,14,16,22, cod GJ-II-a-B-09406, 

 proprietatea persoanei fizice  Popescu Marius Leontin 

                

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

      - raportul de specialitate întocmit de către cons.principal Rădulea Daniela din biroul Administrarea 

Domeniului Public si Privat; 

     - adresa nr. 18002/12.10.2016 a Ministerului Culturii prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj 

prin care comunică faptul că nu își exercită dreptul de preemțiune și nu intenționează să cumpere 

imobilul menționat. 

     - prevederile art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 republicată privind protejarea monumentelor 

istorice, - art. 91 alin. (1), lit. f), din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, in temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001, a 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.- Consiliul  Local Tg. Cărbunești nu îşi exercită dreptul de preemţiune la vânzarea imobilului 

situat  în orașul Tg. Cărbunești, strada Eroilor, nr.8, imobil înscris in LMI 2015 la poziția 379, ansamblu 

urban, strada Eroilor nr.1,5,6,7,8,10,14,16,22, cod GJ-II-a-B-09406, proprietatea persoanei fizice  

Popescu Marius Leontin. 

   Art.2.- În actele de înstrăinare, concesionare, închiriere, dare in administrare sau dare in folosința 

gratuita a imobilului, se va menționa regimul de monument istoric al acestuia si obligația protejării lui 

conform legislației in vigoare. 

   Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, 

va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 117 
 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  Regulamentului de organizare si funcționare, a tarifelor și darea în 

administrare și folosință  a „Terenului de sport cu gazon artificial” 

  din orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

        - raportul de specialitate al biroului ADPP prin consilier principal Radulea Daniela; 

        -   prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului, cu modificările si completările 

ulterioare; 

        -  prevederile art. 36 (2) lit. ,,c’’ si „d” , (6) lit. ,,a’’ pct. 1, 5 si 6 si (9), art. 45 (3)   și    art. 115 (1) 

lit.b din Legea nr. 215/2001, Legea Administrației Publice Locale, 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 Regulamentul  de organizare si funcționare a „Terenului de sport cu gazon 

artificial”  din orașul Tg. Cărbunești, prevăzut în Anexa nr. 1. 

    Art.2.- Se  aprobă  tarifele de utilizare a Terenului de sport cu gazon artificial, din orașul 

Tg.Carbunesti, prevăzute în Anexa nr.  2.   

    Art.3.- Se aprobă darea în administrare și folosința asupra Terenului de sport cu gazon artificial din 

strada Pădurea Mamului, către Centrul Cultural „TUDOR ARGHEZI”  Tg-Cărbunești. 

    Art.4.-  Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.5.-  Primarul orașului Tg-Cărbunești, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, 

va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 118 

 



                                                                                     

  Anexa nr. 1   la H.C.L. nr. 118/18.10.2016 

 

 

 

REGULAMENTUL 

de organizare si funcționare a „Terenului de sport cu gazon artificial” 

 din orașul Tg-Cărbunești, județul Gorj 

 

 

 

CAP. I – DISPOZITII GENERALE 

 

Art.1. Regulamentul de organizare si functionare a Terenului de sport cu gazon artificial din orasul Tg-

Carbunesti, amplasat in strada Padurea Mamului, denumit in continuare Regulament, cuprinde norme 

privind organizarea si functionarea ,,Terenului de sport cu gazon artificial ”,din localitatea Tg-

Carbunesti, denumit in continuare teren de sport,  in baza Legii administratiei publice locale nr. 

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea educatiei fizice si a sportului 

nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru:- primar, pentru viceprimar, pentru 

administratorul, terenului, pentru personalul de ingrijire si curatenie, pentru sportivi, spectatori si orice 

alte persoane, care vin in contact cu functionarea terenului 

Art.3. Bunurile ,,Terenului de fotbal cu gazon artificial ” fac parte din domeniul public al orasului Tg-

Carbunesti, judetul Gorj. 

Art.4. Pe teren se vor desfasura numai activitati cu caracter sportiv. In mod exceptional, in incinta se pot 

organiza si unele activitati de interes public, cum ar fi: - competitii sportive diverse, festivitati publice, 

etc. 

Art.5. Obiectivele functionarii ,,Terenului de fotbal cu gazon artificial ” din orasul Tg-Carbunesti, 

judetul Gorj,sunt: 

a) organizarea si administrarea unor activitati sportive, cu drept de participare la activitatile si 

competitiile sportive, organizate de asociatiile judetene, pe ramura de sport, si de catre inspectoratele 

scolare. 

b) deservirea cetatenilor sau institutiilor publice, conform unui orar prestabilit, precum si desfasurarea 

unor competitii sportive scolare de interes local, judetean sau national; 

c) in perioadele ramase neacoperite de activitatile mentionate la lit. a) si b) ale prezentului articol, 

,,Terenului de sport cu gazon artificial ”din orasul Tg-Carbunesti, judetul Gorj, poate functiona pentru 

deservirea, conform planificarii, a cerintelor ocazionale, ale sportului de masa. 

d) disciplinele sportive care se vor organiza sunt, in principal, in urmatoarele ramuri sportive: sportul 

pentru toti, fotbal, fotbal tenis etc. 

 

CAP. II – ADMINISTRAREA 

Art.6. Pe durata functionarii ,,Terenului de sport cu gazon artificial ” din orasul  Tg-Carbunesti, judetul 

Gorj, persoanele responsabile sunt obligate, sa-si indeplineaca obligatiile asumate, in vederea bunei 

gestiuni si administrari a bunurilor publice ale orasului Tg-Carbunesti, judetul Gorj. 

Art.7. Persoanele responsabile sunt obligate sa-si exercite drepturile cu buna credinta. 

Art.8. Pentru activitatile desfasurate, pentru deservirea unitatilor de invatamant, de pe raza orasului Tg-

Carbunesti, judetul Gorj, se va numi o persoană responsabilă, de către directorul Şcolii Generale George 

Uscatescu si al CNTA. 

8.1 Toate activitatile desfasurate la terenul de sport, in afara programului didactic ,vor fi coordonate si 

controlate, de către o persoana responsabila cu administrarea, desemnata prin dispozitia primarului. 

Nu sunt admise alte persoane, care sa desfasoare aceasta activitate. 

Art.9. Persoana responsabila cu administrarea terenului, isi exercita activitatea in baza legislatiei in 

vigoare , si a prezentului Regulament. 

 

 



 

 

CAP. III – CONDITIILE DE UTILIZARE 

Art.10. Bunurile apartinind ,,Terenului de sport cu gazon artificial ”din  orasul Tg-Carbunesti, judetul 

Gorj, pot fi utilizate, conform orarului de functionare, pentru desfasurarea activitatilor sportive, de catre 

urmatoarele categorii de persoane: - cetatenii din orasul Tg-Carbunesti si satele apartinatoare- 

prescolarii si elevii din sistemul de invatamant si de educatie,  asociatiile sportive din localitate, alte 

persoane fizice si juridice. 

Art.11. Elevii si sportivii, au acces numai in prezenta cadrului didactic sau a antrenorului. In aceste 

situatii, cadrele didactice si antrenorii, raspund de actiunile si faptele acestora. Sportivii, persoanele 

fizice si juridice, au acces  numai daca prezinta ,o chitanta de achitare a taxei de utilizare eliberata de 

administratorul terenului, pe care se va inscrie in mod obligatoriu, data, orele de utilizare, a 

terenului,avand mentionat pe chitanta, in mod expres ,orele si data utilizarii (de la.....pana la ....) ,cat si 

numarul de persoane, care au solicitat rezervarea. 

Art.12. Taxele de utilizare sunt conform Anexei nr. 2, din Hotararea Consiliului Local 

nr.118/18.10.2016. 

Art.13. Eliberarea de chitanta, fara a se scrie data, orele de utilizare (de la ......pana la...),numarul de 

persoane si valoarea chitantei, precum si neinregistrarea de catre persoana responsabila, cu 

administrarea terenului de sport, din Registrul de evidenta a acestor chitante, atrage sanctionarea 

persoanelor implicate.  

Art.14. Sanctiunile enuntate se aplica de catre primar prin dispozitia scrisa, cu respectarea prevederilor 

legale. 

Art.15. Chitantele vor fi inregistrate in mod obligatoriu, in Registrul de evidenta, inainte de utilizarea 

terenului de catre persoana desemnata sa raspunda de administrarea terenului. 

Art.16. Incasarea taxei utilizare se face numai prin casieria Primariei orasului Tg-Carbunesti, judetul 

Gorj. 

Art.17. Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi de performanta 

sau de masa, spectatori) sunt obligati: 

a) sa respecte prevederile legale in vigoare, normele de conduita sociala, si prevederile prezentului 

regulament ; 

b) sa respecte intocmai orarul de functionare 

c) sa foloseasca terenul anexele si dotarile in conformitate cu destinatia lor; 

d) sa nu perturbe activitatile celorlalti utilizatori; 

e) sa nu patrunda in teren  fara chitanta. 

            In situatia in care sunt identificati utilizatori, care nu au achitat o taxa de inchiriere, 

administratorul va fisanctionat disciplinar, pentru neglijenta in serviciu. 

Art.18. Fumatul si consumul bauturilor alcoolice in teren,sunt strict interzise, in sensul prevenirii unor 

incendii, sau a prevenirii unor manifestari nesportive,si a violentelor verbale,injuraturilor,sau diferitelor 

jigniri. 

Art.19. Consilierii locali,primarul,viceprimarul, pot verifica oricand ,modul de respectare a 

Regulamentului de organizare si utilizare a  ,,Terenului de sport cu gazon artificial ”din localitatea  Tg-

Carbunesti, judetul Gorj. 

Art.20. In cazul in care, terenul de sport, va fi folosit pentru desfasurarea unor manifestari locale, cu 

caracter competitional, toate celelalte activitati se anuleaza, urmand a fi reprogramate ulterior, de comun 

acord cu acei care, au achitat taxele de utilizare.  

 

CAP. IV – ORARUL DE FUNCTIONARE 

Art.21. Orarul de functionare va fi intocmit si afisat de catre administrator, tinând cont de solicitari. La 

intocmirea orarului, se vor lua in considerare urmatoarele: 

a) ternul de sport va functiona zilnic, intre orele:  8,00 – 22,00 ; 

b) in conformitate cu programul competitiilor sportive scolare, cu caracter:- local, judetean, zonal sau 

national; 

c) modificarea orarului, reprogramarea unor activitati ,se poate realiza de comun acord, cu solicitantul in 

cauza, cu conditia neafectarii altor activitati sportive,festivitati publice,competitii, programate in 

prealabil; 



d) chitantele pentru inchirierea terenului in zilele de sambata si duminica se vor emite in ziua de vineri 

intre orele 8,00 si 15,00. 

Art.22. Orarul de functionare stabilit si afisat, are caracter obligatoriu, si trebuie respectat de catre 

persoanele care utilizeaza terenul. 

 

CAP. V – PERSOANA RESPONSABILA CU ADMINISTRAREA ADMINISTRATORUL 

Art.23. Persoana responsabila cu administrarea terenului raspunde de: 

a) gestionarea inventarului 

b) folosirea eficienta ,in conformitate cu prezentul regulament al terenului, anexelor si a materialelor din 

dotare; 

c) intocmirea si respectarea programărilor rezervate,sau taxate,autorizate de Consiliul local Tg-

Carbunesti; 

d) respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si a prezentului regulament de catre utilizatori; 

e) respectarea normelor P.S.I., a N.T.S.M. cat si a Regulilor de prim ajutor. 

f) achizitionarea materialelor din dotare, necesare bunei functionari,pentru intretinere,curatenie,etc.; 

g) gestionarea timpului de lucru fixat de Consiliul local Tg-Carbunesti; 

h) completarea la timp a documentelor :- orarul, registrul de evidenta, inventarul , procesele  verbale de 

predare-primire, 

i) intocmirea si semnarea proceselor-verbale de predare-preluare a terenului, a altor materiale cu 

profesorii de educatie fizica,si cu diversii reprezentanti ai utilizatorilor; 

j) constatarea producerii pagubelor si stricaciunilor, identificarea autorilor si solicitarea remedierii 

acestora de catre cei care le-au produs; 

k) registrul de evidenta va contine in mod obligatoriu urmatoarele: data, nr. chitantei, numele celui care 

a achitat contravaloarea taxei, nr. de persoane care au achitat taxa de utilizare/abonament 

l) intocmirea de rapoarte de activitate, la solicitarea primarului,viceprimarului, si a membrilor 

consiliului local; 

m) alte atributii ,cu care este insarcinat in scris ,de catre Primarul sau viceprimarul orasului Tg-

Carbunesti ; 

 

CAP.VI – DISPOZITII FINALE 

Art.24. Prezentul regulament intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica, conform legii. 

Art.25. Taxele de utilizare pot fi revizuite si modificate numai prin hotararea Consiliului Local 

Art.26. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de cate ori se considera necesar, in 

conformitate cu actele normative in vigoare. 

Art.27. Cu ducerea la indeplinirea prevederilor prezentului regulament se incredinteaza Primarul 

orasului Tg-Carbunesti si persoanele responsabile cu aplicarea prezentului regulament. 
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  Anexa  nr.2  la  H.C.L  nr. 118/18.10.2016 

 

TARIFE 

prevăzute pentru folosința „Terenului  cu gazon artificial” 

din  orașul Tg-Cărbunești, strada Pădurea Mamului, județul Gorj 

 

 

   Nr. crt 

 

Utilizator Tariful  ( lei / ora) 

  1 Elevii din sistemul de invatamant,  competițiile 

organizate de catre Scoala Generala George Uscatescu 

si CNTA 

0 

2 Sportivii aparținând Clubul Sportiv Gilortul  Tg-

Carbunesti (echipele de copii si junior) pt.antrenamente 

(2 antrenamente/saptamana) maxim 1,30 

ore/antrenament 

0 

3 Persoane fizice pentru jocul de fotbal 40lei/ora/ziua           

   50lei/ora/noaptea           

       

  4 Activitati speciale in interesul comunitatii  

 

0 

  5 Persoane fizice pentru jocul tenis de picior 20lei/ora/ziua             

  30lei/ora/noaptea            

     

 6 Elevii gratuit de luni pana vineri intre orele 14,00-16,00 

 

0 
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               ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind curățarea si amenajarea subsolurilor de la blocurile B4, B5, B6 amplasate in orașul Tg-

Cărbunești, strada Trandafirilor, județul Gorj, în vederea realizării unor adăposturi de protecție 

civila a populației din localitate 

 

 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

        - Raportul de specialitate al Compartimentului SVSU-prin ing.Mladin Mircea; 

        - Adresa Instituției Prefectului județului Gorj nr.11919/13.10.2016, înregistrata la instituția                  

noastră cu numărul 18167/13.10.2016; 

        -   Prevederile art.45, alin.1 si 2 din Legea nr.481/2004, republicata, privind protecția civila; 

        -   Prevederile HG nr.547/2005, pentru aprobarea Strategiei naționale de protective civila; 

        -   Prevederile Legii nr. 106/1996 - Legea protecției civile - republicată;    

                

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

   Art.1.- Se aprobă curățarea si amenajarea subsolurilor de la blocurile B4, B5, B6 amplasate in orașul 

Tg-Cărbunești, strada Trandafirilor, județul Gorj, in vederea realizării unor  adăposturi de protecție 

civila a populației din localitate, in conformitate cu prevederile legale. 

   Art.2.-  Fondurile bănești necesare pentru curățarea subsolurilor de la blocurile B4, B5, B6 in vederea 

amenajării unor adăposturi de protective civila se vor aproba in urma efectuării unor devize de către 

persoane autorizate. 

   Art.3.-  Primarul orașului Tg-Cărbunești și  compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, la care au 

participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 119 

 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 



ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului „Clubul Pensionarilor” către  

Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești   

 
 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

 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; 

      - referat nr. 21.760/04.11.2016 din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbuneşti; 
      - protocolul nr.2420/05.02.2016 încheiat între Orașul Tg. Cărbunești si Ministerul Dezvoltării 

Regionale si Administrației Publice  prin Compania Naționala de Investiții  „C.N.I. ” S.A;       

      - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu completările şi modificările 

ulterioare; 

      - prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu completările şi 

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 darea în folosinţă gratuită a imobilului „Clubul Pensionarilor” către  Centrul 

Cultural  „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbuneşti, în condiţiile convenite între cele două părţi şi înscrise în 

Protocolul încheiat în acest sens.            

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

Cultural „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.11.2016, la  care au 

participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 120 

 

 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL GORJ 



ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

         CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind cumpărarea unui teren în suprafață de 810 mp de către Orașul Tg-Cărbunești în strada 

Pădurea Mamului în scopul realizării lucrărilor de investiții „ Reabilitări străzi și amenajări 

parcări zona blocuri - Strada Pădurea Mamului, oraș Tg. Cărbunești”  

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

 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; 

      - Adresa nr. 22020/09.11.2016 din partea d-lui Istratie Florentin Sorinel; 

      - prevederile Art. 36 alin.(2), lit.c) si art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare ; 

     - Art. 863 lit.a) din Noul Cod Civil ; 

     - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicată;  
      În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Se aprobă cumpărarea de către UAT Orașul Tg-Cărbunești a terenului în suprafața de 810 mp 

situat în strada Pădurea Mamului  (lângă terenul de tenis sintetic) oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj. 

     Art.2.-  Valoarea terenului va fi stabilita prin raport de evaluare care se va întocmi in condițiile legii 

si va fi supus aprobării consiliului local, prețul final de vânzare se va stabili  prin negociere directă. 

    Art.3.- Se aprobă încheierea unei promisiuni de vânzare–cumpărare între proprietarul terenului 

domnul Istratie Florentin Sorinel cu domiciliul Tg. Cărbunești, str. Trandafirilor, nr.10 și UAT Oraș   

Tg. Cărbunești și plata sumei de 5.000 lei ca avans din valoarea totala în momentul semnării promisiunii 

la notariat, restul sumei urmând sa fie plătită în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 

    Art.4.- Se împuternicește primarul UAT  Oraș Tg. Cărbunești domnul Birău Dănuț pentru semnarea 

promisiunii de vânzare - cumpărare și a contractului de vânzare – cumpărare,  care se legitimează cu CI 

seria GZ nr 461057 CNP :1780702181163, eliberata de SPCLEP Tg. Cărbunești la data de 29.06.2012. 

   Art.5.- Primarul oraşului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.11.2016, la  care au 

participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 121 

 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 



ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul de investiții 

 „Construire pod peste Valea Ungurelu-Ștefănești, intersecție cu DC 27, KM 3+360,  

orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj –varianta ocolitoare” 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

 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 alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi 

completată ; 

       - prevederile Legii nr. 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 și Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea 

"Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru 

al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții" cu modificările si 

completările ulterioare; 

     - prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, privind  

administrația publica locala, republicata,  cu modificările si completările ulterioare; 

     - documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții întocmita de S.C. PROREDRUM SRL 

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 și centralizatorul cheltuielilor pe obiectivul de 

investiții „Construire pod peste Valea Ungurelu-Ștefănești, intersecție cu DC 27, KM 3+360, 

orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj –varianta ocolitoare”, conform documentației  tehnice  elaborată  

de SC PROREDRUM SRL Tg. Jiu, în conformitate cu anexa care face parte integranta din prezenta 

hotărâre, după cum urmează : Cheltuieli pentru Investiția de baza (C+M): 118.701,00 lei cu TVA. 

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.11.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 122 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 



ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2016 
 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr. 

21.759/ 04.11.2016; 

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

privind finanţele publice; 

- OMFP nr. 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. 339/18.12 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- analiza efectuată asupra contului de execuție  la data 31.10.2016; 

- Decizia nr. 27/27.10.2016, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 21.373/31.10.2016; 

- referatul nr. 21731/04.11.2016 întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul biroului 

ADPP; 

- referatul  nr. 21668/03.11.2016, întocmit de Corici Sorin, șef birou ADPP; 

- adresa nr. 586/02.11.2016, emisă de Școala Gimnazială nr. 1 „George Uscătescu”, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 21.574/02.11.2016; 

- adresa nr. 3162/02.11.2016, emisă de Colegiul Național „Tudor Arghezi”, înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 21.634/03.11.2016; 

- referatul nr. 21676/03.11.2016, întocmit de Șain Simona,  consilier principal în cadrul Direcției de 

asistență socială; 

- referatul nr. 21.666/03.11.2016, întocmit de Ungureanu Silviu Ion, consilier personal al primarului; 

- contul de execuție la data de 04.11.2016. 

- nota informativă nr. 22.094/09.11.2016 întocmită de Borcan Alin Paul - șef  Serviciu buget, 

contabilitate, resurse umane;  

         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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016  al orașului 

Tg Cărbunești  cu suma  102,00 mii lei, detaliat  la  venituri  pe capitole și subcapitole și  cu suma de 

102,00 mii lei la cheltuieli,  detaliat pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și 

alineate bugetare și modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli, respectiv virări de credite  

bugetare în cadrul  capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr.1. (formular  cod 

11 și formular cod 11/01). 

        (2)  Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 se stabilește la venituri în sumă de 

14.115,78 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14.795,73 mii lei, cu un deficit de 679,95 mii lei.  

 

 

 

 

 



 

    Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la 

secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 12.937,90 mii lei  și la cheltuieli în sumă de 12.937,90 

mii lei,  conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.177,88 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 1.857,83 mii lei, cu un deficit de 679,95 mii lei, conform anexei nr. 3. 

    Art.3.- Se aprobă  „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2016” conform anexei nr. 4 

(formular cod 14).           
    Art.4.- Anexele nr. 1, 2, 3 și 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 09.11.2016, la  care au 

participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 123 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind participarea și contractarea finanțării nerambursabile în valoare de 998.239 lei  de la 

Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire 

care utilizează energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 

încălzire– beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice si unități de cult, conform 

Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1818/2016,  

publicat in  M. Of nr. 747 din 26 septembrie 2016 

 

 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

      - raportul de specialitate al biroului ADPP;  

       - adresa  Spitalului orășenesc de urgență Tg. Cărbunești nr. 8400/14.10.2016 înregistrată la Primăria 

Tg. Cărbunești cu nr. 18510/17.10.2016  ; 

      -  prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1818/2016; 

      - nota de fundamentare nr. 21.732 din 04.11.2016;  

    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 și contractarea finanțării nerambursabile în valoare de 998.239 lei  de 

la Administrația Fondului Pentru Mediu pentru proiectul „Instalarea sistemelor de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la 

Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj”,  conform Ordinului Ministrului 

Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1818/2016 prin aplicarea la Programul privind instalarea sistemelor 

de încălzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice 

de încălzire– beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice si unități de cult.  

   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 extraordinare din data 09.11.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

      

 

 

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 124 

 

 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 



ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

     privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la  

Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj” 

 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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 Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții;     

      -  Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr 1818/2016; 

       - studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Instalarea sistemelor de 

încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice 

de încălzire la Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj” ; 

      - prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

      - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica; 

       - prevederile art.36 alin (2) lit.b, alin.(4) lit.d precum si pe cele ale art.126 din Legea administrației 

publice locale nr.215/2001, 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 Studiul de fezabilitate al proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la 

Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj” pentru care se solicita finanțare prin 

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv 

înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unități administrativ teritoriale, 

instituții publice si unități de cult. 

    Art.2.- Se aprobă Studiul de fezabilitate conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 

privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, 

precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivul de investiții si 

lucrări de intervenții. 

    Art.3.- Persoana desemnată sa reprezinte solicitantul este domnul Birău Dănuț - primarul orașului   

Tg. Cărbunești, județul Gorj.    

    Art.4.-  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 extraordinare din data 09.11.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 125 

 

 

 

     ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asigurării cotei de cofinanțare necesară privind aplicarea la Programul privind 

instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau 

completarea sistemelor clasice de încălzire– beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții 

publice si unități de cult cu proiectul „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la  

Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj” 

 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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 Ordinului Ministrului Mediului , Apelor și Pădurilor nr 1818/2016; 

        - studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Instalarea sistemelor de 

încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice 

de încălzire la Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj” 

       - prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

       - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica; 

       - prevederile art.36 alin (2) lit.b, alin.(4) lit.d precum si pe cele ale art.126 din Legea administrației 

publice locale nr.215/2001, 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.- În situația în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Administrația Fondului 

pentru Mediu, se aprobă asigurarea cofinanțării din valoarea cheltuielilor eligibile si susținerea 

cheltuielilor neeligibile privind proiectul „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire la Spitalul Orășenesc 

de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj”. 

    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 extraordinare din data 09.11.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

      

 

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 126 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 



ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și Grupul de 

Inițiativă locală DEL în cadrul programului -   „Împreună pentru Comunitate” pentru grupurile de 

iniţiativă lansat de Agenția de Dezvoltare Comunitara “Împreună” – Partener în proiectul  

„zefiR- Împreună pentru puterea de acțiune”  

 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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 H.G. nr. 1221/2011 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetăţenilor români 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 nr. 21.577/02.11.2016  a Grupul de Inițiativă locală DEL Tg.Cărbuneşti;  

      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      - prevederile Legii nr. 215/2001 – privind administrația publica locala republicata, 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 încheierea  Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și Grupul de 

Inițiativă locală DEL în cadrul programului - „Împreună pentru Comunitate” pentru grupurile de 

iniţiativă lansat de Agenția de Dezvoltare Comunitara “Împreună” – Partener în proiectul „zefiR- 

Împreună pentru puterea de acțiune”,prevăzut în anexă, care face parte integranta din prezenta hotărâre.  

     Art.2.- Se aprobă punerea la dispoziție a terenului în suprafața de 279 mp situat  în  strada Gării,  

Oraș Tg. Cărbunești   pentru amenajarea unui  spațiu de recreere –socializare. 

     Art.3.- Se aprobă contribuția Orașului Tg. Cărbunești la  realizarea proiectului cu suma de 10.120 lei 

pentru  amenajarea  unui  spațiu de de recreere –socializare. 

     Art.4.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. Cărbunești  d-nul Birău Dănuț pentru semnarea 

Protocolului de Colaborare  intre Orașul Tg. Cărbunești si Grupul De Inițiativa locala  DEL. 

     Art.5.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor duce 

la îndeplinire prezenta hotărâre. 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.11.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 127 

 

 

              ROMÂNIA 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/PaulV/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp920068/00145729.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/PaulV/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp920068/00145729.htm


          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale 

Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 

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

      - expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate; 

- Nota de fundamentare a Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești  nr. 9004 din 07.11.2016  

înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 21.794 din 07.11.2016;    

- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare  și Normele Metodologice de aplicare a acesteia;  

- prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2) litera a),  alin. (3) litera b) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea 

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,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       Art.1.-  Se aprobă  Organigrama și Statul de funcţii ale Spitalului Orășenesc de Urgenţă         

Tg. Cărbunești,  prevăzute în anexele nr. 1 și 2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

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

conducerea Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 128 

 

 

              ROMÂNIA 



          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  încheierii Protocolului  între Primăria orașului Tg. Cărbunești  și  

Școala Populară de Artă  Tg. Jiu  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 

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

       - expunerea de motive; 

       - raportul de specialitate al Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;  

       - prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea 

şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;         

       - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

       - prevederile Legii nr. 215/2001 – privind administrația publica locala republicata, 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 încheierea  Protocolului între Primăria orașului Tg. Cărbunești  și Școala 

Populară de Artă  Tg. Jiu, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

     Art.2.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. Cărbunești  d-nul Birău Dănuț pentru semnarea 

Protocolului menționat la art.1. 

     Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor duce 

la îndeplinire prezenta hotărâre. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 129 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul 

Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:     

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

- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 150/10.11.2016 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 22.195/11.11.2016;   

- 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; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

     Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în calitate de 

reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare 

Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a comunei  Dănești,  

a comunei Godinești  și a orașului Tismana. 

             Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 130 

 

 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea chiriilor pentru  anul 2017 la contractele ce au ca obiect  locuințele pentru tineri 

destinate închirierii, realizate de ANL  pentru locuințele situate în orașul Tg. Cărbunești  

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 

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

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- referatul cu nr. 21996 /2016 al  Sv. Urbanism  Amenajarea Teritoriului  si Gospodărie Urbană;  

- prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ; 

- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea 

in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile HG nr. 251/2016 privind  modificarea si completarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998;   

- prevederile Ordinului 1077/2016 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 

2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri; 

 - prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) și d) și alin.(4) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicata privind 

administrația publica  locala ;  

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Se  stabilește cuantumul  chiriilor  pentru  anul 2017 la locuințele  de tip ANL situate  în     

Tg. Cărbunești, str. Pădurea Mamului, nr.11 și str. Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, pentru titularii de 

contracte  de închiriere care au vârsta sub 35 de ani,  conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

    Art.2.- .  Se  stabilește cuantumul  chiriilor  pentru  anul 2017 la locuințele  de tip ANL situate  în  

Tg. Cărbunești , str. Pădurea Mamului,  nr.11 și str. Mitropolit Nestor Vornicescu , nr.2 , pentru titularii 

de contracte  de închiriere care au vârsta peste 35 de ani,  conform anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

   Art.3.- Modificarea chiriei se face începând cu data de 01.01.2017 prin acte adiționale la contractele 

de închiriere existente. 

   Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 131 

 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartiția apartamentului nr. 8, sc.1, et.3 din blocul ANL 2003 

 situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești, 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,  

       Având în vedere: 

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

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- Lista solicitanților  care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,  propunerile privind 

ordinea si modul de soluționare a cererilor, aprobată prin HCL nr. 17/29.02.2016;  

- Procesul verbal nr. 22.097/09.11.2016  al comisiei de analiză a dosarelor pentru obținerea unei locuințe 

ANL privind propunerea  de repartizare a locuinței libere; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești  nr. 129 /2008; 

- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea 

in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, 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 repartiția apartamentului nr. 8, sc.1, et.3, din blocul ANL 2003, situat pe strada 

Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești, începând cu data de 01.12.2016 domnului POPESCU 

DRAGOȘ ALEXANDRU.  

   Art.2.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de specialitate vor 

încheia contractul de închiriere.         

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 132 

 

         

                ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în 

oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

   Având  în vedere : 

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

- expunerea   de motive; raportul de specialitate;  

- Prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor; 

- Prevederile art. 45, alin. 2, lit.(c)  din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu 

completările şi modificările ulterioare;  

- Prevederile art.16, alin.2 din Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;  

- prevederile  Legii 227/2015 privind Codul fiscal; 

- Art. 6, art. 90 din Ordonanţa de urgenţă nr.  195/2005 privind protecţia mediului; 

  

         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 01.01.2017 se aprobă Regulamentul de instituire şi administrare a 

taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare,  prevăzut în anexă,   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 24.11.2016, la  care au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu  12 voturi pentru, 1 vot împotrivă și           

2 abțineri.  

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 133 

 

       

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului  cotizației și participare la plata serviciilor de consultanta pentru 

partener public Orașul Tg. Cărbunești  la Asociația Grup de Acțiune Locală „GILORT” 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 

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

       - expunerea de motive; 

       - raportul de specialitate; 

  - hotărârea AGA GAL „GILORT” nr. 7 din data de 27.09.2016; 

  - proces-verbal de predare primire Strategia de Dezvoltare Locala GAL Gilort 2016 -2020; 

   - prevederile art.14, art.36 alin.(2) lit.c) şi lit.e) coroborat cu alin.(7) lit.a) din Legea nr. 215/2001, 

privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare; 

         - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile cu modificările și     

completările ulterioare; 

   - prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare; 

      - prevederile „Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”; 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1.- Se aprobă plata contribuției în cuantum de 6.700 lei din valoarea totala a serviciilor de 

consultanță contractate de către „GAL GILORT” pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 

(SDL)  2016-2020, de către Orașul Tg. Cărbunești,  într-o singură tranșă. 

Art.2.- Începând cu anul 2017 cuantumul cotizației pentru Orașul Tg. Cărbunești va fi in valoare 

de 5500 lei/an conform art. 1 din hotărârea AGA GAL „GILORT”  nr. 7 din data 27.09.2016. 

            Art.3.- Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, județul Gorj  împreună cu compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru și 4 abțineri.  

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 134 

 

 
              
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  



 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2016 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr. 

22.908/23.11.2016; 

- 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. 339/18.12 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- adresa nr. 9.455/21.11.2016, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 22.771/22.11.2016; 

- adresa nr. 9.225/18.11.2016, emisă de Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică Gorj, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 22.644/18.11.2016;  

         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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al orașului Tg. Cărbunești 

cu suma 47,00 mii lei detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și cu suma de 47,00 mii lei la cheltuieli  

detaliat pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate bugetare, conform anexei 

nr.1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).   

           (2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 se stabilește la venituri în sumă de 14.162,78 mii lei 

și la cheltuieli în sumă de 14.842,73 mii lei  cu un deficit de 679,95 mii lei. 

   Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la secțiune de 

funcționare cu venituri în sumă de 12.937,90 mii lei și la cheltuieli în sumă de 12.937,90 mii lei, conform anexei 

nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.224,88 mii lei și cheltuieli în sumă de 1.904,83 mii 

lei, cu un deficit de 679,95 mii lei, conform anexei nr. 3. 

   Art.3.- Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2016” conform anexei nr. 4 (formular 

cod 14). 

  Art.4.- (1) Se aprobă rectificarea Bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților  

finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 609,00 mii lei , conform anexei nr. 5 (formular cod 

11 și formular cod 11/02).  

               (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe anul 2016,  se stabilește la venituri în sumă de 30.596,86 mii lei și la cheltuieli în sumă de 

30.694,50 mii lei , cu un deficit de 97,64 mii lei. 

  Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe anul 2016 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 29.906,86 mii lei și la 

cheltuieli în sumă de 30.004,47 mii lei cu un deficit de 97,61 mii lei, conform anexei nr.6,  iar la secțiunea de 

dezvoltare cu venituri în sumă de 690,00 mii lei și cheltuieli în sumă de 690,03 mii lei, cu un deficit de 0,03 mii 

lei, conform anexei nr. 7. 

  Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, și 7  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 24.11.2016, la  care au participat 15 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                                                   

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 135            

 

              ROMÂNIA 



          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea participării Primăriei Tg. Cărbunești la 

 Programul „Școală după școală:Hai la școală! ”  

   

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 

 

      - adresa nr. 1531 din 17.11.2016 a Școlii Gimnaziale nr. 1 „George Uscătescu” înregistrată la 

Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 22.586 din 17.11.2016;    

     - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

       - prevederile Legii nr. 215/2001 – privind administrația publica locala republicata, 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 participarea  Primăriei Tg. Cărbunești la Programul „Școală după școală:Hai la 

școală! ” alături de Școala Gimnazială nr.1 „George Uscătescu” și fundația „Terre des homes” din 

Elveția și alocarea din bugetul local pe anul 2017, a sumei de 20.000 lei, pentru anul calendaristic 2017.  

     Art.2.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. Cărbunești  d-nul Birău Dănuț pentru semnarea 

Contractului de finanțare pentru  Programul „Școală după școală:Hai la școală! ” 

     Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor duce 

la îndeplinire prezenta hotărâre. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 136 

 

 

 

               ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

decembrie  2016 și ianuarie, februarie 2017 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  

       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 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 cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de  24 noiembrie 

2016, conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Doamna consilier local NOVAC AURORA VICTORIA   se alege în funcţia de 

preşedinte de şedinţă  pe  lunile decembrie 2016 și ianuarie, februarie 2017. 

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 137 

 
 

 

 

 

 

 ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 



        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și  modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2016 

 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr. 

23.992/12.12.2016; 

- 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. 339/18.12 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- Decizia nr.28//23393/05.12.2016 emisa de AFP Gorj –alocare cote de echilibrare (04.02.04, 11.02.06); 

- Decizia nr.29/ /23547/07.12.2016 emisa de AFP Gorj –alocare sume  din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor de învățământ(11.02.02); 

- Decizia nr.30/08.12.2016 emisa de AFP Gorj –privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din 

TVA (11.02.02 si 11.02.06);  

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 100 din 13. 12.2016;  

- Adresa nr.336/21.11.2016 emisa de Clubul Sportiv Gilortul Tg. Cărbunești -rectificare BVC 2016; 

- adresa nr.3341/21.11.2016 emisa  de Colegiul National Tudor Arghezi –alocare sume cheltuieli de 

transport in interesul serviciului; 

- adresa nr. 3518/05.12.2016 emisa  de Colegiul National Tudor Arghezi –alocare sume  privind 

cheltuieli aferente decontării navetei cadrelor didactice la si de la locul de munca (art105 din L.1/2011) 

aferente lunilor octombrie, noiembrie 2016; 

- adresa nr.3633/09.12.2016 emisa de Colegiul National Tudor Arghezi Tg. Cărbunești –privind 

rectificarea bugetului pe anul 2016, în conformitate cu deciziile mai jos menționate; 

- adresa nr.687/07.12.2016 emisa de Școala Gimnaziala George Uscătescu Tg. Cărbunești, privind 

rectificarea bugetului pe anul 2016, in conformitate cu deciziile mai jos menționate; 

- Referat de necesitate nr.23548/07.12.2016 întocmit de Tirziu Ștefania medic dispensar școlar-

suplimentare sume; 

- referat de necesitate nr.23602/07.12.2016  întocmit de Mladin Mircea inspector SVSU; 

- referat de necesitate 23603/07.12.2016 întocmit de Ionascu Ioana magaziner  Centrul Cultural Tudor 

Arghezi Tg Cărbunești-redistribuire sume; 

- adresa nr.85/06.12.2016 emisa de SC PIKKEMAAT SRL Tg.Cărbunești, adresa nr.235/06.12.2016 

emisa de SC ITP GROUP SRL Tg. Cărbunești, adresa nr.322/06.12.2016 emisa de SC ALWATEX SRL 

Tg Carbunesti , referatul de necesitate nr.23572/07.12.2016  întocmit de d.na Calugaru Mihaela 

inspector in cadrul Serviciului Urbanism , precum si  referatul nr.23.600/07.12.2016 întocmit de d.na 

Ciontescu Constanta din cadrul biroului ADPP , cu privire la modificarea BVC 2016; 

- referat nr. 23.781/09.12.2016 întocmit de Didelea Bogdan Constantin, referent superior Stare Civilă; 

- referat nr. 23.983/13.12.2016  întocmit de Călugăru Mihaela, inspector în cadrul comp.  Gosp. Urbană; 

 - referat nr. 23.982 /13.12.2016  întocmit de Calițoiu Claudiu, inspector în cadrul comp.  Gosp. Urbană; 

- referat nr. 23.958/13.12.2016 întocmit de Corici Sorin , șef birou Adm. Domeniului Public și Privat; 

- contul de execuție la data de 08.12.2016; 

 

 

 



 

         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  rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016  al orașului 

Tg Cărbunești  cu suma 1.073,00 mii lei, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și suma de 

1.073,00 mii lei la cheltuieli,  detaliat pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe,respectiv titluri, articole 

și alineate bugetare și modificarea   bugetului local de venituri și cheltuieli, respectiv virări de credite  

bugetare în cadrul  capitolelor bugetare, de la un program la altul,  conform anexei nr.1 (formular cod 11 

și formular cod 11/01 ).   

           (2)  Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 se stabilește la venituri în sumă de 

15.235,78 mii lei și la cheltuieli în sumă de 15.915,73 mii lei , cu un deficit de 679,95 mii lei. 

  Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la 

secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 13.500,90 mii lei și la cheltuieli în sumă de 13.500,90 

mii lei conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.734,88 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 2.414,83 mii lei, cu un deficit de 679,95 mii lei, conform anexei nr. 3. 

   Art.3.- Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2016” conform anexei nr.4 

(formular cod 14). 

  Art.4.- (1) Se aprobă rectificarea Bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 4,50 mii lei și modificarea  

bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii, respectiv virări de credite  bugetare în cadrul  capitolelor bugetare , de la un program la 

altul, conform anexei nr. 5 (formular cod 11 și formular cod 11/02 ).  

            (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2016,  se stabilește la venituri în sumă de 30.601,36 mii lei și la 

cheltuieli în sumă de 30.699,00 mii lei, cu un deficit de 97,64 mii lei. 

  Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2016 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 

29.911,36 mii lei și la cheltuieli în sumă de 30.008,97 mii lei cu un deficit de 97,61 mii lei conform 

anexei nr.6  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 690,00 mii lei și cheltuieli în sumă de 

690,03 mii lei, cu un deficit de 0,03 mii lei, conform anexei nr. 7. 

  Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, și 7  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 13.12.2016, la  care au 

participat 11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru. 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

                                                                   

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  13 decembrie  2016 

Nr. 138           

    

 

                   

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  



 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statutului Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi 

publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 

 „ADIA” Gorj 

 

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

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

       - expunerea de motive; Raportul de specialitate; 

       - Prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (R1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (R1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

      - Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005; 

      - Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

- Încheierea nr. 83/2007, pronunțată de Judecătoria Tg Jiu, în dosarul nr. 8218/318/2007, prin care s-a 

dispus înscrierea Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj în Registrul asociațiilor și 

fundațiilor al Judecătoriei 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 modificarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ, în 

forma prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se actualizează Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ în 

conformitate cu modificările prevăzute la art.1, în forma prevăzută în Anexa nr.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3.- Se împuterniceşte domnul Birău Dănuț - primar al oraşului Tg. Cărbunești, să semneze în 

numele şi pe seama oraşului Tg. Cărbunești  Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” 

GORJ în forma prevăzută la art.2. 

    Art.4.-  Se împuterniceşte domnul Gherghe Mihai-Alexandru posesor al CI seria GZ, nr. 425509 

domiciliat în Tg. Jiu, strada Nicolae Titulescu, nr.9A, bl.9A, sc.2, et.4, ap.29, judeţul Gorj, să desfăşoare 

formalităţile de modificare a Statutului la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa 

Judecătoriei Târgu Jiu. 

    Art.5.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.12.2016, la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

                                                                   

 

Tg. Cărbunești,  20 decembrie  2016 

Nr. 139           

ANEXA NR. 1 

                                                                                              la HCL Gorj nr. 139 din 20.12. 2016  



 

 

 

Modificările  

la Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ 

 

 

1. Articolul 4, alin. (3) se modifică, după cum urmează:  

   „(3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea directă, care se va realiza, în baza 

unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art. 28, alin. 21 din 

Legea nr. 51/2006 (R1), cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22, alin. 1 din 

Legea nr. 241/2006 (R2), cu modificările și completările ulterioare, unui operator regional, 

astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, cu capital social integral al 

unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice”.   

2. Articolul 5, alin. (1), litera a  se modifică, după cum urmează: 

„a) să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din 

prezentul statut, în numele și pe seama asociaților, care vor avea împreună calitatea de 

delegatar, conform art. 28, alin. (21)  din Legea nr. 51/2006;”.  

3. Articolul 17, alin. (2), litera a), punctul 1. se modifică, după cum urmează:  

„a) operatorul regional  

1. operator regional este operatorul societate reglementată de Legea nr. 31/1990 privind 

societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral 

al unora sau al tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Operatorul 

regional asigură furnizarea/prestarea serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de 

competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale asociate, administrarea, funcţionarea şi 

exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, precum şi implementarea 

programelor de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, 

modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor 

servicii/activităţi, realizate în comun în cadrul asociaţiei. Operatorul regional se înfiinţează 

în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor 

existenţi subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 3. Articolul 17, alin. (2), litera a), punctul 4. se modifică, după cum urmează:  

„4. În aplicarea prevederilor art. 28, alin. (21) lit. a) din Legea nr. 51/2006, în vederea 

exercitării controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice şi/sau 

semnificative ale operatorului, unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de 

acționari/asociați ai operatorului regional, acordă Asociației, potrivit prezentului statut, 

dreptul de a: (……)”   

 
 
 

 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

act:68487%200
act:68487%200
act:126417%20-1
act:129860%20-1


ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  modificării Statelor de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidența Persoanei Tg. Cărbunești și  Serviciului Poliția Locală oraș Tg. Cărbunești, judeţul Gorj  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 

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

- expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate; 

- Raportul final nr. 18024/2016 al concursului de promovarea în grad profesional; 

- 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. 64 alin.(2) din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 

(r2),  cu modificările și 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. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) 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   modificarea  Statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența 

Persoanei al oraşului Tg. Cărbunești, județul Gorj,  conform anexei  nr.1. 

   Art.2.- Se aprobă modificarea Statului de funcții al Serviciului Poliția Locală a oraşului                   

Tg. Cărbunești, județul Gorj,  conform anexei  nr.2. 

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

    Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.12.2016, la  care au 

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

  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

 

 

                   

                                                 

Tg. Cărbunești,  20 decembrie  2016 

Nr. 140 

 

 

 

             ROMÂNIA 



          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017” 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

           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; 

          - 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 2017” din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbunești,  judeţul Gorj, din cadrul Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidenţa a Persoanelor  Tg. Cărbunești, din cadrul  Poliţiei Locale Tg. Cărbunești și din cadrul 

Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești,  conform anexei, care face  parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.12.2016, la  care au 

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

      

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

 

 

                       

 

 

                                             

Tg. Cărbunești,  20 decembrie  2016 

Nr. 141 

 

 

 

 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  



 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  taxelor  pentru  activităţile  sportive  ce se desfăşoară în Sala de sport - proprietate 

publică a oraşului Tg-Cărbuneşti de către persoanele care practică sport amator sau de performanţă 

     

 

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

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

          - expunerea de motive;raportul de specialitate;   

       -  cererea nr. 22318/14.11.2016 transmisa de către un grup de tineri din orașul Tg-Cărbunești;  

      - protocolul nr. 12592/21.07.2008 privind predarea-primirea salii de sport de la CNTA Tg-

Cărbunești, administrate direct de către Primărie prin aparatul de specialitate al primarului; 

       - Legea 273/2006- privind Finanțele Publice Locale, cu completările si modificările ulterioare; 

          - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică; 

           - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, 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)  Pentru închirierea Sălii de sport din incinta Colegiului National „Tudor Arghezi” se va 

ţine o evidenţă în registru special creat de către Centrul Cultural  „Tudor Arghezi”  unde se vor evidenţia 

următoarele: data închirierii, perioada, orele, solicitantul şi numărul de telefon, persoana care a închiriat 

sala, numărul chitanţei de încasare, semnături. În vederea asigurării unui control riguros asupra 

închirierii sălii de sport, se va transmite lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, o situaţie privind 

încasările din luna anterioară. 

                 (2) Tariful de închiriere a Sălii de sport pentru sporturile de echipă  (fotbal, handbal, etc.) va 

fi de 60 lei/oră, iar pentru tenis de câmp, tenis cu piciorul sau alte  sporturi  practicate de mai puţini 

jucători (maxim 4 jucători) va fi  de 30 lei/oră.  

     Art.2 - (1) Pentru închirierea sălii de sport  de către anumite cluburi private, tariful de închiriere a 

sălii va fi de 150 lei/oră. 

              (2) Închirierea sălii de sport  Cluburilor Sportive Şcolare sau Clubului Sportiv Gilortul Tg-

Cărbunești - instituție publică aflata în subordinea Consiliului local, se va face gratuit fără a perturba 

orele de educaţie fizică şi sport în unitatea respectivă, cu acordul conducerii. 

     Art.3.- Competiţiile sportive organizate de instituţiile de învăţământ  de pe plan local şi Primăria Tg-

Cărbuneşti se desfăşoară fără taxă. 

     Art.4.-   Sumele încasate din taxele prevăzute la art.1- 2 se fac venit la bugetul local şi se utilizează 

la capitolul  Cultură, Religie, Sport.   

    Art.5.- Orice dispoziție contrara își încetează aplicabilitatea la data adoptării prezentei hotărâri.    

     Art.6.- Primarul oraşului,  compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești și   

Centrul Cultural  „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.12.2016, la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

                       

 

                                             

Tg. Cărbunești,  20 decembrie  2016 

Nr. 142 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind reînnoirea contractului de închiriere pentru  locuinţa  de serviciu – apartament nr.1, Bl .7, 

str. Pădurea Mamului, oraş Tg. Cărbunești 

 

 

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

        - proiectul de hotărâre; 

        - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

        - expunerea de motive; 

        - raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ ; 

        - solicitarea cu nr.23853/12.12.2016 a dlui  Stăncioi Nicolae - coordonator Poliția Locală Tg. 

Cărbunești;  

         - prevederile HCL 75B/1999  art. 4  - apt. 1  din bl. 7  str. Pădurea Mamului  locuinţa de serviciu;    

        - prevederile Legii nr. 114/1996  Legea locuinţei,  republicata și modificată;   

        - prevederile OG nr. 40/1999 privind protecţia  chiriaşilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu 

destinaţie de locuinţe; 

        - prevederile  Legii nr. 241/2001 privind aprobarea OG nr. 40 /1999;  

        - prevederile HG nr. 310/2007 pentru actualizare tarif lunar al chiriei lei /mp pentru spatiile cu 

destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public si privat; 

         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 reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa  de serviciu – apartamentul  

nr.1,  situat în blocul 7, str. Pădurea Mamului  numitului Stăncioi Nicolae - coordonator  Poliţia  Locala 

Tg. Cărbunești.  

                  (2) Contractul de închiriere se va încheia pe o perioada de  1 (unu) an începând cu data de 

02.01.2017.  

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.12.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  
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         ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive; raportul de specialitate; 

       - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare si a 

Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările  ulterioare;  

       - prevederile HCL 122/17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a 

taxei speciale de salubrizare în orașul Tg-Cărbunești și satele aparținătoare; 

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

       - Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locala cu modificările și 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 scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele care nu au beneficiat din 

diverse motive de serviciul de salubrizare, nominalizate în tabelul anexat, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

          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 20.12.2016, la  care au 

participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru și 3 abțineri. 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  
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Anexă la HCL nr. 144 din 24.11.2016  



 

 
TABEL 

cu persoanele care nu au beneficiat din diverse motive de serviciul de salubrizare 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Data 

 cererii 

Perioada  Adresa scutire 

Rol fiscal 

Documente anexate 

0 1 2 3 4 5 

1 IOAN RADU BOGDAN 09.08.2016 2016 Pojogeni, R321 Lucrează în Germania 

2 LOGOFETESCU 

ANTONETA 

17.10.2016 2016- o 

persoana 

str Minerilor, BL 

K R2364 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

3 VLADUT DORU 16.09.2016 2014-

2016 

str Pandurilor, BL 

B8,AP 19 R4300 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

4 BILAN ANA 21.09.2016 2016 STR GARII NR 9 

R2154 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

5 GIURA NADIA 22.09.2016 2016 STR 

TRANDAFIRILO

R BLB3, AP 41 

R4069.1 

Lucrează în Italia 

6 CARAVAN FLORIAN 26.09.2016 2016 STR BLAHNITEI 

NR 4 R2186 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

7 IONEL TRAIAN 27.09.2016 2016 STR TUDOR 

ARGHEZI BL 

B2,AP 10 R2528 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

8 SANDA TATIANA 28.09.2016 2016 CURTEANA NR 

60 R1153 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

9 RIBU ELENA 30.09.2016 2016 STR PADUREA 

MAMULUI BL 

37, AP 2R4878 

Lucrează în Spania 

10 NICOLESCU ILEANA 03.10.2016 2016 STEFANESTI, 

R565.1 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste 

11 PALOS ELENA 

GABRIELA 

04.10.2016 2016 STR PLOPILOR, 

NR 19C R 2509 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste 

12 LIMBAU TUDOR 10.10.2016 2016 TG 

CARBUNESTI R 

4728 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

13 CARTANA CORNEL 18.10.2016 2016 STEFANESTI 

R562 

Lucrează în Germania 

 

14 PISCU GABRIELA 19.10.2016 2016 TRANDAFIRILO

R BL M AP40 

R4742 

Lucrează în Italia 

15 HARABOIU IONELA-

GEORGETA 

21.10.2016 2016 CURTEANA NR 

72 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

16 BUCA ELENA 24.10.2016 2016 POJOGENI R147 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Locuieste la Tg-Jiu 

17 PIRVULETU 

OCTAVIAN 

24.10.2016 2016- o 

persoana 

POJOGENI, R250 Ancheta sociala 

 

18 PIRVULETU 

CONSTANTIN 

24.10.2016 2016- o 

persoana 

POJOGENI R 246 Ancheta sociala 

19 ARMASELU CARMEN 25.10.2016 2016 CARBUNESTI 

SAT NR 171 

R1696 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

0 1 2 3 4 5 

20 ACHIM OVIDIU-

VASILE 

25.10.2016 2016 CRETESTI 

R1238 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 



Plecat in strainatate 

21 DIACONESCU ION 25.10.2016 2016 POJOGENI NR 

72 R443 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Proprietari decedati 

22 IONASCU ION 26.10.2016 2016 COJANI NR 21 

R1383 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

23 VOCHITOIU 

GHEORGHE 

28.10.2016 2016 COJANI R 1352 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni-Plecati 

in strainatate 

24 SENDROIU 

CONSTANTIN 

CLAUDIU 

31.10.2016 2016 FLORESTENI 

R4664 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni-Plecati 

in Italia 

25 STANA GHEORGHE 

DANIEL 

01.11.2016 2016 CARBUNESTI 

SAT 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni-Plecati 

in ANGLIA 

26 ISVORANU MARIAN 01.11.2016 2016 STR PIETII NR 

75 R2112 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni-Plecati 

in America 

27 FURNIGEA 

GHEORGHE 

01.11.2016 2016 STR 

PETROLISTILO

R ,BL B12 R4769 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

28 JUREBIE DANIEL 02.11.2016 2016 COJANI NR 83 

A, R1394 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

29 HODOLEAN DANUT 02.11.2016 2016 BLAHNITA DE 

JOS 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

30 ENACHE AUGUSTIN 02.11.2016 2016 FLORESTENI 

NR 66, R973 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

31 RONCEA MARIANA 02.11.2016 2016 TRANDAFIRILO

R NR 160 R2016 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni-Plecati 

in Italia 

32 GHINEA ION 08.11.2016 2016 STR 

GILORTULUI 

NR 57 R2260 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

33 STAMATOIU 

GEORGETA 

09.11.2016 2016 POJOGENI NR 

211 R221 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

34 CANEPESCU VIOLETA  09.11.2016 2016 STR PLOPILOR 

NR 121 R4860 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

35 DOBROMIR ION 10.11.2016 2016 POJOGENI R377 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

36 DUMITRASCU TITU 11.11.2016 2016 PETROLISTILO

R BL B12 R2450 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt 

domiciliu-Factura CEZ 

37 TIRUI MARIA 14.11.2016 2016 CRETESTI, 

NR 32, R1235 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

38 ISVORANU GIANI 14.11.2016 2016 STR PIETII NR 

75, R2110 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni-Plecati 

in AMERICA 

39 IORGA NICOLAE 14.11.2016 2016 PADUREA 

MAMULUI BL 7 

R2963 

Nu locuieste nimeni Def. 

Iorga Nicolae 

0 1 2 3 4 5 

40 POPESCU  CORNELIA 14.11.2016 2016 STEFANESTI, 

NR 86 A R823 

Nu locuieste nimeni Def. 

Cimpeanu Aurel 



41 ANDRASI DUMITRU 15.11.2016 2016 COJANI NR 13, 

R1327 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

42 IBREA VIENA 15.11.2016 2016 CARBUNESTI 

SAT , R1661 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

43 VAROAGEA 

LAPADUTA 

15.11.2016 2016 FLORESTENI, 

R1026 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

44 VADUVA CLAUDIU 

TEOFIL 

16.11.2016 2016 CRETESTI 

R1206.1 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

 

45 DIACONU EMIL 16.11.2016 2016 COJANI, R4961 

DEF DIACONU 

ILIE 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

46 PREDA CONSTANTIN 17.11.2016 2016 FLORESTENI,  

R 951 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

47 MIROIU DANIEL 18.11.2016 2016 POJOGENI, NR 

344, R363 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

48 BUFTEA MIHAI 21.11.2016 2016 STR 

MINERILOR, BL 

B21 R 2590 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domicili 

Adev Salubris 

49 PRUNA VERONICA 22.11,.2016 2016 STR 

MINERILOR, BL 

B21 

Nu locuieste nimeni 

50 SGAIA MARIA 22.11.2016 2016 STR 

TRANDAFIRILO

R, BL M R2377 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

51 DULAMITA ION(DEF) 22.11.2016 2016 CURTEANA, NR 

98 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

52 INGUSTU EMIL 22.11.2016 2016 MACESU Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

 

53 IORGA RODICA 22.11.2016 2016 PETROLISTILO

R, BL B11 R3146 

Nu locuieste nimeni 

54 TOADER MIHAI 23.11.2016 2016 STEFANESTI 

R778 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

55 IONASCU LIVIA 

MARIA 

23.11.2016 2016 STEFANESTI 

R821,4 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

56 ZORILA MARIAN 

VALENTIN 

28.11.2016 2016 CARBUNESTI 

SAT, R1523 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

57 PASAREANU 

ANGHELINA 

28.11.2016 2016 CARBUNESTI 

SAT,R1559 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

58 GITAN CONSTANTIN 28.11.2016 2016 CURTEANA NR 

53, R1146.1 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

59 BALANOIU ELENA 29.11.2016 2016-o  

persoana 

MACESU NR 56, 

R899 

Adev Registrul Agricol 

60 IACOB ANETA-DEF 

ROTARU ELENA 

29.11.2016 2016 BLAHNITA DE 

JOS, R 1509 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

61 POPESCU EMILIA 

MARIANA 

05.12.2016 2016 STEFANESTI, 

R826 

POPESCU EMIL SI 

ZENOBIA(def) –Beneficiar 

ajutor social dar nu este 

proprietar 

0 1 2 3 4 5 

62 IEPURE VALENTIN 05.12.2016 2016 CRETESTI, NR 

40 R1244 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 



63 JILCU AURICA 05.12.2016 2016-O 

PERSOA

NA 

PETROLIRTILO

R, BL B13 R4050 

Membrii familiei plecati in 

strainatate si alta localitate-

acte 

64 BALANOIU 

CONSTANTIN 

06.12.2016 2016 MACESU NR 

40A, R855 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

65 BERBECE MARIA  06.12.2016 2016 COJANI, R 4984 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

66 BURLEANU ALIN 06.12.2016 2016 COJANI R4500 Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

67 FILIP GHEORGHE 07.12.2016 2016-O 

PERSOA

NA 

PADUREA 

MAMULUI, BL 

38 R4738 

Membrii familiei plecati in  

alta localitate-acte 

68 BALASA MARIN DORU 07.12.2016 2016 STEFANESTI, 

R554 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

69 TROCAN MARIA 08.12.2016 2016 FLORESTENI, 

R928 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

70 BENEGUI VIORICA 08.12.2016 2016 POJOGENI, R360 DEF PIELEA ELENA 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                         



ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

           privind  aprobarea  PROIECTULUI  reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul 

şcolar 2017-2018 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,  

în vederea emiterii Avizului conform de către IȘJ Gorj    

 

 

 

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

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

          - adresa nr. 24328 din 9 decembrie 2016 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj;  

          - adresa nr. 3667/15.12.2016 a Colegiului Național „Tudor Arghezi” înregistrată la Primăria 

oraşului Tg. Cărbunești la nr. 24219/15.12.2016;   

          - adresa nr. 1645/20.12.2016 a Colegiului Național „Tudor Arghezi” înregistrată la Primăria 

oraşului Tg. Cărbunești la nr. 24536/20.12.2016;   

           - prevederile art.19  alin.4, art.61 alin.1,2,5 şi art.  95 alin.1 litera o) din Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011;   

          - prevederile Ordinului  MECȘ nr. 5777/2016;  

           - dispoziţiile Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional 

de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul MECTS nr. 6564/13.12.2011;  

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE  

 

       Art.1.-  Se aprobă  PROIECTUL reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2017-

2018  pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, în vederea emiterii Avizului conform de către 

IȘJ Gorj  , după cum urmează:  

 

     1. Şcoala Gimnazială  Nr. 1 „George Uscătescu” – Tîrgu Cărbuneşti (PRI/GIM) - unitate 

de învăţământ cu personalitate juridică – PJ   

a) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Cărbuneşti-sat, oraş Tg. Cărbunești 

b) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Ştefăneşti, oraş Tg. Cărbunești 

c) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Pojogeni, oraş Tg. Cărbunești 

d) Şcoala Gimnazială  - AR 

PRI/GIM 

Sat Creţeşti, oraş Tg. Cărbunești 

e) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Stelian”  - AR 

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti 

 

 

f) Grădiniţa cu Program Prelungit  „Tudor Arghezi” - AR 

PRE 



Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

g) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Nicolae” - AR 

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

h) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cărbuneşti-sat,  oraş Tg. Cărbunești 

i) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Ştefăneşti,  oraş Tg. Cărbunești 

j) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cojani,  oraş Tg. Cărbunești 

k) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Pojogeni,  oraş Tg. Cărbunești 

l) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cerăt,  oraş Tg. Cărbunești 

  

      2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești  ( GIM / LIC TEO) - unitate de 

învăţământ cu personalitate juridică - PJ   

 

 

               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 20.12.2016, la  care au 

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