
                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de încheiere a  exerciţiului bugetar -2008  
 

 

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 întocmit de consilier principal Ciontescu Constanţa ; 

- Legea nr.  388/2007 /privind Bugetul de stat pe anul 2008 ; 

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

- contul de execuţie încheiat la data de 31.12.2008, excedentul  rezultat la încheierea  

exerciţiului financiar  2008; 

- Ordinul nr.3.769/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea si 

depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la data de 31.12.2008; 

- Legea nr. 82/1991 –legea contabilităţii publice republicata; 

- HCL nr.4/2008; HCL din 2008 privind rectificările bugetare; 

- OMFP nr. 40/2007,116/2008,3647/2008 , 1954/2005; 

 

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

modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 

 

         Art.1.-  Se aprobă situaţiile financiare – contul de execuţie al anului 2008,  conform anexelor nr. 1 

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

         Art.2.- Primarul oraşului şi   compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei  vor asigura  

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.01.2009,                                

                                      cu 15  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

           Marian Ionescu                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                               Alina  Dăianu 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 ianuarie 2009 

Nr.1 

 

 
 

                                                         

         Anexa nr. 1 la HCL nr.1/2009 



 
 I. VENITURI BUGET LOCAL                                                                    - mii lei – 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nr.

crt  

Denumire indicator  Preved 

initiale  

HCL 

4/2008 

Prev. 

Definitive. 

HCL  

138/2008   

Executie 

bugetara 

31.12.2008 

Procent 

% 

 

1. Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor 

descentralizate  ale statului ,total din care : 

5.188 5.836 5.836 100 

 a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ  3.538 4.066 4.066 100 

 b) burse învăţâmânt 10 10 10 100 

 c) obiecte de inventar 15 15 15 100 

 d) pt finanţarea  –creşă si asistenti personali – total din 

care:  

529 556,20 556,20 100 

    d.1.cheltuieli de personal cresa  136 136,5 136,50 100 

                   d.2. bunuri si servicii (reparatii =40, ob.de inventar 

creşa = 1) 

0 41 41 100 

    d.3. active nefinanciare creşa 10    9,1                                          9,1 100 

    d.4.cheltuieli de personal asistenti personali 383 369,7 369,70 100 

 e)pt finanţarea chelt personal  serv com.de ev a populaţiei   206 209,50  209,70 100 

 f)active nefinanciare evidenţa populaţiei 390      435,3  435,30 100 

 g) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001 500 489 489 100 

 h)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001 0 55 55 100 

2. Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 

11.02.05 

158 158 158 100 

Sume defalcate din TVA pentru dezvoltare a 

infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural.-HG 

nr.1524 11.02.07 

0 4 0 100 

3. Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din 

care:   

810 1510 1.510 100 

 a) echilibrare buget local  810 1510 1.510 100 

4. Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr 

echilibrare bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2008 -   

04.02.04 

1.301 1.325 1.298 97,96 

5. Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, 

vânz.dom.priv )  

2.600 2.802 1.731 61,77 

6. Cote defalcate din imp pe venit 47% ,cf Legii nr.273/2006 2.500 3.904,48 2.266 58,03 

7. Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii 

noi  

70 45 29 64,44 

8. L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36 12 15 11 73,33 

9. Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit  130 216 212 98,14 

10. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM 56 56 36 64,28 

11. Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 

42.02.29 

70 100 70 70 

12. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale 

şi alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, 

modificată. 

100 150 150 100 

13. Subventii reabilitari scoliiHG370/2008-420214;962/2008 0 506 228 45,05 

14 Subventii reabilitari strazi  conf.H 1424/2006 cod:420219 0 125,46 71 56,59 

 TOTAL VENITURI  12.995 16.753,12 13.606 81,21 



 

II. CHELTUIELI  BUGET LOCAL                                                                                     MII LEI  
 

 

 

Nr 

crt 

Denumire indicator Cod capitol  

Prev.initiale 

HCL 4/2008 

Prev. Def. 

HCL 

138/2008           

Executie 

bugetara 

31.12.2008 

Procent 

% 

 

 

1 Autorităţi publice 51.02 2.403 2.233,05 2.195 98,29 

2 Serviciul com. de ev a 

populaţiei +imprumut bcr 

54.02 669 883,25 843 95,44 

3 Tranzacţii prin datoria publică 

şi împrumutul 

55.02 62 67 67 100 

4 Transferuri cu caracter general 

intre diferite nivele de 

administraţie  6,5% ajut sociale 

conf L.416/2001 

56.02 36 36 29 80,55 

5 PSI + situatii de urgenta   61.02.05 235 293,8 252 85,77 

6 Poliţia comunitară 61.02.03.04 371 441,22 431 97,68 

7 Învăţământ 65.02 3.883 5.330,85 5.034 94,43 

8 Sănătate,spital 66.02 0 94 59 62,76 

9 Bibliotecă ,recreere ,cultură, 

muzeu 

67.02 363 668,60 608 90,93 

10 Creşă 68.02 218 269,55 216 80,13 

11 Asist persoane hand .+ ajutoare 

soc 

68.02 993 1.229,95 1.215 98,78 

12 Locuinţe servicii 70.02 2.610 3.264,95 1.150 35,22 

13 Transpoarte, drumuri şi străzi 84.02 1.152 1.941,75 1.378 70,96 

 TOTAL CHELTUIELI  12.995 16.753,12 13.477 80,44 

  

 Veniturile  totale încasate  conform cont de execuţie  întocmit la data de 31.12.2008  au fost in 

suma de 13.606,29 mii lei , iar plăţile  nete de casa  efectuate in  anul financiar  2008 au fost in suma de  

13.476,91 mii lei . Se constata un excedent  al anului  financiar  încheiat  de 129,38 mii lei care se  

transfera in fondul de  rulment  al Primăriei Tg. Carbunesti  pentru care  vom întocmi proiect de hotărâre  

privind  utilizarea lui pentru  plata parţiala a  utilajelor achiziţionate.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 1/2009   
 

CONT DE EXECUTIE Al Contului 500231 DISPONIBIL DIN 

FONDURILE PHARE 2006  LA 30.12.2008 

                                                                                                                                            lei 

NR 

CRT 

Denumire Cod 

clasificare 

bugetara 

Sold iniţial 

01.01.2008 

Încasări in 

anul 2008 

Plaţi 

efectuate 

in anul 

2008 

Sold final 

30.12.2008 

1 Disponibil  Din 

Fondurile Phare 2006 

500231 

Titlul 71 

0 100.108,84 0 100.108,84 

 

 

CONT DE EXECUŢIE Al Contului 500228 DISPONIBIL DIN 

FONDURILE  SPECIALE PHARE  2005 LA 30.12.2008 

                                       lei 

NR 

CRT 

Denumire Cod 

clasificare 

bugetara 

Sold initial 

01.01.2008 

Incasari in 

anul 2008 

Plati 

efectuate in 

anul 2008 

Sold final 

30.12.2008 

1 Disponibil  Din  

Fonduri Speciale 

Phare 2005 

Titlul 71 0 649.448,54 150.893,26 498.555,28 

 

 

 

CONT DE EXECUTIE Al Contului 5004 DISPONIBIL DIN 

SUBV INS BUG LOCAL LA 30.12.2008 

 

lei 

NR CRT Denumire Cod 

clasificare 

bugetara 

Sold initial 

01.01.2008 

Incasari in 

anul 2008 

Plati 

efectuate in 

anul 2008 

Sold final 

1 DISPONIBIL  DIN 

SUBV INS BUG 

LOCAL 

5004 

70.15.50 

39.147,67 104.651, 10 112.102,63 31.696,14 

 

 

 

CONT DE EXECUŢIE al Contului 5006 DISPONIBIL DIN  SUMELE DE MANDAT LA 31.12.2008 

             lei 

NR 

CRT 

Denumire Cod 

clasificare 

bugetara 

Sold initial 

01.01.2008 

Incasari in 

anul 2008 

Plati 

efectuate in 

anul 2008 

Sold final 

31.12.2008 

1 DISPONIBIL 

DIN SUME 

DE 

MANDAT 

5006 60.384,85 154.599,44 161.710,29 53.274 

 

 

 

 

 

 

 



lei 

Nr. 

crt 

Simbol 

cont  

Sold final la 

30.12.2008 

Componenta  Baza legala 

1 

 

500228 498.555,28 Disponibil fond  HCL nr.4/2008 contract Phare  

RO2005/017-553.04.01 

04.01. “Statie  de transfer 

deseuri” 

2 500231 100.108,84 Disponibil din avansul 

acordat 

HCL nr 4/2008; contract fonduri 

Phare 

RO2006/018.147.04.01.04.01.20 

“Alimentare cu apa Floresteni” 

3 5004 33.007,14 Taxa piata,parcare HCL nr.4/2008 

4 5006 53.274 Taxe participare licitatii 

nerestituite 

OG.34/2006 modificata 

5 5039 54,40 Fond de rulment 2008 

neutilizat 

HCL nr.1/2008 

6 5502 3.479 Contr bug stat virate pentru 

luna decembrie 2008 

cheltuieli  personal  AJOFM 

si ajutor social dec 2008 

HCL nr 4.2008 

7 5010 121 venituri proprii taxe parcare HCL nr .4/2008 

 

Cont de executie   a subventiilor primite de la 

bug de stat la 30.12.2008 

lei 

Nr 

Crt 

Denumire subventie Cod clasificatie 

bugetara 

Prev  bug 

def 

Subventii 

primite 

Plati efectuate  

din subventii 

1 Subv. primite pentru 

programul de pietruire 

2142020901 150.000 150.000 150.000 

Cap. 84.02.71 

2 Subv. bug de stat finfat 

chelt cap inv 

21420214 506.000 228.220,05 228.220,05 

Cap 

65.02.71 

3 Subv. catre bug locale HG 

1424/2007 

21420219 125.460 125.460 71.400 

Cap 

84.02.71 

4 Subv. prim pt lucrari de 

cadastru 

21420229 100.000 70.000 70.000 

Cap 

70.02.20 

5 Subv prim pt sprijin 

financiar const familii L 

396/2006 

21420233 45.000 28.652 28.652 

Cap 

68.02.57 

6 Subv pt acordarea ajutor 

incalzit loc OG. 107/2006 

21420234 216.000 211.911 211.911 

Cap 

68.02.57 

 

7 Subv pt acordarea trusou 

nou-nascuti L.482/2006 

21420236 15.000 10.650 10.650 

Cap 

68.02.57 

 
 
 
           ROMANIA 



       JUDEŢUL GORJ 

ORAS   TG.CARBUNESTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi  Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Muzeului ,,Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

   Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

             - art. 25 alin. 1 din L 311/2003 a Muzeelor si a colectiilor publice , republicata; 

             - art. 36 alin.2 lit. d si alin. 6 lit a din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

H O T A R A S T E  

 

 

   Art.1.  Se aproba organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, ale 

Muzeului ,,Tudor Arghezi” Tg.Carbuneşti,  prevăzute în anexă, care face parte integranta din prezenta 

hotărâre . 

   Art.2.-  Primarul oraşului şi   compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei  vor asigura  

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.01.2009,                                

                                      cu  15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Marian Ionescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                               Alina  Dăianu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 ianuarie 2009 

Nr.2 

 

 

 

Anexa la HCL nr. 2/28.01.2008 

 



 

 

Organigrama Muzeului Tudor Arghezi Tg.Carbunesti  

 
 

 

CONSILIUL LOCAL TG.CARBUNESTI  
 

 

 

 

BIBLIOTECA „TUDOR ARGHEZI” TG.CARBUNESTI  

 
 

 

 

MUZEUL „TUDOR ARGHEZI” TG.CARBUNESTI 

    

 

 

 

Stat de funcţii 

al  Bibliotecii Tudor Arghezi Tg.Carbunesti pe anul 2009 

 

 
Nr. 

crt. 
Denumire funcţii Nivel  

Post  

Executie/conducere  

Nr. posturi  

1 Bibliotecar sef  Conducere  1 

2 Bibliotecar IA Executie  1 

3 Bibliotecar III Executie  1 

4 Muncitor intretinere  Executie  1/2 

 Muzeul Tudor Arghezi 

Tg.Carbunesti  

  

5 Consilier -Muzeograf Conducere  1 

6 Muncitor intretinere  Executie  1/2 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexa la HCL nr.2/28.01.2008 



 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE  

A MUZEULUI Tudor Arghezi Tg.Carbuneşti  

 
I DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Muzeul Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti este o instituţie publică de cultură fără personalitate 

juridică , fără scop lucrativ , aflată în serviciul societăţii , organizată în cadrul Bibliotecii Tudor Arghezi 

Tg.Cărbuneşti din subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti , care colecţionează , conservă , 

cercetează , restaurează , comunică şi expune în scopul cunoaşterii , educării si recreerii , mărturii 

spirituale ale vieţii şi operei lui Tudor Arghezi. 

Art.2. Muzeul Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti are sediul in Tg.Cărbuneşti , str.Trandafirilor , nr. 41 , 

jud. Gorj .  

Art.3. Muzeul este organizat şi funcţionează din punct de vedere administrativ şi ştiinţific în 

conformitate cu legislaţia română în domeniu ( Legea muzeelor si colecţiilor publice nr.311/2003 , a 

normelor si reglementărilor naţionale si internaţionale) şi cu prevederile prezentului Regulament. 

 

II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

Art.4. Muzeul este o instituţie publică de cultură , pusă în slujba societăţii, având următoarele obiective: 

a. cercetarea si colecţionarea de bunuri cu caracter literar în vederea constituirii şi completării 

patrimoniului muzeal; 

b. organizarea evidenţei , gestionarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului cultural deţinut în 

administrare; 

c. constituirea şi organizarea fondurilor documentare precum şi a arhivei generale; 

d. depozitarea , conservarea şi restaurarea patrimoniului deţinut , în condiţii conforme standardelor 

europene  generale precum şi normelor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor; 

e. punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin : 

- organizarea de expoziţii permanente şi temporare la sediul Muzeului în ţară şi străinătate; 

- organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea informaţiei 

despre patrimoniul cultural deţinut , în special viaţa şi opera lui Tudor Arghezi, potrivit 

normativelor în vigoare ; 

- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare ; 

- angrenarea publicului de toate categoriile , prin mijloace specifice într-un sistem 

educaţional destinat familiarizării acestuia cu viaţa şi opera lui Tudor Arghezi; 

f. efectuarea de cercetări privind viaţa şi opera lui Tudor Arghezi, în contextul naţional şi general 

european , precum şi valorificarea rezultatelor muncii de cercetare în anuare , reviste de 

specialitate sau volume de autor .  

 

Art.5. Potrivit obiectului de activitate , competenţelor şi structurii sale de organizare,  „Muzeul Tudor 

Arghezi” Tg.Cărbuneşti are următoarele atribuţii : 

a. realizarea unei expoziţii permanente cu privire la viaţa şi opera lui Tudor Arghezi , a altor 

expoziţii tematice , temporare dedicate unor momente din literatura română ; 

b. elaborarea de programe de cercetare şi proiecte culturale proprii , în concordanţă cu strategia 

culturală promovată de Ministerul Culturii şi Cultelor , Consiliul Local Tg.Cărbuneşti şi Primăria 

Tg.Cărbuneşti;  

c. stabilirea de masuri tehnice, economice , organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a 

programelor de cercetare şi culturale aprobate , de a căror realizare răspunde ; 

d. cercetare în vederea dezvoltării colecţiilor muzeale ; 

e. realizarea lucrărilor de conservare şi protecţie a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa ; 

 

 

 

Art.6. Principalele activităţi ale Muzeul Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti sunt :  



- cercetarea , conform programelor anuale şi de perspectivă , a patrimoniului pe care îl 

deţine şi a contextelor literare specifice acestui patrimoniu ; 

- documentarea în vederea depistării , cunoaşterii şi după caz, a achiziţionării de obiecte de 

patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale ; 

- evidenţa , conservarea şi restaurarea obiectelor de patrimoniu ; 

- expunerea , în expoziţia permanentă şi în expoziţii temporare a patrimoniului pe care îl 

deţine ; 

- punerea în valoare prin expoziţii , publicaţii , comunicări şi sesiuni ştiinţifice şi de 

popularizare a rezultatelor muncii de cercetare ; 

- contactul permanent cu publicul de toate categoriile ; 

- contactul permanent cu mediile de informare , cu organizaţii nonguvernamentale , 

organisme culturale , instituţii de învăţământ şi cercetare , muzee , organisme şi foruri 

internaţionale de profil ; 

- alte activităţi generale şi specifice în vederea atingerii scopului muzeului . 

 

III PATRIMONIUL 

   Art.7. 

    (1) Conform Hotărârii 17 din 16.02.2006 a Consiliului Local Tg.Cărbuneşti Muzeul Tudor Arghezi 

Tg.Cărbuneşti are în folosinţă gratuita cladirea identificată în inventarul domeniului public al oraşului 

Tg.Cărbuneşti la nr.crt 59 lit.j pe toată durata funcţionării muzeului.  

    (2) Patrimoniul mobil al Muzeului este constituit din bunuri patrimoniale literare, artistice , 

documentare şi memorialistice legate viaţa şi opera lui Tudor Arghezi, rezultate din donaţii , achiziţii 

asupra cărora Muzeul Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti are drept deplin de proprietate şi administrare , 

respectiv beneficiază de reglementările legii dreptului de autor , conform prevederilor în vigoare.  

  (3) Patrimoniul Muzeul Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii , 

donaţii , preluarea prin transfer şi schimb de bunuri , cu acordul parţilor , oferite de instituţii ale 

administraţiei publice locale şi centrale , de persoane juridice de drept public/privat , de persoane fizice 

din ţară şi străinătate.  

     Muzeul Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti poate prelua în regim de custodie bunuri aparţinând 

patrimoniului cultural mobil , aflate în proprietatea altor instituţii ale administraţiei publice centrale şi 

locale , ale unor persoane juridice de drept public/privat , ale unor persoane fizice din ţară şi străinătate , 

cu acordul părţilor şi în condiţiile legii.  

 (4) Bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea sau administrarea Muzeului Tudor Arghezi 

Tg.Cărbuneşti sunt inventariate şi gestionate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare , conducerea 

instituţiei fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege în vederea protejării acestora.  

 

IV. PERSONALUL ŞI CONDUCEREA 

 Art. 8.  

    (1) Muzeul Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti are o structură internă proprie parte din organigrama 

generală a Bibliotecii Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti alcătuită din personal de specialitate şi personal 

auxiliar : 

- personalul de specialitate este alcătuit dintr-un post de muzeograf; 

- personalul auxiliar : personal de intreţinere. 

   (2) Ocuparea posturilor se face prin concurs , conform legii , iar încetarea raporturilor de muncă ale 

personalului Muzeului Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti este reglementată de legislaţia muncii . 

 Art.9 (1) Conducerea Muzeului Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti este asigurată de un consilier ( 

echivalent sef birou) cu studii superioare de specialitate specifice  

( muzeografie, literatura ) funcţie ocupată prin concurs în condiţiile legii. 

(2) Consilierul ce asigură conducerea Muzeului Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti coordonează întreaga 

activitate a muzeului şi poate reprezenta interesele acestuia în raporturile cu terţe instituţii şi persoane , 

prin mandat acordat de bibliotecarul şef al Bibliotecii Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti. 

 

 

Art. 10. Consilierul ce asigură conducerea Muzeului  Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti are următoarele 

atribuţii :  

a. asigură din punct de vedere organizatoric coordonarea activităţii muzeului ; 



b. asigură conducerea executivă şi are obligaţia de a lua toate măsurile legale pentru buna gestionare 

şi păstrare a patrimoniului existent , pentru asigurarea condiţiilor optime de activitate ; 

c. organizează activitatea muzeului pe baza unor programe trimestriale şi anuale , răspunzând de 

conţinutul şi modul de îndeplinire a activităţilor ; 

d. acţionează pentru gestionare corespunzătoare a patrimoniului muzeului ; 

e. în limita mandatului primit de la bibliotecarul şef al Bibliotecii Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti poate 

angaja muzeul , prin semnatura sa , în relaţiile cu terţii conform legii ; 

f. redactează Regulamentul de ordine interioară ; 

g. propune către compartimentul financiar al Primăriei Tg.Cărbuneşti bugetul de venituri şi cheltuieli 

al muzeului ; face propuneri privind necesitatea şi oportunitatea tuturor operaţiilor financiare , de 

gestionare a sumelor bugetate şi a celor rezultate din venituri proprii; 

h. se îngrijeşte de respectarea normelor de protecţia muncii , PSI şi situaţii de urgenţă; 

i. indeplineşte orice altă sarcină primită de la bibliotecarul şef al Bibliotecii Tudor Arghezi 

Tg.Cărbuneşti.  

Art.11. Activitatea ştiinţifică a Muzeului Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti este coordonată de un 

Consiliu ştiinţific , alcătuit din secretarul ştiinţific al muzeului şi cercetători specializaţi în literatură 

aparţinând învăţământului superior şi instituţiilor muzeale. Secretarul ştiinţific este si consilierul 

muzeului .  

Activitatea ştiinţifică a muzeului este coordonată de bibliotecarul şef , consilierul ce asigură 

conducerea muzeului care este şi secretar ştiinţific , angajat al muzeului.  

Acesta are următoarele atribuţii principale : 

- coordonează şi răspunde de expoziţiile temporare , organizate la sediul muzeului; 

- coordonează publicaţiile ştiinţifice , promoţionale şi de popularizare.  

 

V. ORGANISME COLEGIALE CONSULTATIVE ŞI COMISII DE SPECIALITATE 

  

Art.12. Consiliul ştiinţific este un organism colegial cu rol consultativ .  

 Componenţa consiliului ştiinţific este următoarea :  

- Directorul Direcţiei Judeţene de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Gorj ; 

- Directorul Bibliotecii Judeţene Gorj ; 

- Directorul Direcţiei Judeţene Gorj a Arhivelor Naţionale ; 

- Directorul Centrului Cultural Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti ; 

- Secretarul ştiinţific . 

 Consiliul ştiinţific analizează programele ştiinţifice anuale şi de perspectivă ale muzeului propunând 

soluţii pentru punerea lor în aplicare ; analizează programe muzeologice, literare şi formulează aprecieri;  

Consiliul ştiinţific se întruneşte o dată pe an , în şedintă ordinară şi în cazuri excepţionale de câte ori este 

nevoie , la solicitarea consilierului ce îndeplineşte funcţia de conducere a muzeului . 

Procesele verbale ale sesiunilor se consemnează într-un registru special  iar sugestiile formulate se 

comunică bibliotecarului şef al Bibliotecii Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti sub semnătura membrilor 

prezenţi. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 



Art.13. Cheltuielile de funcţionare ale muzeului , precum şi cheltuielile cu personalul sunt finanţate din 

venituri proprii si de la bugetul local prin Biblioteca Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti . Muzeul va realiza şi 

venituri proprii precum şi să atragă alte surse de finanţare potrivit legii . 

Art. 14. Veniturile proprii se realizează prin : 

a. taxe pentru vizitarea de către public a expoziţiilor permanente şi temporare ; 

b. comercializarea publicaţiilor proprii sau ale terţilor din domeniul activităţilor muzeului (cataloage, 

pliante , afişe , ilustrate ) prin standul muzeului ; 

c. executarea de lucrări de redactare , tehnoredactare ; 

d. închirierea de spaţii pentru desfăşurarea diferitelor activităţi literare, lansări de carte, expoziţii, etc.  

e. asocierea sau colaborarea pentru diverse activităţi culturale . 

f. taxe de fotografiere sau filmare ; 

g. sponsorizări acceptate de muzeu ; 

h. donaţii acceptate de muzeu ; 

i. orice alte surse de venituri conform legii .  

Art.15. Veniturile proprii provenite din exercitarea activităţilor specifice muzeului se utilizează exclusiv 

pentru finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor şi programelor culturale şi pentru stimularea 

personalului .  

Veniturile din proiectele si programele culturale locale , naţionale şi europene , veniturile din alte 

contracte , precum şi donaţiile şi sponsorizările vor fi utilizate strict pentru destinaţia pentru care au fost 

acordate .  

Art.16. Tarifele percepute pentru serviciile prevăzute la art 14 , lit a-f vor fi stabilite prin Hotărârea 

Consiliului Local Tg.Cărbuneşti la propunerea conducerii muzeului.  

 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art. 17. Muzeul dispune de ştampila , sigiliu şi însemne proprii , după cum urmează: 

- ştampilă rotundă având în câmpul sigilar textul : MUZEUL TUDOR ARGHEZI 

TG.CĂRBUNEŞTI, iar în legendă (exergă) textul CONSILIUL LOCAL 

TG.CĂRBUNEŞTI .  

- sigla va avea următorul text : MUZEUL TUDOR ARGHEZI TG.CARBUNESTI . 

Art.18. Prevederile prezentului Regulament de organizare si funcţionare sunt obligatorii pentru întregul 

personal al muzeului .  

Art.19. (1)Prevederile prezentului Regulament se completează ,de drept, cu dispoziţiile normative în 

vigoare. 

              (2)Orice modificare şi completare a prezentului Regulament va fi propusă de către conducerea 

muzeului , în vederea aprobării prin hotărâre a Consiliului Local Tg.Cărbuneşti.      

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
           ROMANIA 

       JUDEŢUL GORJ 



ORAS   TG.CARBUNESTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea circulaţiei rutiere in oraşul 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 ccoommppaarrttiimmeennttuulluuii   Gospodărie Urbană; 

           - O.G. nr.19/1997 privind transporturile, cu completările şi modifcările ulterioare; 

           - O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu completările şi modificările ulterioare; 

           - O.G. nr.109/2005  privind transporturile rutiere, cu completările şi modificările ulterioare; 

           - O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată cu completările şi modificările 

ulterioare;  

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

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

     Văzând prevederile art. 36 alin.(2) lit.c din legea nr. 215/2001, 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 , 

 

H O T A R A S T E  

 

    Art.1. – Transportul rutier de mărfuri, pe raza oraşului Tg. Cărbuneşti este permis numai cu vehicule rutiere 

destinate, prin construcţie, acestui tip de transport, omologate si dotate cu tahografe si limitatoare de viteză, in 

conformitate cu reglementările legale in vigoare in această materie. 

    Art.2. -  In calitate de administrator al drumurilor publice din oraşul Tg. Cărbuneşti şi satele aparţinătoare 

Primăriei Tg. Cărbuneşti ii revin următoarele atribuţii principale: 

     a) să ia măsurile necesare pentru menţinerea permanentă a drumurilor publice din oraşul Tg. Cărbunesti şi 

satele aparţinătoare in stare bună; 

      b) să amenajeze si să întreţină , in mod corespunzător , trotuarele pentru accesul pietonal, in scopul realizării 

fluenţei si siguranţei circulaţiei pietonale si rutiere; 

      c) să instaleze mijloacele de semnalizare rutieră si echipamentele destinate siguranţei traficului, funcţie de 

particulărităţile circulaţiei in oraşul Tg. Cărbunesti , in colaborare cu Poliţia oraşului Tg. Cărbuneşti – Biroul 

Poliţiei Rutiere , să intreţină si să ţină evidenţa acestor mijloace si echipamente. 

    Art.3  - (1) Deţinătorii de autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, care isi desfaşoară 

activitatea sau au puncte de lucru pe raza administrativ teritorială a oraşului Tg. Cărbunesti, vor solicita Primăriei 

oraşului Tg Cărbunesti eliberarea unui ACORD DE CIRCULAŢIE pentru accesul pe drumurile publice ale 

oraşului Tg. Cărbunesti. 

            (2) Acordul de circulaţie se eliberează pentru fiecare autovehicul in parte , in baza unei documentaţii si a 

achitării taxei corespunzătoare. 

            (3) Sunt exceptate de la prevederile alin.1, autovehiculele aparţinând: agenţilor economici deţinători de 

reţele tehnico edilitare gospodăreşti situate pe raza administrativ-teritorială a oraşului Tg. Cărbuneşti, 

administratorul drumului public, precum si agenţilor economici care au calitatea de concesionări ai serviciilor 

publice de salubritate, transport public local de călători. 

    Art.4. – (1) Pentru obţinerea acordului de circulaţie , deţinătorii de autovehicule de tipul celor menţionate la 

articolul precedent, vor depune la sediul Primăriei oraşului Tg. Cărbuneşti, următoarea documentaţie: 

       a) cerere, cu menţionarea situării punctului de lucru vizat; 

       b) certificat unic de înregistrare ( copie ); 

       c) cartea de identificare a autovehiculului. 

 

 

 

              (2) – Mărimea, forma,culoarea si conţinutul acordului de circulaţie vor fi stabilite de Primăria oraşului 

Tg. Cărbunesti , care va ţine si evidenţa acordurilor eliberate.  



              (3) -  Acordul de circulaţie se afişează in cabina autovehiculului, la loc vizibil – partea dreaptă faţă a 

geamului parbriz, atât in timpul programului de lucru, cât si pe timpul staţionării/parcării. 

              (4) – In cazul in care un agent economic solicită eliberarea unui acord de circulaţie pentru deplasarea 

autovehiculelor sale pe un singur traseu, acest traseu se va înscrie obligatoriu in acord, iar taxa va fi redusă               

cu 40 %. 

    Art. 5.- (1) La eliberarea acordului de circulaţie se percep următoarele taxe; 

      a) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată cuprinsă intre 3,5 – 7,5 tone : 200 lei/an/vehicul; 

      b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată cuprinsă intre 7,5 – 16 tone : 300 lei/an/vehicul; 

      c) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 16 tone : 400 lei/an/vehicul. 

                (2) – Prin derogare de la dispoziţiile alin.(1) , in situaţia in care agentul economic care solicită eliberarea 

acordului de circulaţie nu poate preciza numărul de autovehicule si numărul de înmatriculare (circulaţie) al 

acestora , se va elibera un ACORD DE CIRCULAŢIE si se va percepe o taxa unică de 10.000 lei/an. 

                (3) – Taxele se aplică separat si pentru remorci si pentru semiremorci. 

    Art.6 – (1) Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti va identifica sectoarele de drum unde accesul autovehiculelor cu 

masa maximă autorizată mai mare de 7,0 tone nu este permisă decât in condiţiile art.3 din prezenta hotărâre.                                                                                                                                

                  (2) – La intrările pe aceste sectoare , Primăria oraşului Tg. Cărbunesti , cu acordul Politiei oraşului  

Tg. Cărbuneşti – Biroul Poliţiei Rutiere, va amplasa indicatorul de restricţie respectiv , cu plăcuţa adiţională 

corespunzătoare 

    Art. 7. - (1) Se interzice staţionarea / parcarea autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone 

pe arterele de circulaţie din oraşul Tg. Cărbunesti , in refugiile (parcările) laterale acestora , in parcările publice 

aferente blocurilor de locuinţe sau pe orice alt teren aparţinând domeniului public. 

                   (2) – Parcarea autovehiculelor menţionate la articolul precedent , se va face in spaţii special destinate 

acestui scop , sau alte terenuri private amenajate corespunzător. 

                   (3) Staţionarea pe carosabil a autovehiculelor care  efectuează aprovizionarea agenţilor economici se 

face pe o perioadă de timp limitată , atât cât este necesară pentru descărcarea / încărcarea mărfurilor , dacă nu 

există altă posibilitate de aprovizionare care să nu afecteze carosabilul.      

    Art.8. – Pentru vehiculele fără stăpân sau abandonate pe domeniul public se vor aplica procedurile prevăzute 

de Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân abandonate  pe teren aparţinând 

domeniului public sau privat al statului ori ale unităţilor administrativ  - teritoriale.   

    Art.9.  - Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti va stabili locurile de staţionare pentru autovehiculele care efectuează 

transport  de persoane in regim de navetă / convenţie, de comun acord cu deţinătorii acestor mijloace de transport. 

    Art.10.- (1) Constituie contravenţie si  se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei pentru 

nerespectarea dispoziţiilor  prevăzute la art. 3, iar  amenda se aplică deţinătorilor legali ai autovehiculelor .   

                    (2) Dispoziţiile  art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 526/2004, sunt aplicabile. 

    Art. 11. – Constatarea si sancţionarea contravenţiilor prevăzute in prezenta hotărâre se face de către lucrătorii 

Poliţiei oraşului Tg. Cărbunesti , Poliţia Comunitară Tg. Cărbuneşti si alţi împuterniciţi ai Primarului oraşului Tg. 

Cărbuneşti . 

    Art.12 –Primarul oraşului Tg. Cărbuneşti , biroul Urbanism, biroul  Administrarea Domeniului Public si Privat, 

compartimentul Gospodărie Urbană, Poliţia Comunitară si Politia oraşului Tg. Cărbuneşti vor duce la îndeplinire 

dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

                                        Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.01.2009,                                

                                        cu  15  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Marian Ionescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                               Alina  Dăianu 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 ianuarie 2009 

Nr.3 

 
 
           ROMANIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAS   TG.CARBUNESTI 

    CONSILIUL LOCAL 



 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor taxe locale  

 

 

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; 

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

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

            

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

H O T A R A S T E  

 

         Art.1.- (1) Se aprobă taxa de parcare pentru parcările amenajate de Primăria oraşului Tg. 

Cărbuneşti pe strada Trandafirilor în sumă de 1leu/oră. 

                      (2) Sumele încasate se depun zilnic la casieria instituţiei şi constituie surse de venit la 

bugetul local. 

         Art.2.- În vederea rezolvării tuturor solicitărilor cetăţenilor din oraşul Tg. Cărbuneşti şi satele 

aparţinătoare, privind deplasarea unor comisii( fond funciar, etc. …) sau persoane din cadrul Primăriei 

pentru constatarea şi clarificarea unor aspecte, semnalate de către respectivii cetăţeni, se instituie 

următoarele reguli: 

               a)  la prima solicitare scrisă şi întemeiată a cetăţenilor, deplasarea comisiilor sau persoanelor se 

face cu autoturismele primăriei, cu aprobarea primarului,  în limita consumului lunar de carburanţi 

aprobat. 

               b) la solicitările ulterioare, neîntemeiate, ale aceloraşi cetăţeni, în aceiaşi problemă  deplasarea 

comisiilor sau persoanelor din cadrul instituţiei se poate face cu autoturismul primăriei, cu aprobarea  

primarului şi doar cu condiţia achitării, înainte de efectuarea deplasării a următoarelor taxe cumulate :        

2 lei/km şi 10 lei/oră.                              
         Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura  

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

                                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.01.2009,                                

                                      cu  15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Marian Ionescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                               Alina  Dăianu 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 ianuarie 2009 

Nr.4 

 

 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL            



 

                                                                                                  

HOTĂRÂRE 

privind repartiţia   locuinţei   (apartamentul nr. 7, sc.4 )în regim de închiriere 

situate în  blocul A.N.L,  str. Pădurea Mamului, nr. 11 . 

 

 

 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 întocmit de compartimentului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ; 

          - adresa nr. 435/12.01.2009 a Spitalului Orăşenesc Tg. Cărbuneşti; 

          - solicitarea cu nr.598/14.01.2009 privind solicitarea de locuinţă ; 

       - prevederile HCL 129 /2008  privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul A.N.L;  

       - prevederile Legii 114/1996  , legea locuinţei ; 

       - prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;  

       - prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a  

Legii/152 1998; 

        
 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

H O T A R A S T E  

 

    Art.1.- Se aprobă repartizarea apartamentului nr .7, sc.4.  din blocul  A.N.L. str. Pădurea Mamului,  

nr.11, numitei Albăstroiu Corina Raluca  -  medic  specialist   în cadrul Spitalului orăşenesc                 

Tg. Cărbuneşti,  pe o perioadă de 1(un) an  începând cu data de 01.02.2009.  

    Art.2.- În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local , primarul şi compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului vor încheia contractul de închiriere, cu respectarea 

dispoziţiilor legale în vigoare .  

    Art.3.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire  prezenta 

hotărâre.  

 

                                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.01.2009,                                

                                    cu  9 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Marian Ionescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                               Alina  Dăianu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 ianuarie 2009 

Nr.5 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL            



 

                                                                                                  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Fişei de evaluare a performanţelor individuale ale consilierului juridic  

Văduva Vasile Paul, pentru anul 2008  

 

 

 Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

             - prevederile Legii nr.154/1998, O.U.G. nr. 123 / 2003 şi O.G. nr. 10/2007   privind sistemul de 

stabilire a salariilor de baza în sectorul  bugetar ; 

            - prevederile “Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si 

normele de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile 

administraţiei publice locale”  aprobată prin H.G.nr.775/l998 , completata si modificata  prin 

H.G.nr.l57/l999; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

          Art.1.- Se aprobă Fişa de evaluare a performanţelor individuale ale consilierului juridic          

Văduva Vasile Paul, pentru anul 2008, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

          Art.2.- Se aprobă acordarea salariului de merit lunar, în cuantum de 15% din salariul de bază, 

consilierului juridic Văduva Vasile Paul, în anul bugetar 2009.           

          Art.3.- Ordonatorul principal de credite şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei 

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

                                                       

                     

                                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.01.2009,                                

                                    cu  15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Marian Ionescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                               Alina  Dăianu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 ianuarie 2009 

Nr.6 

 

 

 

 

 

                                                                                      Anexă la H.C.L. nr. 6 din  28.01.2009     

 

 

 



Numele şi prenumele               Funcţia şi gradul profesional            Perioada de evaluare        

       angajatului  

Văduva  Vasile – Paul                     consilier juridic                    de la 01.01.2008 până la 31.12.2008                       

                                                       Gradul profesional IA 

 

 

 

                      APROB 

          Hotărârea Consiliului Local   

                 Nr. 6  din 28.01.2009 

 

 

FIŞA DE EVALUARE 

a performanţelor  profesionale individuale 

 

 

a) Rezultate obţinute  

- cantitatea şi calitatea lucrărilor şi sarcinilor = 3 

- gradul de îndeplinire a sarcinilor şi lucrărilor în termenele stabilite = 3 

- eficienţa lucrărilor şi sarcinilor realizate , în contextul atingerii obiectivelor propuse =3 

 

b) Adaptarea la complexitatea muncii  

- adaptarea la concepţia de alternative de schimbare sau de soluţii noi (creativitatea) = 3 

- analiza şi sinteza riscurilor , influenţelor , efectelor şi consecinţelor evaluate = 3 

- evaluarea lucrărilor şi sarcinilor de rutină  = 3  

 

c) Asumarea responsabilităţii  

- intensitatea implicării şi rapiditatea intervenţiei în realizarea atribuţiilor = 3  

- evaluarea nivelului riscului decizional = 3  

 

d) Capacitatea relaţională şi disciplina muncii  

- capacitatea de evitare a stărilor conflictuale şi respectarea relaţiilor ierarhice  = 3  

- adaptabilitatea la situaţii neprevăzute  = 3  

 

        A= suma notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare = 30  

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

                    Marian Ionescu  

 

                                                                                                  Am luat la cunoştinţă  

                                                                                                  Data ………………….. 

                                                                                                  Semnătura angajatului …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL            

                                                                      



                             

HOTĂRÂRE 

privind închirierea spaţiului  in suprafaţa de 46,53 mp  

din incinta Casei de Cultura Tg-Carbunesti 

 

 

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 din partea biroului administrarea domeniului public si privat al 

Primăriei oraşului Tg.Carbuneşti ; 

       - Solicitarea nr. 1316/26.01.2009 din partea biroului parlamentar nr. 290- deputat Mugurel 

Surupaceanu, privind asigurarea de spatii necesare amenajării de birouri parlamentare  ; 

             - Legea nr. 96/2006 , modificata , privind statutul deputaţilor si al senatorilor ; 

             - 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 aproba închirierea spaţiului in suprafaţă de 46,53 mp situat in incinta Casei de Cultura     

Tg-Carbunesti , în scopul amenajării Biroului Parlamentar NR.290 - Deputat Mugurel Surupaceanu. 

    Art.2.- Durata închirierii este de la data de 01.02.2009 pana la data de 31.12.2012, preţul fiind de 

17,19 lei/mp/luna, adică 800 lei/luna. 

    Art.3.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire  prezenta 

hotărâre.  

 

                                       Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.01.2009,                                

                                       cu 15  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Marian Ionescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                               Alina  Dăianu 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 ianuarie 2009 

Nr.7 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CARBUNESTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

 



 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

martie,aprilie, mai  2009  

 

 

 

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 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) 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 consilier local NOVAC ROMULUS  se alege în funcţia de preşedinte 

de şedinţă, pe  lunile martie, aprilie, mai  2009. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din  data  de 28.02.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Marian Ionescu                                                                                           p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 februarie 2009 

Nr.8 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL            

                                                                 

      



 

                             

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea deplasării doamnei Bodunu Mihaela în oraşul La Roche sur Yon, Franţa  
 

 

 

Consiliul Local Tg.Carbunesti  

 Având în vedere : 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
- Raportul de specialitate al biroului buget,contabilitate, resurse umane nr.3327/2009; 
- Raportul de avizare al comisiei buget-finanţe; 
- Invitaţia nr. 294 / 8.01.2009 din partea Asociaţiei Echanges sans frontieres din Franţa privind 

participarea la proiectul - Visite de faisabilite- in perioada 16-20 martie  2009 ; 
- HG 518/1999 privind unele drepturi si obligaţii ale personalului roman trimis in străinătate pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 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 deplasarea în oraşul La Roche sur Yon , Franţa in perioada 16-20 martie 2009 a 

doamnei Bodunu Mihaela  din partea Primariei Tg.Carbunesti pentru a participa la lucrările stagiului 

„Visite de faisabilite”.  

         Art.2.-  Se aproba alocarea sumei de 685 euro din care se va rambursa ulterior suma de 357 euro.  

         Art.3.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire  prezenta 

hotărâre.  

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din  data  de 28.02.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Marian Ionescu                                                                                           p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 februarie 2009 

Nr.9 

 
 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                          

 

                                                                      



 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Bugetului    de  Venituri si Cheltuieli   

al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2009 

 

 

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 ; 

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

- Legea nr. 18/2009 -  legea bugetului de stat pe anul 2009; 

- adresa nr. 2.145/.10.03.2009 emisa de Consiliul Judeţean Gorj ,privind repartizarea sumelor si cotelor   

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate pentru Tg. Carbunesti; 

-  referatele de necesitate întocmite de salariaţii instituţiei si serviciile subordonate ; 

- adresa nr. 10.291/.04.03.2009 emisa de Direcţia Finanţelor Publice  Gorj repartizarea cotelor defalcate 

si sumelor defalcate din TVA pentru anul financiar 2009; 

- contractul colectiv de munca nr. 6.712/2008; 

- contractele încheiate in cursul anului 2008 aflate in derulare si in anul financiar 2009; 

- proiectele  de investiţii existente in prezent care se derulează cu cofinanţare - respectiv fonduri externe 

nerambursabile si contribuţii buget local; 

- OUG nr. 223./30.12.2008- privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare in anul 2009; 

- OUG nr. 226 / 30.12.2008- privind unele masuri financiar –bugetare in anul 2009; 

- obligaţiile de plata facturate si neachitate până la finele anului 2008; 

- procesul verbal încheiat in data de  28.02.2009 al Consiliului Local Tg Carbunesti; 

- Sentinţa civila nr. 1.854/2008 pronunţata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. 8.447/95/2008 rămasa 

definitiva si irevocabila  prin decizia Curţii de Apel Craiova nr.296/2009. 

- Sentinţa civila nr. 1888/2008  pronunţata de Tribunalul Gorj in dosarul nr.7.408/95/2008 rămasa 

definitiva si irevocabila si executorie .  

- Proces –verbal nr.5.127/2009 încheiat intre primărie si reprezentanţii cadrelor didactice;  

- HCL nr. 43/2008 privind aprobarea cumpărării unui teren pentru  drum de acces - Pojogeni; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-    Se aprobă bugetul de venituri  şi cheltuieli al oraşului Tg Cărbuneşti pe anul 2009 in sumă    

de  15.682,95  mii lei.  

    Art.2.-  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli - an 2009- pentru activităţile extrabugetare –

finanţate integral din venituri proprii astfel : 

             a) Învăţământ (cantina ) =208 mii lei; 

  b) Locuinţe ,servicii si dezvoltare  (adm pieţii)  = 162,20mii lei; 

 c)Agricultura ,silvicultura si vânătoare   (păşunat) = 5 mii lei ; 

 

 

 

 

 

 

    Art.3.- Se aproba  Bugetul  de venituri si cheltuieli  - an 2009-  pentru  activităţile finanţate din 

venituri proprii si subvenţii : 

     a)  cultura, recreere  si religie(Centrul Cultural + Activitatea Sportiva) = 305,55mii lei; 

           b) locuinţe servicii si dezvoltare (DSC Tg Carbunesti ) = 486 mii lei ; 



    Art.4.-  Se aprobă   utilizarea  disponibilului din fondul de  rulment  in suma de  129.376 lei pentru 

finanţarea cheltuielilor  de capital – dotări independente – autogreder şi cilindru compactor. 

    Art 5.- Se aproba  bugetul  de venituri si cheltuieli  evidenţiate in afara  Bugetului  local  pe anul 2009 

în sumă de   = 129,50 mii lei . 

    Art.6.- Se aproba  bugetul  de venituri  si cheltuieli  al fondurilor nerambursabile pe anul  2009 în 

sumă de  =  4.490  mii lei  

    Art.7.-  Se aproba  lista de investiţii  pe anul 2009,  anexa la  bugetul de  venituri si cheltuieli . 

    Art.8.- Ordonatorul  principal de credite, toate  birourile şi serviciile de specialitate  din cadrul  

instituţiei  şi ordonatorii terţiari  de credite (Centrul  Financiar Tudor Arghezi  si DSC Tg. Carbunesti ) 

vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.   
 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 12  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Romulus Novac                                                                                         p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 26 martie 2009 

Nr.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Anexă la  

HCL nr. 10 din 26.03.2009 
 

 

 



 

 

A.  VENITURI BUGET LOCAL   2009                                                                             -mii lei - 

                                                                  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   B. CHELTUIELI  BUGET LOCAL  - 2009 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator  Propunere an 

2009 

Observaţii 

1. Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor 

descentralizate  ale statului ,total din care : 
6.318  

 a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ  4.740  

 b) pt finanţarea  –creşă si asistenti personali – total din care:  735,95  

    b.1.cheltuieli de personal cresa  177,95  

    b.2.cheltuieli de personal asistenti personali 558  

 c)pt finanţarea chelt personal  serv com.de ev a populaţiei   365,5  

 d)active nefinanciare evidenţa populaţiei   

 e) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001/modificata 476,55  

 f)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001/modificata   

2. Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05 191  

3. Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:   719  

 a) echilibrare buget local  719  

4. Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr echilibrare 

bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2009 -   04.02.04 
502  

5. Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, vânz.dom.priv )  2.700  

6. Cote defalcate din imp pe venit 47% ,cf Legii nr.273/2006 4.667,95  

7. Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi  45  

8. L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36 20  

9. Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit  250  

10. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM 0  

11. Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0  

12. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi 

alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, modificată. 
0  

13. Subventii reabilitari scoliiHG370/2008-420214;962/2008 270  

 TOTAL VENITURI  15.682,95  



                                                                                                                           - mii lei - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                               

 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod capitol  Propunere 

an 2009 

Observaţii 

1. Autorităţi publice 51.02 2.987,65  

2. Serviciul com. de ev a populaţiei +imprumut bcr 54.02 732,75  

3. Tranzacţii prin datoria publică şi împrumutul  55.02 

55.02.30 

 

81,60 

 

4. Transferuri cu caracter general intre diferite nivele 

de administraţie  6,5% ajut sociale conf. L.416/2001 

56.02 36  

5. PSI + situaţii de urgenta   61.02.05 389,40  

6. Poliţia comunitară  61.02.03.04 673,40  

7. Învăţământ  65.02 5.464,35  

8. Sănătate,spital  66.02 0  

9. Bibliotecă , recreere ,cultură , muzeu 67.02 620,10  

10. creşă    68.02 241,45  

11. Asist persoane hand.+ ajutoare soc 68.02 1.389,70  

12. Locuinţe ,servicii  70.02 2.258,75  

13. Transpoarte, drumuri şi străzi 84.02 807,80  

 TOTAL CHELTUIELI   15.682,95  



HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea amplasamentelor, pentru realizarea de locuinţe colective P+4 

 în regim de închiriere, pentru tineri  

 

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

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

- referatul  de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

- prevederile O.U.G . 148/1999 privind reglementarea regimului juridic  al terenurilor destinate 

construirii de locuinţe A.N.L, Legii nr. 50/19991- republicată în 2004 privind executarea lucrărilor de 

construcţii; 

- programul construcţiilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, conform Legii nr.152/1998. 

- prevederile H.C.L nr.101/13.11.2006 si H.C.L 107/17.10.2008 

- prevederile H.C.L nr. 55/02.09.1999 si H.G. nr.973/05.09.2002 –Anexa nr.7 privind inventarul cu 

privire la bunurile aflate in patrimonial public al orasului Tg.Carbunesti, publicat in M.Of. nr. 668 bis/ 

09.09.2002; 

- planurile de amplasament si delimitare avizate de O.C.P.I Gorj si extrasele de carte funciara;  

- prevederile P.U.G. si regulamentul aferent al orasului Tg.Carbunesti ,aprobat prin H.C.L nr.111 / 2007;      

    

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1- Se aprobă ca amplasament pentru realizarea de locuinţe colective P+4 în regim de închiriere, 

pentru tineri  terenul în suprafaţa de 240,00 mp situat în strada Minerilor,  aparţinând domeniului public 

al oraşului Tg-Cărbuneşti, în zona blocuri colective în regim P+4, având următoarele vecinătăţi:  

            N - teren domeniul public al oraşului Tg.-Cărbuneşti si blocul B3; 

            S -  bl. L; 

            E - teren domeniul public al oraşului Tg.-Cărbuneşti  (strada Minerilor); 

            V - teren domeniul public al oraşului Tg.-Cărbuneşti;  (conform planului anexat). 

    Art.2.- Se aprobă ca amplasament pentru realizarea de locuinţe colective P+4 în regim de închiriere, 

pentru tineri terenul în suprafaţa de 500,00 mp, situat in strada Pădurea Mamului, aparţinând domeniului 

public al oraşului Tg-Cărbuneşti, în zona blocuri colective în regim P+4, având următoarele vecinătăţi: 

            NORD: -bl. nr.23;            SUD:-  bl. nr.25B şi 25A;            VEST: - strada Pădurea Mamului; 

            EST: - teren domeniul public al oraşului Tg.-Cărbuneşti; (conform planului anexat).                   

    Art.3.-  H.C.L nr.101/2006 si  H.C.L nr.107/2008 se abroga;  

    Art.4.-  Primarul oraşului şi  biroul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor asigura ducerea la 

îndeplinire  a prezentei hotărâri. 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Romulus Novac                                                                                         p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 26 martie 2009 

Nr.11 
 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 



HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea în folosinţă gratuită către A.N.L Bucureşti, pentru realizarea de locuinţe colective P+4 

în regim de închiriere pentru tineri,  a terenului în suprafaţa de 240,00 mp situat in strada Minerilor si  a 

terenului în suprafaţa de 500,00 mp situat in strada Pădurea Mamului, 

oraş Tg.Carbunesti , judeţul Gorj   

 

  Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

             - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

             - expunerea de motive; 

             - referatul  de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

             - prevederile O.U.G . 148/1999 privind reglementarea regimului juridic  al terenurilor destinate 

construirii de locuinţe A.N.L, Legii nr.50/19991- republicată în 2004 privind executarea lucrărilor de 

construcţii; 

            - programul construcţiilor de locuinţe pentru tineri , destinate închirierii ,aprobat conform Legii 

nr.152/1998; 

            - prevederile H.C.L nr.102/13.11.2006 si H.C.L 108/17.10.2008 

            - prevederile H.C.L nr. 55/02.09.1999 si H.G. nr.973/05.09.2002 –Anexa nr.7 privind inventarul 

cu privire la bunurile aflate in patrimonial public al oraşului Tg.Carbunesti , publicat in M.Of. nr668 bis/ 

09.09.2002. 

            - planurile de amplasament si delimitare a imobilelor avizate de O.C.P.I Gorj si extrasele de carte 

funciara;  

            - prevederile P.U.G. si regulamentul aferent al oraşului Tg.Carbunesti, aprobate  prin H.C.L 

nr.111 / 2007.   
 

 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 în folosinţă gratuită către A.N.L Bucureşti  pentru realizarea de 

locuinţe colective P+4, în regim de închiriere, pentru tineri, a terenului în suprafaţa de 240,00 mp situat 

in strada Minerilor, teren ce aparţine domeniului public al oraşului Tg-Cărbuneşti  şi este situat în zona 

blocuri colective în regim P+4, având următoarele vecinătăţi: 

            N-teren domeniul public al oraşului Tg.-Cărbuneşti si blocul B3;    

            S-  bl.L;  

            E- teren domeniul public al oraşului Tg.-Cărbuneşti  (strada Minerilor); 

            V- teren domeniul public al oraşului Tg.-Cărbuneşti; ( conform planului anexat). 

           Art.2.- Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către A.N.L Bucureţti pentru realizarea de 

locuinţe colective P+4, în regim de închiriere, pentru tineri, a terenului în suprafaţa de 500,00 mp situat 

in strada Pădurea Mamului, teren ce aparţine domeniului public al oraşului Tg-Cărbuneşti şi este situat 

în zona blocuri colective în regim P+4, având următoarele vecinătăţi: 

            NORD: bl. nr.23;           SUD: -  bl. nr.25B şi 25A;       VEST: - strada Pădurea Mamului;    

            EST: - teren domeniul public al oraşului Tg.-Cărbuneşti. ( conform planului anexat). 

 

 

 

 

 

   

          Art.3. - Consiliul Local al oraşului Tg Cărbuneşti  se obligă: 

           a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe Bucureşti, în folosinţă gratuită, terenul în 

suprafaţa de 240,00 mp situat in strada Minerilor si terenul în suprafaţa de 500,00 mp situat in strada 

Padurea Mamului, oras Tg.Carbunesti, judeţul Gorj, conform art.1 si art.2, pe toată durata executării 

construcţiei; 



           b) să pună la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcini ; 

           c) să asigure de la bugetul local resursele necesare şi finalizarea execuţiei utilităţilor aferente 

construcţiei ( apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, 

spaţii verzi) până la recepţia de la terminarea locuinţelor;  

           d) să obţină extras de carte funciară; 

           e) să elaboreze studiu de fezabilitate şi să obţină toate avizele conform cu certificatul de 

urbanism, inclusiv acordul unic şi studiul geotehnic verificat de un geotehnician atestat; 

           f) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor şi a utilităţilor, corelate 

cu graficele de execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu antreprenorul 

general, la încheierea contractului de execuţie de  locuinţe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor 

din motive independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze, în scris Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor; 

           Art.4.-  H.C.L nr.102/2006 si  H.C.L nr.108/2008 se abrogă.  

           Art.5. - Primarul oraşului,  biroul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi compartimentele de 

resort vor asigura ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri. 

  

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

            Romulus Novac                                                                                            p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 



HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat strămutaţilor din comuna Roşia de 

Amaradia  şi com Bustuchin, judetul Gorj,  pentru reconstruirea locuinţelor afectate de alunecările de 

teren, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Carbunesti 

 

   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 Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

             - P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL 

Tg.Jiu,aprobat H.C.L nr 32/22.04.2008; 

             - Solicitările cu nr. ; 22955/ 22.12.2008 a d-lui Neanu Iulian, 1534/29.01.2009 a d-lui Turbatu 

Teofil, 1535/29.01.2009 a d-lui Turbatu Petre, 2901/19.02.2009 a d-lui Duliga Ioanil, 3130/24.02.2009 a 

d-lui Dragan Nicusor, 3063/23.02.2009 a d-lui Dragan Vasile, 3064/23.02.2009 a d-lui Dragan Cosmin, 

3065/23.02.2009 a d-luiTeodorescu Petrica, 3066 /23.02.2009 a d-lui Militaru Constantin, 

3067/23.02.2009 a d-nei Militaru Ioana, 3719/05.03.2009 a d-lui Turbatu Nicolae si 3828/06.03.2009 a 

d-lui  Budescu Ion privind atribuirea  câte unui lot de teren,  pentru reconstrucţia locuinţelor în regie 

proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti;   

             - prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea 

lucrărilor de construcţii;  

             -  prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata  –privind administraţia 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 atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 64 în 

suprafaţa de 984,37 mp, d-lui NEANU IULIAN, din comuna Rosia de Amaradia , pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie anexat). 

         Art.2. -  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul  cu   nr. 63 în 

suprafaţa de _998,56 mp, d-lui TURBATU TEOFIL, din comuna Bustuchin, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie anexat). 

         Art.3.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 62 în 

suprafaţa de _998,60 mp, d-lui TURBATU PETRE, din comuna Bustuchin, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie anexat). 

         Art.4.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei ,lotul cu nr. 61 în 

suprafaţa de _998,75_ mp, d-lui DULIGA IOANIL  ,  din comuna Rosia de Amaradia  , pentru 

reconstruirea locuintei in regie proprie in vatra de sat Cojani oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie anexat). 

         Art.5.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei ,lotul cu nr. 60 în 

suprafaţa de _995,09_ mp, d-lui  DRAGAN NICUSOR , din comuna Rosia de Amaradia  , pentru 

reconstruirea locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie anexat). 

         Art.6.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 59 în 

suprafaţa de _997,97  mp, d-lui  DRAGAN VASILE ,  din comuna Rosia de Amaradia  , pentru 

reconstruirea locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie anexat). 

         Art.7.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei ,lotul cu nr.58 în suprafaţa 

de  994,70 mp, d-lui  DRAGAN COSMIN,  din comuna Rosia de Amaradia, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie anexat). 

        Art.8.-Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei ,lotul cu nr. 57 în suprafaţa 

de 1003,23 mp, d-lui TEODORESCU PETRICA, din comuna Rosia de Amaradia , pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie anexat). 



        Art.9.-Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 56 în suprafaţa 

de_999,63_mp, d-lui MILITARU CONSTANTIN, din comuna Rosia de Amaradia, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojan,i oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie anexat). 

        Art.10.-Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr.55 în suprafaţa 

de 992,32 mp, d-nei  MILITARU IOANA,  din comuna Rosia de Amaradia, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie anexat). 

        Art.11.-Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr.54 în suprafaţa 

de 1003,65  mp, d-lui  TURBATU NICOLAE ,  din comuna Rosia de Amaradia , pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie anexat). 

        Art.12.-Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr.53 în suprafaţa 

de 998,80  mp, d-lui  BUDESCU ION,  din comuna Rosia de Amaradia, pentru reconstruirea locuinţei în 

regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie anexat). 

        Art.13.- (1)Beneficiarii dreptului  de folosinţă asupra terenurilor  menţionaţi  la art. 1- 12 sunt  

obligaţi sa înceapă construcţia locuinţei in termen de 12 luni de la data atribuirii terenului si sa o 

realizeze in conformitate cu Legea nr. 50 / 1991, republicată.  

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

retragerea  dreptul de  folosinţa asupra terenurilor . 

        Art.14.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul instituţiei vor asigura  ducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Romulus Novac                                                                                         p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului 

,,Sediu Administrativ pentru Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor, oraş Tg.  Cărbuneşti” 

 
 

          Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 



 - expunerea de motive; 

             - raportul de specialitate din partea biroului administrarea domeniului public;           

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

ulterioare; 

             - studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Sediu Administrativ 

pentru Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor, oraş Tg.  Cărbuneşti”;  
             -  prevederile art. 36 alin. (2) litera  b), alin. (4) litera d),  şi  art. 126 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, 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 aproba Studiul de Fezabilitate al proiectului  ,,Sediu Administrativ pentru Serviciul 

Public de Evidenta a persoanelor, oraş Tg.  Cărbuneşti”. 
   Art.2.- Se aproba Indicatorii tehnico-economici cuprinşi in studiul de fezabilitate, conform anexei, 

care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

                            Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Romulus Novac                                                                                         p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului 

,,Reabilitare strazi oras Tg-Carbunesti, judetul Gorj (str. Teilor, str. Crizantemelor,  

str. Tudor Arghezi, str. Gilortului, str. Minerilor, str. Padurea Mamului, str. Bradului,  

str. Pandurilor, str. Petroliştilor, str. Merilor si str. Aleea Castanilor)” 

 

 

          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 din partea biroului administrarea domeniului public;           

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

ulterioare; 

             - studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Reabilitare strazi oras 

Tg-Carbunesti, judetul Gorj (str. Teilor, str. Crizantemelor, str. Tudor Arghezi, str. Gilortului, 

str. Minerilor, str. Padurea Mamului, str. Bradului, str. Pandurilor, str. Petroliştilor, str. Merilor 

si str. Aleea Castanilor)”. 

              -  prevederile art. 36 alin. (2) litera  b), alin. (4) litera d),  şi  art. 126 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, 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 aproba Studiul de Fezabilitate al proiectului  „Reabilitare strazi oras Tg-Carbunesti, 

judetul Gorj (str. Teilor, str. Crizantemelor, str. Tudor Arghezi, str. Gilortului, str. Minerilor,  

str. Padurea Mamului, str. Bradului, str. Pandurilor, str. Petrolistilor, str. Merilor si str. Aleea 

Castanilor)”.     
    Art.2.- Se aproba Indicatorii tehnico-economici cuprinşi in studiul de fezabilitate, conform anexei, 

care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Romulus Novac                                                                                         p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 
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Nr.15 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 ANEXA  

la HCL nr. 15/26.03.2009 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 
 

 

1. Valoarea totala a investiţiei:   
  Valoarea totala a investitiei  = 5725,54 mii lei respectiv 1333,07 mii euro (fara TVA) la pretul de 

1euro = 4,295 lei, din care C+M = 5010,46 mii lei /1232,44 mii euro (fara TVA). 

 

2. Esalonarea investitiei INV/C+M: 

 

 -Anul I-  INV  _     4580,43 mii lei   _    1066,45_mii euro 



               C+M         4048,36 mii lei           985,95 mii euro 

 

 -Anul II- __INV_    _   1145,11 mii_lei  _   266,62 mii euro 

                    C+M           1012,10 mii lei       249,46 mii euro 

 

  3. Durata de realizare a investitiei 

  Durata de realizare a lucrarilor de C+M este de 8 luni. 

 

 4. Capacitati (in unitati fizice si valorice-mii euro fara TVA): 

          Lungime strazi  L=5,026 km                                     

          Structura rutiera                                                                   793,35 mii euro 

    -infrastructura suprastructura drum-5,026 km; 

        Trotuare si acostamente                                                          219,34 mii euro                                                      

             -trotuare                           -4473 m 

            -acostamente                     -4580 m                                                                                                                                                       

        Santuri si podete                                                                        48,03 mii euro 

             -santuri betonate              -3165 m 

             -podete noi                       - 3 buc 

             -definitivari podete          - 1 buc                                                                                                                                                                       

        Accese proprietati                -165 buc                                     40,28 mii euro 

        Parcaje                                 - 13 buc                                       29,61mii euro 

       acostamente consolidate       -2041mp 

       Strazi laterale                       - 1 buc                                         11,44 mii euro  

      Siguranta circulatiei                                                                 12,98 mii euro 

               -marcaje longitudinale              -5,026 km 

               -marcaje transversale                -714 mp 

               -stalpi si table indicatoare         -140 buc      

                     

 5. Avize si acorduri: 

          1. Avizul beneficiarului de investitie privind oportunitatea investitiei:Primaria va aproba 

necesitatea si oportunitatea investitiei; 

          2. Certificatul de urbanism; 

          3. Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaze naturale, 

apa-canal, telecomunicatii, etc.)-Vor fi indicate in certificatul de urbanism si obtinute de beneficiar; 

          4. Acordul de mediu;     

          5. Alte avize si acorduri de principiu specifice-se vor obtine avize sau notificari de la D.S.P., 

D.S.V.A. si alte avize impuse de beneficiar prin certificatul de urbanism. 

 

                

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea funcţionării  Muzeului ,,Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti ca filială în subordinea 

Muzeului Judeţean Gorj ”Alexandru Ştefulescu” 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti,  

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 



 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

             - adresa  directorului  Muzeului Judeţean Gorj ”Alexandru Ştefulescu” nr. 206/02.03.2009, 

înregistrată la primăria Tg. Cărbuneşti cu nr. 3466/02.03.2009; 

             - hotărârea nr. 2622/15.12.2008 a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor privind           

acordarea avizului prealabil pentru înfiinţarea Muzeului „Tudor Arghezi”; 

             - dispoziţiile Legii nr. 311/2003 a muzeelor si a colecţiilor publice , republicata; 

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

şi completările ulterioare; 

             - dispoziţiile  Legii  213/1998 – privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia ; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.-  Se aprobă funcţionarea  Muzeului ,,Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti ca filială, unitate fără 

personalitate juridică,  în subordinea Muzeului Judeţean Gorj  ”Alexandru Ştefulescu”. 

    Art.2.- (1) Bunurile care se află în patrimoniul Muzeului ,,Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti constituie 

domeniul public al oraşului Tg. Cărbuneşti. 

                 (2) Se aprobă darea în administrarea Muzeului Judeţean Gorj ”Alexandru Ştefulescu” a 

bunurilor care se află în patrimoniul Muzeului ,,Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti, în condiţiile legii. 

    Art.3.- Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti se obligă să asigure, din bugetul local al oraşului                  

Tg. Cărbuneşti, fondurile necesare pentru cheltuielile cu administrarea imobilului în care funcţionează 

Muzeul ,,Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Romulus Novac                                                                                         p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 
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Nr.16 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

 

HOTĂRÂRE              
privind aprobarea tarifelor anuale  pentru încheierea convenţiilor  de intervenţie  

la incendii în localităţile învecinate  

 

 



Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 - raportul de specialitate al d-lui Stănoiu Dan ; 

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

             - prevederile Codului fiscal; 

             - prevederile Legii nr. 18/2009, privind bugetul de stat pe 2009; 

             - prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

             - prevederile OMAI 163/2007 privind normele generale de apărare împotriva incendiilor;   

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.-  Se aprobă  tariful anual de 4.000 lei pentru încheierea convenţiilor de intervenţie la incendii 

cu localităţile învecinate 

    Art.2.- Primarul oraşului, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Salubritate şi 

compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor asigura ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri.    

  

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

            Romulus Novac                                                                                            p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 
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Nr.17 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE              
privind aprobarea tarifelor orare pentru închirierea utilajelor terasiere 

autogreder AG 180 şi cilindru compactor 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 



           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 - raportul de specialitate al d-lui Dragoescu Nicolae ; 

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

             - prevederile Codului fiscal; 

             - prevederile Legii nr. 18/2009, privind bugetul de stat pe 2009; 

             - prevederile Legii 51/2006,a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările si 

completările ulterioare; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aproba următoarele tarife  pentru închirierea utilajelor terasiere: 

                                     a)Autogreder  AG 180   :  -100 lei/h, fără TVA - cu motorină;  

                                                                               -  60 lei/h , fără TVA -   fără motorină; 

                                     b) cilindru compactor :      - 55 lei/h , fără TVA -   cu motorină; 

                                                            - 35 lei/h   , fără TVA -  fără motorină; 

    Art.2.- Primarul oraşului,  Serviciul Salubritate si compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor 

asigura ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri.    

  

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

            Romulus Novac                                                                                            p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 26 martie 2009 

Nr.18 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea taxelor pentru vânzarea produselor în piaţa oraşului   

începând cu data de 01.04.2009 
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 



             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 - expunerea de motive; 

 - referatul nr.4236/11.03.2009 –intocmit de d-nul Vladutescu Ovidiu  ; 

 - rata inflaţiei pe anul 2008 ,conform buletinelor statistice ; 

 - Legea nr. 571/2004-Codul Fiscal şi Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal privind 

taxele şi impozitele locale ,cu modificările  si completările ulterioare ; 

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

            - Legea nr. 18 /2009-privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 
 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
 

    Art.1.- Se aprobă  taxele ce se vor încasa în piaţa oraşului Tg. Cărbuneşti, începând cu data de 

01.04.2009, după cum urmează: 

A. Sectorul nealimentar –taxă = 1,7 lei/mp de masă/zi ; 

B. Sectorul  Agroalimentar şi Târgul Săptămânal  - taxă = 6 lei/masă, indiferent de poziţia mesei ; 

C. Sectorul agroalimentar, Sector nealimentar şi târg săptămânal : 

 1.-pentru autoturism= 15 lei /zi; 

 2.-pentru un autocamion = 35 lei/zi  ; 

            3.-Aro + remorca = 20 lei /zi  

 4.-pentru 1 mp pe jos =  3 lei/zi. 

D.Sector lactate : 

(1)  - 6 lei /galantar /zi-la brânză ; 

(2)  - 6 lei/masă /zi-la lapte ; 

E. taxa WC piaţă = 1 leu/persoana  

F. Taxă cântar = 6 lei/zi; 

G. Taxă parcare : 

   (1) -1,5 lei/zi pentru autovehiculele proprietatea persoanelor ce comercializează în piaţa 

agroalimentară; 

 (2)  - 1 leu/h pentru celelalte autovehicule parcate ; 

H. Taxă pentru vânzarea ambulantă = 35 lei /persoană. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Târg de vite: 

 (1)bovine adulte – 6 lei/cap; 

            (2) Bovine tineret – 4 lei/cap; 

 (3) Cabaline adulte -6 lei/cap; 

 (4) Cabaline tineret – 4 lei/ cap; 

 (5) ovine,porcine şi caprine vândute din: 

  a) autoturism = 7 lei; 

  b) autocamioane = 17 lei; 

                        c) căruţe = 6 lei; 

    Art.2.- Pentru neplata în termen a taxei  se percep penalităţi pentru plata cu întârziere de 0,1%/zi. 

    Art.3.- (1) Neplata consecutivă a taxei de piaţă, timp de 30 zile, atrage după sine evacuarea din piaţă, 

fără drept de revenire, a persoanelor fizice şi juridice ce comercializează produse în piaţă, urmând ca 

debitul neîncasat să fie recuperat prin acţiune la instanţa judecătorească . 

                (2) Comisia de evacuarea a celor rău platnici va fi constituită prin dispoziţie a primarului.  



  Art.4.- Primarul  şi personalul din cadrul Administraţiei Pieţii oraşului Tg. Cărbuneşti vor duce la 

îndeplinirea prezenta hotărâre. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Romulus Novac                                                                                           p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 26 martie 2009 

Nr.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE 
privind  taxele de păşunat pe islazurile comunale aflate în administrarea 

 satelor Cojani ,Curteana ,Creţeşti , Cărbuneşti –sat ,Tupşa 

 

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 întocmit de referent Vlăduţescu Ovidiu ; 

             - Legea nr. 571/2004-Codul Fiscal şi Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal privind 

taxele şi impozitele locale ,cu modificările  si completările ulterioare ; 

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

             - Legea nr. 18 /2009-privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 

             - prevederile  Legii  72/2002 – legea  zootehniei; 

             - prevederile  Legii  213/1998 – privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia ; 

             - rata inflaţiei pe anul 2008, conform buletinelor statistice ; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

      Art 1.-  Se  aprobă  taxa  de  păşunat,  începând  cu  15  mai  2009 , pe  islazurile  comunale  aflate  

în  administrarea  satelor  Cojani, Curteana,  Creţeşti,  Cărbuneşti -sat ,  Tupşa, pentru crescătorii de 

animale care au domiciliul în satele respective,  astfel: 

                                - cabaline  adulte  -  20 lei/cap; 

                                - bovine  adulte  - 15 lei/cap; 

                                - bovine  şi  cabaline   tineret  - 10 lei/cap; 

                                - ovine  şi  caprine  adulte  -  10 lei/cap; 

                                - ovine  şi  caprine  tineret  -  8 lei/cap; 

      Art.2.- Se aprobă taxa de păşunat pentru crescătorii de animale care nu au domiciliul pe raza 

oraşului Tg.Cărbuneşti, astfel : 

                               -cabaline adulte =35 lei/ cap ; 

                               -bovine adulte =35 lei/  cap ; 

                               -bovine şi cabaline tineret = 20 lei/ cap ; 

                               -ovine şi caprine adulte =15lei/cap ; 

                               -ovine şi caprine tineret = 9 lei/cap ; 

      Art.3.- Păşunatul  animalelor  pe  islazurile  comunale  va  începe  pe  data  de  15  mai  2009.                                               

      Art.4.- (1) Constituie  contravenţie  şi  se  sancţionează  cu amendă  de la 100-300 lei următoarele  

fapte :   –  nedeclararea  corectă  a  numărului  de  animale  ce  se  învoiesc  pentru  păşunat; 

             –  sustragerea  de  la  plata  taxei  de  păşunat a persoanelor care folosesc islazul. 

                (2) Constatarea  şi  sancţionarea  contravenţiilor  se  face  de  către  primar, viceprimar  şi  

împuterniciţii  acestora.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

       

      Art.5.- (1) Paza  păşunilor  se  face  de  către  cetăţeni  din satele  respective, numiţi  prin  dispoziţie  

a  primarului  cu  indemnizaţie  lunară  de 50  lei  brut  sau  cu  compensarea contravalorii  taxei  de  

păşunat  pentru  animalele  proprii , pe  perioada  15 mai  - 31 octombrie  2009,  până la concurenţa 

sumei de   50 lei/lună. 

                 (2) Persoanele numite cu paza  au  obligaţia  de  a  supraveghea  şi  a  informa primarul şi 

viceprimarul  de  buna  desfăşurare  a  păşunatului. 

      Art.6.-  Sumele  încasate  se  vor  depune  zilnic,  pe  bază  de  chitanţă  la  casieria  instituţiei  în  

contul  5004   şi  se  vor  utiliza,  exclusiv,  pentru  procurarea  îngrăşămintelor,  întreţinerea  islazurilor,  

defrişări, adăpători, etc. 

      Art.7.- Viceprimarul oraşului şi  compartimentele  de  resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti  

vor asigura  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei hotărâri.   

 



                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Romulus Novac                                                                                           p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 
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Nr.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

HOTĂRÂRE 

privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „ VALEA GILORTULUI ” 
 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

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

            - raportul de specialitate al compartimentului Integrare Europeana ; 



            - dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 

a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor;  

     În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 2 lit .f) din Legea nr. 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1. - Se aprobă asocierea oraşului Tg. Cărbuneşti cu  oraşul Ţicleni, cu comunele Hurezani,  

Licurici, Bărbăteşti, Cruşeţ, Albeni, Scoarţa, Vladimir,  Bustuchin,  Logreşti,  Roşia de Amaradia,  

Săcelu, Săuleşti, Jupîneşti, Aninoasa, Turburea, Berleşti  prin Consiliile Locale ale acestora, în 

cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ VALEA GILORTULUI”, cu personalitate  juridică, de 

drept privat şi de utilitate publică, înfiinţată în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 

    Art.2.-Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „VALEA 

GILORTULUI ” în forma prevăzută în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară „VALEA GILORTULUI” în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

    Art.3.–(1)Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „VALEA GILORTULUI” va avea sediul în 

România, jud.Gorj, oraşul Tg. Cărbuneşti, str.Trandafirilor, nr. 4 şi un patrimoniu iniţial de 10.800 lei.  

                 (2) Se aprobă participarea Consiliului Local  al oraşului Tg. Carbunesti la patrimoniul iniţial 

al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 600 lei. 

    Art.4. - Obiectivul principal al asocierii îl constituie finanţarea si realizarea în comun a unor 

proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere, apa-canalizare, salubrizare, infrastructura 

specifica de turism de interes zonal sau regional şi altele. 

    Art.5. - Se împuterniceşte dl. primar Mazilu Mihai Viorel, cetăţean român, născut la data de 

21.08.1962, în oraşul Tg. Carbunesti, judeţul Gorj, domiciliat în oraşul Tg. Carbunesti, str. Trandafirilor, 

nr. 118,  judeţul  Gorj, posesor al   C.I. seria GZ, nr. 126530 eliberată de Politia Tg. Carbunesti  la data 

de  24.03.2003  să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Tg. Carbunesti Actul 

Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „VALEA GILORTULUI”. 

    Art.6. -  Se împuterniceşte dl.viceprimar Fugaru Ion,  să îndeplinească procedurile prevăzute de lege 

pentru înregistrarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „VALEA GILORTULUI” la Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Tg-Cărbuneşti. 

    Art.7. - Primarul orasului Tg Carbunesti, viceprimarul  şi compartimentele de resort din cadrul 

primariei  oraşului TG. CARBUNESTI  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.           

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

               Romulus Novac                                                                                         p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 26 martie 2009 

Nr.21 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2009 al 

Direcţiei de Servicii Comunale Tg Cărbuneşti 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 



           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

             - raportul de specialitate întocmit de biroul financiar contabil al DSC, întocmit pe baza 

fundamentărilor proiectului de buget de venituri şi cheltuieli an 2008; 

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

             - Legea nr. 388/2007 - privind legea bugetului de stat pe anul 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 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Servicii Comunale pe anul 2009 

în sumă de 486 mii lei, conform anexei,care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

         Art.2.- Directorul şi  compartimentul  de specialitate din cadrul Direcţiei de Servicii Comunale        

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

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 26.03.2009,                                

                             cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Romulus Novac                                                                                           p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 
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Nr.22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexa la HCL nr.22/2009  

 
 

 

 

 

 

 

 
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 

Capitol bugetar 5010, subcapitol 70.10.50 



                                                                                                                           miilei 

Nr. crt. Venituri  Suma 

A) VENITURI PROPRII –TOTAL - din care: 486 

a) Taxe apa  80 

b) Taxa salubritate 376 

c) Venituri din prestări servicii - 

B) Subvenţii buget local  30 

 Total venituri  486 

Cheltuieli  
A) Cheltuieli de personal  203 

B) Bunuri şi servicii 283 

 Total cheltuieli  486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CARBUNESTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

RECTIFICAREA  nr. 1  din 26 martie2009 

(prezentată în şedinţa ordinară pe luna martie 2009  a Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ) 

 

 



 

      În cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti nr. 105 din 23.09.2008 privind 

rezilierea contractelor de concesiune pentru terenurile situate în str. Gării, Zona Parc Gară,  la art. 1 în 

loc de ,,….A.F. Popa Emil ….” se va citi ,,….A.F. Romfoc, reprezentată prin Popa Emil…..” . 

 

 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Romulus Novac                                                                                           p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CARBUNESTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

 

RECTIFICAREA  nr. 2  din 26 martie2009 

(prezentată în şedinţa ordinară pe luna martie 2009  a Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ) 



 

 

 

 

 

      În titlul şi în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti nr. 19 din 16.02.2006 

privind concesionarea terenului aparţinând domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti, situat pe strada 

Trandafirilor (parter, fost magazin „Femina”)  în loc de ,,….domeniului public al oraşului                  

Tg. Cărbuneşti  ….” se va citi ,,….domeniului privat al oraşului Tg. Cărbuneşti  ….” . 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Romulus Novac                                                                                           p. Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Paul Văduva 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

                                                                      

HOTĂRÂRE 

privind  RECTIFICAREA  Bugetului de Venituri si Cheltuieli  

al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2009 
 

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 contabilitate;               



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

       - Legea nr. 18 /2009-privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 
       - adresa nr. 3.518 din 15.04.2009 emisa de Consiliul Judeţean Gorj ,privind repartizarea sumelor pentru 

susţinerea sistemului  informaţional  specific domeniului  imobiliar- edilitar  si băncilor  de date urbane; 

       -adresa nr.3.218 din 10.04.2009 emisa de Consiliul Judeţean Gorj  , privind alocarea de subvenţii  

pentru finantarea programului privind  pietruirea, reabilitare, modernizarea sau asfaltarea drumurilor de 

interes local aprobate prin HG nr. 577/1997 modificata pentru obiectivul „Asfaltare pe DC 27              

TG.CARBUNESTI –STEFANESTI- PARAUL VIU KM 3+300-6+300 ”; 

       -adresa nr. 18.545/29.04.2009 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj privind 

diminuarea sumelor defalcate din TVA în trimestrul II/2009; 

       -HG nr. 432 /2009 privind  aprobarea  sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea unor investiţii 

(pt Oraş Tg Carbunesti  alimentarea cu apa sat Floresteni ); 

       -protocolul  nr. 1.671 din 31.03.2009 încheiat intre Spitalul orăşenesc Tg  Carbunesti si Primăria Tg 

Carbunesti predarea-primirea  a patrimoniului si a personalului medical  din instituţiile de învîţământ; 

       -referatele nr 6.614/21.04.2009 şi 6889/24.04.2009 ale doamnei Tudorescu Larisa -consilier- biroul 

adm.dom. public şi privat 

       -referat nr. 6.449 din 16.04.2009 întocmit de Golumbu Mircea consilier, privind reparaţii pompa apa 

fântâna arteziana din fata primăriei; 

       -referatul nr.6.286/13.04.2009 întocmit de Cîrţînă Ion referent- biroul adm. dom. public şi privat; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

                                                                       

    Art.1.-  Se aprobă Bugetul de venituri  şi cheltuieli al oraşului Tg Cărbuneşti,  pe anul 2009 în sumă 

de  16.482,95  mii lei, rectificat conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.2.- Se aprobă  Lista de investiţii  pe anul 2009, anexă la  bugetul de  venituri si cheltuieli . 

    Art.3.- Ordonatorul  principal de credite, compartimentele de resort din cadrul  instituţiei şi 

ordonatorii terţiari  de credite (Centrul  Financiar Tudor Arghezi  si DSC Tg. Carbunesti) vor duce la   

îndeplinire  prezenta hotărâre.   

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.04.2009,                                

                                         cu  15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Romulus Novac                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 30 aprilie 2009 

Nr.23 

 

 

 
Anexa la HCL nr. 23/30.04.2009 

 

Nr. 

Crt  

Denumire indicator Progam 

initial 

2009 

Program 

rectificat 

2009 

Influenţe 

+/- 

1. Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor 

descentralizate  ale statului ,total din care : 
6.318 5.942 -376 

 a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ  4.740 4.364 -376 

 b) pt finanţarea  –creşă si asistenti personali – total din care:  735,95 735.95 0 

    b.1.cheltuieli de personal cresa  177,95 177,95 0 



A. VENITURI -2009 –MII LEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CHELTUIELI – 2009-                                                        MII LEI  
 

    b.2.cheltuieli de personal asistenti personali 558 558 0 

 c)pt finanţarea chelt personal  serv com.de ev a populaţiei   365,5 365,5 0 

 d)active nefinanciare evidenţa populaţiei   0 

 e) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001/modificata 476,55 476,55 0 

 f)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001/modificata   0 

2. Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05 191 191 0 

3. Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:   719 719 0 

 a) echilibrare buget local  719 719 0 

4. Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr 

echilibrare bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2009 -   

04.02.04 

502 502 0 

5. Sume defalcate din TVA finantare ch. Inv. conf.HG 432/2009 0 61 +61 

6. Venituri proprii buget local(imp.şi taxe locale, vânz.dom.priv )  2.700 2.851,25 +151,25 

7. Cote defalcate din imp pe venit 47%, cf Legii nr.273/2006; 4.667,95 4.667,95 0 

8. Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi  45 45 0 

9. L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36 20 20 0 

10. Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit  250 250 0 

11. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM 0 40 +40 

12. Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0 20 +20 

13. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi 

alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, 

modificată. 

0 773,46 +773,46 

14. Subventii reabilitari scoliiHG370/2008-420214;962/2008 270 270 0 

15. Subventii buget de stat pt. asistenta medicala din institutiile de 

inv. cod.420241 
          0 130,29 +130,29 

 Total venituri rectificare 30.04.2009 15.682,95 16.482,95 +800 

Nr. 

Crt. 

Denumire indicator Cod capitol Program 

initial 

2009 

Program 

rectificat 

2009 

Inluente 

+/- 



 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei  şi  statul de funcţii ale  aparatului  de specialitate 

al primarului oraşului  Tg.Carbunesti  şi ale  instituţiile şi serviciile publice  de interes local  

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

1. Autorităţi publice 51.02 2.987,65 3.003,65   

 

+16 

2. Serviciul com. de ev a populaţiei 

+imprumut bcr 

54.02 732,75 732,75 0 

3. Tranzacţii prin datoria publică şi 

împrumutul  

55.02 

55.02.30 

 

81,60 

 

81,60 

0 

4. Transferuri cu caracter general intre diferite 

nivele de administratie  6,5% ajut sociale 

conf L.416/2001 

56.02 36 36 0 

5. PSI + situatii de urgenta   61.02.05 

 

389,40 389,40 0 

6. Poliţia comunitară  61.02.03.04 673,40 673,40 0 

7. Învăţământ  65.02 5.464,35 

 

5.414,35 -336 

8. Sănătate,spital  66.02 

 

0 130,29 +130,29 

9. Bibliotecă , recreere ,cultură , muzeu 67.02 620,10 620,10 0 

10. Creşă    68.02 241,45 241,45 0 

11. Asist persoane hand .+ ajutoare soc 68.02 1.389,70 1.389,70 0 

12. Locuinţe ,servicii  70.02 2.258,75  2.408,86 +150,11 

13. Transpoarte, drumuri şi străzi 84.02 807,8 1.646,40 +838,60 

 TOTAL CHELTUIELI   15.682.95 

 

16.482,95 +800 



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

             - expunerea de motive;  referatul de specialitate al dnei Birău Simona-consilier superior; 

             - Legea nr. 18 /2009-privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 

             - prevederile OUG nr.31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizării personalului din 

sectorul bugetar; 

          - prevederile OUG nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea 

unor masuri financiare-fiscale; 

          - prevederile Legii 188/1999 republicata privind statutul funcţionarilor publici cu modificările si 

completările ulterioare; 

         -HCL NR.10/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 

Tg.Carbunesti pe anul 2009; 

         - prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  

 

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 aprobă organigrama şi statul de funcţii ale  

aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.Carbunesti  şi ale  instituţiile şi serviciile publice  de 

interes local, prevăzute în  anexele nr.1 si nr. 2. 

     Art.2.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor  Tg.Carbunesti, prevăzute în anexele nr.3 

si nr. 4. 

     Art.3.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale 

Serviciului Public Poliţia Comunitară Tg.Carbunesti, prevăzute în anexele nr.5 si nr.6. 

     Art.4.- Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti  vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                                        Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.04.2009,                                

                                         cu  15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Romulus Novac                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 
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Anexă nr. 2  la HCL nr.24 /2009 

 

 
STAT DE FUNCTII 

APARATUL DE SPECIALITATE AL  PRIMARULUI ORASULUI   TG CARBUNESTI 

2009 

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie  

publica-FP 

Personal 

contractual-

PC 

Functie de 

exec.-E 

Functie de  

conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-

SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M 

Generale-G 

Nr.total 

De posturi 

Existente 

 

 

Din care 

 

vacante 

1 SECRETAR FP C S 1 1 

2 AUDITOR SUPERIOR 1   FP E S 1 - 

Birou Buget Contabilitate  

Resurse Umane  

     

3 SEF BIROU  FP C S 1 - 

4 Consilier superior  3 FP E S 1 - 

5 Consilier principal 1 FP E S 1 - 

6 Referent asistent 3 FP E M 1  

7 Referent superior 2 FP E M 1 - 

8 Referent asistent 3  FP E M 1 - 

9 Inspector debutant  FP E S 1 - 

Birou impozite si taxe      

10 SEF BIROU  FP C S 1 - 

11 Consilier principal 1 FP E S 1 - 

12 Consilier superior 1 FP E S 1 - 

13 Consilier asistent  3 FP E S 1 - 

14 Referent superior 2 FP E M 1 - 

15 Referent asistent 3 FP E M 1 - 

Compart. Urbanism,amenaj. 

Terit.,gosp.urbana 

     

16 Referent spec.sup.1 FP E SSD 1 - 

17 Consilier principal 1 FP E S 1 - 

18 Referent superior 1 FP E M 1 - 

19 Referent superior 1 FP E M 1 - 

20 Inspector specialitate II  PC E S 1 - 

Biroul adm.dom.public si 

Privat  

     

21 SEF BIROU  FP C S 1 - 

22 Referent asistent 3 FP E M 1 - 

23 Consilier juridic asistent1  FP E S 1 - 

24 Referent superior 1 FP E M 1 - 

25 Consilier asistent 1  FP E S 1 1 

26 Inspector specialitate II  PC E S 1 - 

27 Consilier superior 2 FP E S 1 - 

Comp de integrare europeana      

28 Consilier principal 2 FP E S 1 1 

29 Consilier principal 2 FP E S 1 - 

30 Consilier asistent 3  FP E S 1 - 



 

 

 

 

 

 

Compartiment agricol      

31 Referent superior 1 FP E M 1 - 

32 Consilier asistent 2  FP E S 1 - 

33 Consilier juridic asistent 3 FP E S 1 - 

34 Referent superior 1 FP E M 1 - 

35 Subinginer  I  PC E SSD 1 1 

36 Referent III  PC E M 1 - 

Relatii cu publicul, 

mass-media, depart.RECL 

     

37 Referent superior 1 FP E M 1 1 

38 Consilier minoritati 

Muncit.necalif. 

PC E G 1 - 

39 Inspector specialitate III PC E S 1 - 

40 Referent III PC E M 1 - 

41 Inspector debutant  PC E S 1 - 

42 Inspector relaţii publice 

debutant  

PC E S 1 - 

 Compartimentul 

Asistenta medico-sociala 

     

43 Ref.superior 1 FP E M 1 1 

44 Ref.superior 3 FP E M 1 - 

45 Referent superior 1 FP E M 1 - 

46 Referent superior 1  FP E M 1 - 

47 Refefent superior 1 FP E M 1 - 

48 Asistent med.pr. PC E PL 1 - 

49 Asistent med.pr. PC E PL 1 - 

50 Asistent medical  PC E PL 1 - 

51 Asistent medical PC E PL 1 - 

52 Asistent medical PC E PL 1 - 

53 Asistent medical PC E PL 1 - 

 Cabinetul primarului      

54 Consilier PC E S 1 - 

55 Consilier PC E M 1 - 

 Compart.Administrativ      

56 Consilier asistent 1  FP E S 1 -        - 

57 Muncitor calificat-sudor PC E M,G 1 1 

58 Muncitor calificat-zidar PC E M,G 1 - 

59 Muncitor calificat-tamplar  PC E M,G 1  

60 Sofer  PC E M 1 - 

61 Sofer PC E M 1  

62 Muncitor necalificat  PC E G 1 - 

63 Muncitor necalificat  PC E G 1 1 

64 Muncitor calificat V PC E M,G 1 - 

65 Muncitor calificat  VI PC E M,G 1 - 

66 Muncitor calificat  V PC E M 1 - 

67 Muncitor calificat V PC E M 1  

68 Referent II PC E M 1 - 

 TOTAL    68 8 



 

STAT DE FUNCTII  PE ANUL 2009-APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL 

TG CARBUNESTI 

CAP.BUGETAR 51.02-Autoritati Executive  

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-PC 

Functie de exec.-E 

Functie de conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-G 

1 Cons.juridic I A PC               E              S 

 

 

STAT DE FUNCTII PE ANUL 2009 Serviciul insotitori persoane cu handicap 

CAP.BUGETAR 68.02-Asistenta sociala 

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-PC 

Functie de exec.-E 

Functie de conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-G 

1 Asist.personali                     PC          46 POSTURI               M;G 

 

 

STAT DE FUNCTII 2009 Biblioteca  Tg.Carbunesti 

CAP.BUGETAR 67.02 

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-PC 

Functie de 

exec.-E 

Functie de 

conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-G 

1 Bibliotecar sef IA PC C S 

2 Bbibliotecar IA PC E S 

3 Bibliotecar III PC E SSD 

4. Inspector de specialitate  

debutant 

PC E S 

5. Muncitor necalificat  PC E M,G 

 

 

STAT DE FUNCTII an 2009   CRESA DE COPII 

 CAP.BUGETAR 68.02-Cresa 

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-PC 

Functie de exec.-E 

Functie de conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-G 

1 Sef cresa                PC               C            S 

2 Asistent medical                PC               E             PL 

3 Asistent medical               PC               E             PL 

4 Asistent medical                PC               E             PL 

5 Magaziner I               PC               E             M 

6 Infirmiera               PC               E            M;G 

7 Spalatoreasa               PC               E            M;G 

8 Muncitor calif.IV               PC               E            M;G 

9 Muncitor calif. IV               PC              E            M;G  

10 Muncitor necalificat               PC               E            M,G 

 

 

 

 



 

 

STAT DE FUNCTII ANUL 2009   DISPENSAR SCOLAR SI CAMIN 

 CAP.BUGETAR 66.02 

 

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-

PC 

Functie de exec.-E 

Functie de 

conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M 

Generale-G 

1 Medic specialist medicina 

generala 

              PC               E            S 

2 Asistent medical principal               PC               E             PL 

3 Asistent medical principal               PC               E             PL 

4 Asistent medical principal               PC               E             PL 

5 Asistent medical                PC               E             PL 

 

 

 

STAT DE FUNCTII PE ANUL 2009 COMPART. GESTIONARE  CAINI-INSAMANTARI                                                 

ARTIFICIALE 

CAP.BUGETAR 70.02-Caini comunitari,insamantari artificiale 

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-PC 

Functie de exec.-E 

Functie de conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-G 

1 Medic veterinar 1/2               PC               E            S 

2 Asist.veterinar II               PC               E            M 

3 Muncitor necalificat 1/2               PC               E            G 

4 Muncitor necalificat 1/2                PC               E            G 

           

 

STAT DE FUNCTII PE ANUL 2009 SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE 

URGENTA, APARARE CIVILA, TRANSPORT SCOLARI 

 

 

Cap. 61.02 

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-

PC 

Functie de exec.-E 

Functie de conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-G 

1 Inspector I PC E S 

2 Inspector III PC E S 

3 Maistru I PC E M 

4 Asist.medical  PC E PL 

5 Sofer  PC E M 

6 Sofer  PC E M 

7 Sofer  PC E M 

8 Sofer  PC E M 

9 Sofer auto scolari PC E M 

10 Sofer auto scolari PC E M 

11 Muncitor calificat I PC E M 

12 Sofer PC E M 

 



 

STAT DE FUNCTII 2009 Centrul Cultural   „Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti 

 

 CAP.BUGETAR 5010  

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-

PC 

Functie de exec.-E 

Functie de conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-G 

1 Referent IA               PC               C             M 

2 Referent II               PC               E             M 

3 Referent   1/4               PC               E             S 

4 Magaziner II               PC               E             M 

5 Muncitor calificat VI               PC               E             M,G 

6 Muncitor calificat V                PC               E             M 

 

 

STAT DE FUNCTII   PE ANUL 2009 ADMINISTRATIA PIETEI 

 

CAP.BUGETAR  5004  

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-PC 

Functie de exec.-E 

Functie de conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-G 

1 Administrator                 PC               E               M  

2 Referent I                PC                E               M 

3 Referent II                PC                E               M 

4 Muncitor necalificat                PC                E              M;G 

5 Muncitor necalificat                PC                E              M;G 

 

 

STAT DE FUNCTII   PE ANUL 2009 Compartiment Salubrizare ,Pompe apa sate 

 CAP.BUGETAR  70.02 

 

Nr 

Crt 

Denumirea 

functiei 

Nr. 

Posturi   

Functie publica-FP 

Personal contractual-

PC 

Functie de exec.-E 

Functie de 

conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M 

Generale-G 

1 Inginer   1/2 PC C S 

2-5 Sofer  4 PC E M 

6-11 Muncitor 

necalificat  

6 PC E M;G 

12 Muncitor calificat 

pompe apa  

1 PC E M;G 

13 Muncitor calificat 

pompe apa 

1 PC E M;G 

14 Muncitor calificat 

pompe apa 

½ 

 

PC E M;G 

15 Muncitor calificat 

pompe apa 

½ PC E M;G 

16 Muncitor calificat 

pompe apa 

½ 

 

PC E M;G 

 

                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

         PRIMAR 
 

CONSILIUL LOCAL 

TG.CĂRBUNEŞTI 

Serv.public comunitar  local 

de evidenta a persoanei   10 

ORGANIGRAMA SERVICIULUI  PUBLIC COMUNITAR  

LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI  TG.CĂRBUNEŞTI  

pe anul 2009 

                           

SEF SERVICIU  



 

 

CONSILIUL LOCAL  TG CARBUNESTI 

ANEXA NR.4 la HCL 24/2009 

 

 

STAT DE FUNCTII 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 

DE  EVIDENTA A PERSOANELOR 

Pe anul 2009 

 
Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-

PC 

Functie de 

exec.-E 

Functie de 

conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-

G 

Nr.total  

 

De posturi 

 

 

Din care 

vacante 

 

 

1 SEF SERVICIU                  FP                 C                   S         1           - 

2 Consilier debutant                  FP              E                   S         1           - 

3 Referent superior1                  FP              E                   M         1           - 

4 Referent superior1                 FP              E                   M         1           - 

5 Referent superior1                 FP              E                       M         1           - 

6 Referent asistent 1                 FP              E                   M         1           - 

7 Consilier asistent 3                 FP                E                   S         1            - 

8 Referent superior 1        FP              E                   M         1           - 

9 Referent asistent 3                  FP              E                   M         1            1 

10 Referent debutant                 FP              E                   M         1            1 

11 Consilier asistent 3                 FP              E                   S         1            - 

 TOTAL           11            2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 

         PRIMAR 
 

CONSILIUL LOCAL 

TG.CĂRBUNEŞTI 

Serv.public comunitar local Poliţia 

Comunitară -25 

ORGANIGRAMA  SERVICIULUI  PUBLIC LOCAL  

POLITIA COMUNITARA  TG.CĂRBUNEŞTI    pe 

anul 2009 

 prin HCL nr…./2007                        anexa1  

SEF SERVICIU  



 
 
 
 



                Consiliul Local Tg.Carbunesti   

Anexa nr.6 la HCL nr.24/2009 

 

 
STAT DE FUNCTII 

SERVICIUL    POLITIA COMUNITARA TG.CARBUNESTI  

Pe anul 2009 

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-

FP 

Personal 

contractual-PC 

Functie de 

exec.-E 

Functie de 

conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-

SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M 

Generale-G 

Nr.total 

de 

posturi 

existente 

 

Din care 

 

vacante 

 

1 SEF SERVICIU                 FP               C             S          1          1 

2 Ag.comunitar 

asistent 1 

               FP               E             M          1          1 

3 Ag.comunitar 

asistent 1 

               FP               E             M          1          - 

4 Ag.comunitar 

asistent 1 

               FP               E             M          1          - 

5 Ag.comunitar 

asistent 1 

               FP               E             M          1          - 

6 Ag.comunitar 

asistent 1 

               FP               E             M          1          - 

7 Ag.comunitar 

asistent 2 

               FP               E             M          1          1 

8 Ag.comunitar 

asistent 2 

               FP               E             M          1          - 

9 Ag.comunitar 

asistent 2 

               FP               E             M          1          - 

10 Ag.comunitar 

asistent 2 

               FP               E             M          1          - 

11 Ag.comunitar 

asistent 2 

               FP               E             M          1          - 

12 Ag.comunitar 

asistent 2 

               FP               E             M          1          - 

13 Ag.comunitar 

asistent 2 

               FP               E             M          1          - 

14 Guard II                PC              E             M          1          - 

15 Guard I                PC               E             M          1          - 

16 Guard I                 PC               E             M          1          - 

17 Guard I                PC               E             M          1          - 

18 Guard I                PC               E             M          1          - 

19 Guard II                PC               E             M          1          - 

20 Guard II                PC               E             M          1          - 

21 Guard II                PC               E             M          1          - 

22 Guard II                PC               E             M          1          - 

23 Guard II                PC               E             M          1          - 

24 Guard II                PC               E             M          1          - 

25 Guard II                PC               E             M          1          - 

26 Guard II                PC               E             M          1          - 

 TOTAL           26          3 
 



 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea Festivalului Naţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, 

ediţia a XXIX- a, 2009 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

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

          - prevederile Legii nr.292/2003 - privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale ; 

          - Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale ; 

           -Protocolul încheiat între Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local şi Primăria oraşului 

Tg.Cărbuneşti, Centrul Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Biblioteca 

Judeţeană “Christian Tell ”, Şcoala Populară de Arte Tg. Jiu, cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

Festivalului naţional de literatură “TUDOR ARGHEZI”, ediţia a XXIX-a, 2009; 

           - Regulamentul  Festivalului Naţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXIX-a,      21-

24 mai 2009; 

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

,,MOŞTENIREA ARGHEZI”,  ediţia a - V-a, 21-24 mai 2009; 

           -referatul nr. 7162/30.04.2009 al d-nei Popescu Cambrea Veronica privind Festivalul-concurs de 

teatru pentru copii ,,Tudor Arghezi”;  

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

        - Legea nr. 18 /2009-privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 

        -HCL nr.10/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 

Tg.Carbunesti pe anul 2009;              

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 HOTĂRĂŞTE:  

 

         Art.1.-  Festivalul Naţional de Literatură ”TUDOR ARGHEZI” - ediţia a - XXIX-a se desfăşoară în 

perioada 21-24 mai 2009. 

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

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

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

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

următoarelor cheltuieli: total: 4.980 lei, din care:   

                 - Premiul pentru OPERA PRIMA =  1.000 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 -V-a,   adresată elevilor din Tg. Cărbuneşti  şi din împrejurimi, pentru poezie şi eseu   ( 3 premii x 

200 lei ) = 600 lei 

                 - Diurna pentru data de 24 mai 2009 (60 pers x 13 lei) = 780 lei 

                 - Onorarii preşedinţi juriu (2 pers x 1.000 lei) = 2.000 lei .  

 

 



 

 

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

domnului FERNANDO ARRABAL -  scriitor din Franţa, cea mai mare personalitate literară care a 

vizitat judeţul  Gorj şi care promovează opera lui  Tudor Arghezi în Europa. 

         Art.5.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului Tg,Cărbuneşti câştigătorului Premiului  

Naţional de Literatură  „Tudor Arghezi “ pentru OPERA  OMNIA, ediţia a - XXIX-a, 2009 -             

domnul ILIE CONSTANTIN.  

         Art.6.- (1) Se aprobă desfăşurarea Festivalului Judeţean de Teatru pentru copii ,,Tudor Arghezi”pe 

data de 21 mai 2009. 

                      (2) Pentru buna organizare şi desfăşurare a acestei activităţi se aprobă alocarea sumei de 500 

lei  pentru achiziţionarea de dulciuri şi sucuri.  

         Art.7.- 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 şedinţa ordinară din  data  de 30.04.2009,                                

                                         cu  15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Romulus Novac                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

HOTĂRÂRE 

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al oraşului Tg. Carbunesti, jud. Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

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

       - raportul de specialitate întocmit de cons. juridic Dăianu Alina; 

       - adresa nr. 1190/2009 înaintată de către Direcţia  Generala de Asistenta Sociala si Protecţia 

Copilului Gorj; 

       - Legea 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului;            

       - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a direcţiei 

generale de asistenta sociala si protecţia copilului; 

       - H.G. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia 

copilului; 

             - OG 86/2004 privind modificarea OG 68/2003 privind serviciile sociale; 

 

             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 Consiliului Comunitar Consultativ al oraşului Tg. Carbunesti, în 

urmatoarea componenţă : 

1. Cioplea Ion  - profesor; 

2. Stoican Angela – referent superior in cadrul compartimentului de asistenta medico – sociala; 

3. Dumitrescu Aurelian – preot; 

4. Golumbu Maria – reprezentant al colectivului de sprijin al autorităţii tutelare; 

5. Tarziu Stefania - medic; 

6. Birău Dănuţ – învăţător;                           

7. Diaconescu Ion – agent – Politia Orasului Tg. Carbunesti . 

 Art.2.- Consiliul Comunitar Consultativ, în componenţa prevazută la art.1 se va întruni ori de cate 

ori este nevoie, în şedinţe convocate de oricare dintre membrii, pentru soluţionarea problemelor 

sociale ivite la nivelul localităţii. 

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în vederea 

ducerii la îndeplinire. 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.04.2009,                                

                                         cu  8 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Romulus Novac                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                          

                                                              

HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat strămutaţilor din comuna Roşia de Amaradia  şi 

com Bustuchin, judetul Gorj,  pentru reconstruirea locuinţelor afectate de alunecările de teren, în vatra de sat Cojani, 

oraş Tg.Carbunesti 

   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 Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

             - P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu,aprobat 

H.C.L nr 32/22.04.2008;  
             - Solicitările nr.5053/24.03.2009 a d-lui Duroi St.Vasile, 5889/06.04.2009 a d-lui Bumbar Petre, 

5901/06.04.2009 a d-nei Scornea Ioana, 6024/08.04.2009 a d-lui Grecu I.Dumitru şi 6080/09.04.2009 a d-lui 

Gulioiu Emanoil privind atribuirea  câte unui lot de teren,  pentru reconstrucţia locuinţelor în regie proprie, în vatra 

de sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti;   

            - prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea lucrărilor de 

construcţii;  

             -  prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia 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 atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei , lotul cu nr. 52 in suprafaţa de 

1000,96   mp, d-lui DUROI ST. VASILE  , din comuna Roşia de Amaradia , pentru reconstruirea locuinţei in regie 

proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situaţie anexat). 

           Art.2.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei , lotul  cu   nr. 51_ in suprafaţa de 

_997,77 _mp, d-lui BUMBAR  PETRE, din comuna Roşia de Amaradia , pentru reconstruirea locuinţei in regie 

proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situaţie anexat). 

           Art.3.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei , lotul cu nr. 50 in suprafaţa de 

_999,37 mp, d-nei SCORNEA IOANA ,  din comuna Bustuchin , pentru reconstruirea locuinţei in regie proprie in 

vatra de sat Cojani oraş Tg- Carbunsti (plan de situaţie anexat).        

           Art.4.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei , lotul cu nr. _49_ in suprafaţa de 

_994,59_ mp, d-lui GRECU I. DUMITRU , din comuna Roşia de Amaradia  , pentru reconstruirea locuinţei in regie 

proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situaţie anexat). 

           Art.5.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei , lotul cu nr. _48_ in suprafaţa de 

_1000,84_ mp, d-lui  GULIOIU EMANOIL , din comuna Roşia de Amaradia  , pentru reconstruirea locuinţei in 

regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situaţie anexat). 

           Art.6.- (1)Beneficiarii dreptului  de folosinţă asupra terenurilor  menţionaţi  la art. 1- 5 sunt  obligaţi sa 

înceapă construcţia locuinţei in termen de 12 luni de la data atribuirii terenului si sa o realizeze in conformitate cu 

Legea nr. 50 / 1991, republicată.  

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

de  folosinţa asupra terenurilor . 

           Art.7.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul instituţiei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 23.04.2009,                                

                             cu 15  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Romulus Novac                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului 

,,Închidere rampa de salubrizare a oraşului Tg. Carbunesti, judeţul Gorj” 
 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 - expunerea de motive; 

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

             - Studiul de Fezabilitate şi Indicatorii tehnico-economici ai proiectului  nr. 0112/2008 - ,,Închidere 

rampa de salubrizare a oraşului Tg. Carbunesti, judeţul Gorj” întocmit de S.C. ECOLOGIC AMB SRL 

Paşcani; 

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

             - prevederile art. 36 alin. (2) litera  b), alin. (4) litera d), art. 63 alin. (1) litera c), precum si pe cele 

ale art. 126 din Legea administraţiei 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 aproba Studiul de Fezabilitate al proiectului  nr. 0112/2008 ,, Închidere rampa de 

salubrizare a orasului Tg. Carbunesti, judetul Gorj”. 

    Art.2.- Se aproba Indicatorii tehnico-economici cuprinşi in studiul de fezabilitate, conform anexei, care 

face parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.04.2009,                                

                                         cu  15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Romulus Novac                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 
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   ANEXA  la HCL nr. 28/30.04.2008  

 
 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 
 

1.Valoarea totala a investiţiei: 

   

   Valoarea totala a investitiei  = 668,87 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 157,38 mii euro (inclusiv TVA), 

din care C+M = 488,08 mii lei (inclusiv TVA) / 114,84 mii euro (inclusiv TVA) la preţul de      1 euro = 

4,25 lei. 
 

2. Esalonarea investitiei INV/C+M 

 

 -Luna I-III          INV  _      131,98 mii lei cu TVA inclus 

                           C+M                         0 lei     

 

 -Luna IV-XII      __INV_    _     536,89 mii lei cu TVA inclus  

                               C+M            488,08  mii lei cu TVA inclus 

 

  3. Durata de realizare a investitiei 

     Durata de realizare este de 12 luni. 

 

 4. Capacitati (in unitati fizice si valorice) 

          6680mp x 19,8E/mp=562,07 lei (fara TVA)                                    

          1E=4,25 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE 

  privind aprobarea cofinanţării pentru proiectul ,,Achiziţionare program GIS si utilităţi conexe” 

 

 
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 - expunerea de motive; 

 - referatul de specialitate al compartimentului Integrare Europeana ; 

 - prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu 

modificările si completările ulterioare ; 

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

ulterioare ; 

             - ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 

Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 

pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 

serviciilor publice electronice ”. 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

             
          Art.1.- Consiliul Local al oraşului Tg.Carbunesti, se obligă sa suporte cofinanţarea în procent de 

2% din valoarea totala a proiectului (2.000.000 lei), adică 40.000 lei, cât si valoarea cheltuielilor 

neeligibile din cadrul proiectului  ,,Achiziţionare program GIS si utilităţi conexe”. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  
                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.04.2009,                                

                                         cu  15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Romulus Novac                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 
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           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAS   TG.CARBUNESTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încadrarea unui număr de 15 persoane pe perioadă determinată, respectiv 01.05.2009-31.10.2009 

în cadrul ,,Programului de ocupare temporară a forţei de muncă” cu fonduri de la  A.J.O.F.M.-Gorj  
 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate întocmit de biroul Gospodărie Urbană; 

          - adresa cu nr. 6459/2009 primită de la A.J.O.F.M. –Gorj ; 

          - Legea 273/2006- privind finanţele publice locale ; 

    - Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată ; 

    - Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munca ; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală –republicată 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- Se aprobă încadrarea a 15 persoane în cadrul ,,Programului de ocupare temporară a forţei de 

muncă”, ca muncitori necalificaţi, din rândul şomerilor, pentru perioada 01.05.2009 -31.10.2009, cu 

fonduri de la A.J.O.F.M. Gorj, pentru a efectua lucrări specifice sezonului, respectiv: reparaţii trotuare 

oraş, amenajări platforme betonate, amenajări locurilor de joacă şi parcuri, vopsirea accesoriilor 

drumurilor, locurilor de joacă, băncilor stradale şi lucrări de reparaţii, zugrăveli, vopsitorii la clădirile 

inventariate în domeniul public al oraşului Târgu Cărbuneşti. 

    Art.2.- Se împuterniceşte primarul oraşului Târgu Carbunesti, domnul Mihai Viorel Mazilu, cu 

selectarea persoanelor şi repartizarea acestora pe activităţi şi servicii. 

    Art.3. - Primarul oraşului Tg-Carbunesti şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei              Tg-

Carbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.04.2009,                                

                                         cu  15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Romulus Novac                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 
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           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAS   TG.CARBUNESTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă al oraşului Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj  
  

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate întocmit de dl. Stănoiu Dan;     

          - prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

          - prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

          - prevederile OMAI nr. 718/2005 privind aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura 

organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

          - prevederile OMAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 

desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi 

private pentru situaţii de urgenţă;  

          - prevederile HG  nr. 1579/2005 privind aprobarea Statutului personalului voluntar pentru situaţii de 

urgenţă. 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală –republicată 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

         Art.1. - Se aprobă Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă al oraşului Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj, prevăzut în anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2. - Primarul oraşului Tg-Carbunesti, şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  şi 

compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg-Carbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.04.2009,                                

                                         cu  15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Romulus Novac                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 30 aprilie 2009 

Nr.31 

 
 

 

 

 



              ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAS   TG.CARBUNESTI 

    CONSILIUL LOCAL 

                                                         

 

HOTĂRÂRE 

       privind Programul de măsuri pentru gospodărire şi înfrumuseţarea  

oraşului Tg. Cărbuneşti  în anul 2009   
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană ; 

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

Legea 515 /2002 ; 

           - Adresa nr. 5728/2009 a Consiliului Judeţean Gorj; 

           - nota de constatare nr. 6136/20098  a Agenţiei de Protecţie a Mediului Gorj;  

 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală –republicată 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

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

Cărbuneşti  în anul 2009,  prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

       Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre.  

 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.04.2009,                                

                                         cu  15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Romulus Novac                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 30 aprilie 2009 

Nr.32 

 

 
 
 
 
 
 



 
Anexa la HCL nr. 32 din 30.04.2009 

 

PROGRAM 

privind măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea  

oraşului Tg. Cărbuneşti - ANUL 2009 

 

        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   un climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ; În acest sens vor asigura  următoarele  

măsuri :  

- 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 compartimentului de gospodărie 

urbană ;  

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

necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni ;  

       Termen      - permanent  

        Răspund    - Consiliul Local , primarul  şi compartimentul de specialitate ;  

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

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

       Termen      - permanent  

        Răspund   - Consiliul Local , primarul şi  compartimentele de specialitate;  

 - 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  şi compartimentele de specialitate ;  

 - 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  şi compartimentele  de specialitate ;  

  -m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale  

         Termen        -  permanent  

          Răspund      - Consiliul Local , primarul   şi Direcţia de Servicii  Comunale ;  

 - n) respectarea strică a  normelor igienico –sanitare în piaţa agroalimentară , în târguri şi oboare ;  

         Termen          - permanent  

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

 - o) amenajarea  potrivit planului urbanistic general , şi întreţinerea spaţiilor verzi  

         Termen          - permanent  

          Răspund      - Consiliul Local , primarul  şi compartimentele  de specialitate ;  

  - p)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 ;  

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

oraşului .  

            Termen                - permanent  

            Răspunde           - Consiliul Local  , primarul   şi compartimentele de specialitate 

 

           În cursul anului Primăria  va executa acţiuni de curăţenie  în toate zonele oraşului şi satele 

aparţinătoare, acţiuni de eliminare a depozitelor de gunoi din spaţiile neorganizate şi neamenajate 

corespunzător ;   

- se va urmări  combaterea procesului de îmbătrânire a arborilor prin executarea unor  lucrări  de tăieri de 

corecţie în coroană  de întreţinere şi igienizare , înlocuirea speciilor depăşite de maturitate şi cu risc mare 

de prăbuşire , cu alţi arbori tineri de aceiaşi specie sau nu , în funcţie de amplasament de necesitate şi 

siguranţa cetăţenilor ;   

- se vor amenaja  spaţiile verzi şi  se vor  extinde cele existente  ( lucrări – tăieri de corecţie la trandafiri , 

săpat şi plantat  flori de sezon  panseluţe bănuţei  si trandafiri   ;  

- plantat puieţi  de diferite specii  (arţari  , stejari   )  ;  

- se va repara şi  vopsi mobilierul urban   (băncuţe  coşuri de gunoi , balustrade etc.  )  

- se vor matura şi curaţi acostamentele  străzilor ;  

- se vor desfunda şi curaţi  şanţurile şi rigolele din  str. Trandafirilor, Eroilor , Plopilor,  Calea Tg Jiu  şi 

Pieţii ;  

- vopsitorii la borduri str. Trandafirilor şi Pieţii ;  

- văruit borduri şi arbori  străzi oraş  ;  

- defrişat zone împădurite –   

- reparaţii drumuri comunale şi săteşti  ( balastări , desfundat şanţuri ) ;  

- achiziţie tuburi  amenajare podeţe  ;  

- reparaţii străzi şi trotuare  cu îmbrăcăminţi asfaltice;  

- marcaje străzi  şi treceri pietoni  ;  

- se vor achiziţiona  corpuri de iluminat public , becuri,  drosere pentru  iluminatul public în oraş şi satele 

aparţinătoare ;  

- lucrări de igienizare  a cursurilor de apa Gilort , Blahniţa  si cursuri de apa nepermanente ;  

- lucrări de reparaţii şi igienizări fântâni publice  din oraş si sate   

- reparaţii locuri de joaca;  

- lucrări de amenajare  Fântâna Bălii ; 

- lucrări amenajare parcări  / zona spital;  

- 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.  

-obiective:  intretinerea , dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi din or. Tg.Carbunesti 

( infiintarea de noi parcuri , scuare , precum si reabilitarea celor existente) .  

 

1 . Parc Primarie  - lucrari de intretinere 

   -  amenajari spatii verzi -   taieri de corectie trandafiri ,  arbusti si  arbori ornamentali  sapat , plantat flori 

inlocuire piese distruse sau imbatranite ,  montat  cosuri de gunoi  diferite culori pt colectare selectiva 

deseuri  

   - lucrari de intretinere fantana arteziana.         

                                                                   

2.  Parcul Central ,     lucrări de întreţinere  
-  igienizarea terenului ;  

- defrişări selective  se vor înlătura plantele care prezintă pericol de contaminare cu boli si dăunători  

 - replantări  , înlocuirea arborilor existenţi  cu specii rezistente la condiţiile de mediu si microclimat urban 

;  

-  amenajări  locuri de joaca;    

- reparaţii alee si continuarea lucrărilor  si in partea de sud a parcului ;  

-  montare băncuţe , măsuţe , coşuri de gunoi si recipiente pentru colectare selectiva deşeuri . 

                                                                      

3. Zona  teren insula Gara :                                          

         - Igienizări ale terenului;  

         - Plantat pomi;             

                                                        

4. Zona blocuri CFR  lucrari de intretinere:  

   -  tăieri de corecţie  a  arborilor si arbuştilor ornamentali ;  

  -   săpat spatii  si plantari  flori de sezon ;  

  -  igienizări  spatii verzi  

  -  lucrări de reparaţii  la alei si trotuare:  

  -  amplasare recipiente pentru colectare selectiva deşeuri; 

  -  reparaţii locuri de joaca;   

  - procurare  mobilier pentru locurile de joacă;  

  - realizarea de noi  ronduri de flori  

  - nivelări , tasări  si modelari geometrice a suprafeţelor de teren  unde e cazul  

                                                                                   

5. Zona blocuri  Liceu ,  lucrări de întreţinere  

-   Tunderi de modelare a gardului viu  a  arborilor si arbuştilor ornamentali ;  

- igienizări spatii verzi  

- spat spatii verzi, plantat flori  

- amenajări locuri de joaca  

- înlocuit piese distruse, îmbătrânite  

 - plantat pomi . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Spaţiu   Şcoala Generala  George Uscatescu lucrări de întreţinere  

   -  amenajari spatii verzi -  plantat flori , montat bancute,  cosuri de gunoi si spatii pt colectare selectiva 

de deseuri 

   - plantat  pomi. 

                                                          

 

 



                   

7.   Str. Trandafirilor    - lucrări de întreţinere  

  -  tăieri de corecţie a trandafirilor , 

 -  săpat spatii ,plantat  flori   ;  

 -  procurare  material  săditor  puieţi ( arţari )  şi flori ;  

 -   tunderi de modelare a gardului viu  a  arborilor si arbuştilor ornamentali ;  

 -   igienizări spatii verzi  

 -   curăţit rigole  

-    înlocuirea pieselor distruse , îmbătrânite  

 

8. Alee Liceu  lucrări de întreţinere 
            - Defrişări selective  

            - Cosit iarba  

            - Amenajat spaţiu verde  

                                                                                                                                                                           

9. Strada Pieţii       lucrări de întreţinere  

 -  săpat spatii ,plantat  flori   ;   

 -   tunderi de modelare   a  arborilor si arbuştilor ornamentali ;  

 -   igienizări spatii verzi  

 -   curăţit rigole  

-  Înlocuirea pieselor distruse , îmbătrânite  

                                                                                                                                                                                                                                                    

10. Strada Eroilor   lucrări de întreţinere  

-   tunderi de modelare   a  arborilor si arbuştilor ornamentali ;  

 -   igienizări spatii verzi  

 -   montat coşuri de gunoi  

 -   curăţit rigole  

-  Înlocuirea pieselor distruse, îmbătrânite  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

11. str. Mitropolit Nestor Vornicescu     

-   igienizări spatii verzi  

 -  montat coşuri de gunoi  

 -  plantat pomi  

                                                                                   

12. str. Gilortului    lucrări de întreţinere  

 -   igienizări spatii verzi 

  - săpat spatii verzi , plantat flori   

 -  tăieri de corecţie  

 -  plantari  arbori  

                                                                                                                                                                 

13.  str. Plopilor  lucrări întreţinere  

-   igienizări spatii verzi 

  - săpat spatii verzi , plantat flori  

 -  tăieri de corecţie  

 -  plantari  arbori                                                                                   

14 .   Stadion   lucrări de întreţinere  

            - tuns gazon  

            - irigaţii  

            - tratamente  

            - decopertări/ recopertari. 
 

 

 

 

 



              ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAS   TG.CARBUNESTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui parteneriat cu SC TEAM GUARD SRL TG. JIU  pentru realizarea 

activităţilor de dispecerat, monitorizare şi intervenţie rapidă la obiectivele monitorizate  

 

 

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 întocmit de d-l Stăncioi Nicolae – coordonator serviciu – Politie 

Comunitara Tg. Carbunesti ; 

      - Cererea nr. 7136/2009, înaintata de SC TEAM GUARD SRL TG. JIU; 

      - Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor , valorilor si protecţia persoanelor ; 

      - HG 1010/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii 333/2003; 

 

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 unui parteneriat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, între  

Serviciul de POLITIE COMUNITARA Tg. Cărbunesti şi  SC TEAM GUARD SRL Tg. Jiu, pentru 

realizarea activităţilor de dispecerat, monitorizare şi intervenţie rapidă la obiectivele monitorizate de pe 

raza oraşul Tg. Cărbuneşti,  pe o perioada de 2 ani. 

 Art.2.- Se împuterniceşte primarul oraşului ca, împreună cu compartimentele de resort din 

aparatul său de specialitate şi cu Şeful Poliţiei Comunitare, să întocmească şi să semneze  Contractul  de 

prestări servicii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.3.- Primarul oraşului Tg. Carbunesti, compartimentele de resort din aparatul de specialitate al 

primarului  şi Şeful Poliţiei Comunitare  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                                  

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.04.2009,                                

                                         cu  15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Romulus Novac                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 30 aprilie 2009 

Nr.33 

 
 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CARBUNESTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

 mai, iunie şi iulie   2009  

 

 

 

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 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) 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 consilier local  POPESCU NICOLAE  se alege în funcţia de preşedinte 

de şedinţă, pe  lunile mai, iunie şi iulie  2009. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 27.05.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Nicolae Popescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 27 mai  2009 

Nr.34 

 

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

 

 

                                                                      

HOTĂRÂRE 

privind   constituirea si utilizarea fondului de rezerva bugetara pe anul 2009  
 

 

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 contabilitate;               

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

       - Legea nr. 18 /2009- privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 

       - referatele nr. 8.684 din 21.05.2009 şi nr. 9.041 din 25.05.2009 întocmite de Găucă Letiţia- şef birou 

administrarea domeniului public si privat; 

       - referatul nr. 8.623.din 21.05.2009 întocmit de compartimentul Integrare Europeana . 

   

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 fondului de rezervă bugetară din creditele bugetare disponibilizate în 

suma de 52,00 mii lei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.-  Se aprobă  utilizarea fondului de rezervă bugetară în suma de 52,00 mii lei, prin virări de 

credite bugetare,  conform anexei. 

    Art.3.- Se aprobă  Lista de investiţii  pe anul 2009, anexă la  bugetul de  venituri si cheltuieli . 

    Art.4.- Ordonatorul  principal de credite, compartimentele de resort din cadrul  instituţiei şi ordonatorii 

terţiari  de credite (Centrul  Financiar Tudor Arghezi  si DSC Tg. Carbunesti) vor duce la   îndeplinire  

prezenta hotărâre.   

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 27.05.2009,                                

                                         cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 27 mai 2009 

Nr.35 

 
              

        

 



Anexa la HCL nr. 35/27.05.2009 
 

A. VENITURI -2009 –                                                                                                 MII LEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt  

Denumire indicator Progam 

initial 

2009 

Program 

rectificat 

2009 

Influenţe 

+/- 

1. Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor 

descentralizate  ale statului ,total din care : 
5.942 5.942 0 

 a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ  4.364 4.364 0 

 b) pt finanţarea  –creşă si asistenţi personali – total din care:  735.95 735.95 0 

    b.1. cheltuieli de personal creşa  177,95 177,95 0 

    b.2. cheltuieli de personal asistenţi personali 558 558 0 

 c)pt finanţarea chelt personal  serv com.de ev a populaţiei   365,5 365,5 0 

 d)active nefinanciare evidenţa populaţiei 0 0 0 

 e) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001/modificata 476,55 476,55 0 

 f)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001/modificata 0 0 0 

2. Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05 191 191 0 

3. Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:   719 719 0 

 a) echilibrare buget local  719 719 0 

4. Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr 

echilibrare bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2009 -   

04.02.04 

502 502 0 

5. Sume defalcate din TVA finanţare ch. Inv. conf.HG 432/2009 61 61 0 

6. Venituri proprii buget local(imp.şi taxe locale, vânz.dom.priv )  2.851,25 2.851,25 0 

7. Cote defalcate din imp pe venit 47%, cf Legii nr.273/2006; 4.667,95 4.667,95 0 

8. Subvenţii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi  45 45 0 

9. L.482/2006- subvenţii buget de stat trusouri copii 42.02.36 20 20 0 

10. Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 încălzit  250 250 0 

11. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM 40 40 0 

12. Subvenţii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 20 20 0 

13. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi 

alim. cu apă a satelor -42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, 

modificată. 

773,46 773,46 0 

14. Subvenţii reabilitări şcolii HG370/2008-420214;962/2008 270 270 0 

15. Subvenţii buget de stat pt. asistenta medicala din instituţiile de 

învăţământ cod. 420241 
130,29 130,29 0 

 Total venituri rectificare 30.04.2009 16.482,95 16.482,95 0 



 

 
B. CHELTUIELI – 2009-                                                                                             MII LEI  

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt 

Denumire indicator Cod capitol Program 

iniţial 

2009 

Program 

rectificat 

2009 

Influenţe 

+/- 

1. Autorităţi publice 51.02 3.003,65 3.005,65   

 

+2 

2. Serviciul com. de ev a populaţiei + 

imprumut bcr 

54.02 732,75 732,75 0 

3. Tranzacţii prin datoria publică şi 

împrumutul  

55.02 

55.02.30 

 

81,60 

 

81,60 

0 

4. Transferuri cu caracter general intre diferite 

nivele de administraţie  6,5% ajut sociale 

conf. Legea nr.416/2001 

56.02 36 36 0 

5. PSI + situaţii de urgenta   61.02.05 

 

389,40 389,40 0 

6. Poliţia comunitară  61.02.03.04 673,40 673,40 0 

7. Învăţământ  65.02 5.128,35 

 

5.128,35 0 

8. Sănătate,spital  66.02 

 

130,29 130,29 0 

9. Bibliotecă , recreere ,cultură , muzeu 67.02 620,10 620,10 0 

10. Creşă    68.02 241,45 241,45 0 

11. Asist persoane hand.+ ajutoare soc 68.02 1.389,70 1.389,70 0 

12. Locuinţe ,servicii  70.02 2.409,86  2.459,86 +50 

13. Transporturi, drumuri şi străzi 84.02 1.646,40 1594,4 -52 

 TOTAL CHELTUIELI   16.482,95 

 

16.482,95 0 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL             

      

                                                                      

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea unui număr de 13 loturi de teren, situate in intravilanul satului Cojani, ca loturi 

ce vor fi atribuite in folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, tinerilor, beneficiari ai 

dispoziţiilor Legii nr. 15/2003 

 

 

             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 Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

        - P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr. 39  /2006 , care cuprinde un număr de 340 loturi, aprobat 

prin H.C.L nr. 32/22.04.2008 ; 

            - Prevederile Legii nr. 15/2003, modificata si completata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate privată;  

            - Prevederile din Legea nr. 50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea lucrărilor de 

construcţii, modificata si completata;  

             - Prevederile Legii nr. 215 /2001, republicată,  modificata si completata  –privind administraţia 

publica locala. 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- (1) Se aproba  ca loturile de teren cu nr. 65-74 si 167-169 din P.U.Z., realizat în vatra sat Cojani 

pentru strămutaţi, să aibă destinaţia de terenuri  ce vor fi atribuite în folosinţă gratuită, pe durata existentei 

construcţiei, tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr.15/2003, modificată şi completată, privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate privată. 

               (2) Loturile sunt identificate prin plan de situaţie anexat. 

    Art.2.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul  instituţiei vor duce la   îndeplinire  prezenta 

hotărâre.   

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 27.05.2009,                                

                                         cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 27 mai 2009 

Nr. 36 

 



              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

           

                                                              

HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat strămutaţilor din comuna Roşia 

de Amaradia  şi comuna Bustuchin, judeţul Gorj,  pentru reconstruirea locuinţelor afectate de 

alunecările de teren, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Carbunesti 

 

 

   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 Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

             - P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 

aprobat prin  H.C.L nr 32/22.04.2008;  

             - Solicitarile cu nr. 7344/05.05.2009 a d-lui Glavan I.Gheorghe, 7517/06.05.2009 a d-lui Rusu A 

Gheorghe, 7653/07.05.2009 a d-lui Buzurin V.Alin, 7727/08.05.2009 a d-nei Circiu Mirela,  

7779/11.05.2009 a d-lui Bumbaru Dumitru, 7964/ 12.05.2009 a d-lui Samoila N.Ion, 8007/13.05.2009 a d-

lui Calota Florin, 8075/ 14.05.2009 a dlui Sanda Nicolae, 8076/ 14.05.2009 a d-nei Boncu Paulina si nr. 

8406/19.05.2009 a d-lui Samoila A.Ion , privind atribuirea  câte unui lot de teren, pentru reconstrucţia 

locuinţelor în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti; 

            - prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea lucrărilor 

de construcţii;  

             -  prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia 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 atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 47 in suprafaţa 

de 994,44 mp, d-lui GLAVAN I. GHEORGHE, din comuna Bustuchin, pentru reconstruirea locuinţei in 

regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situaţie anexat). 

          Art.2.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul  cu   nr. 46 in 

suprafaţa de 998,97mp, d-lui RUSU A. GHEORGHE, din comuna Roşia de Amaradia, pentru 

reconstruirea locuinţei in regie proprie, in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie 

anexat). 

           Art.3.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei , lotul cu nr. 263 in 

suprafaţa de _1000,00 mp, d-lui BUZURIN ALIN, din comuna Roşia de Amaradia , pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat).        

           Art.4.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 45_ in 

suprafaţa de 1000,24 mp, d-nei CIRCIU MIRELA, din comuna Roşia de Amaradia, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

           Art.5.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 44 in 

suprafaţa de _1002,14 mp, d-lui  BUMBARU DUMITRU, din comuna Roşia de Amaradia, pentru 

reconstruirea locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

 

 

 



 

          Art.6.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul  cu   nr. 43 in 

suprafaţa de 997,48 mp, d-lui SAMOILA N. ION  din comuna Roşia de Amaradia, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie, in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti  (plan de situaţie anexat). 

           Art.7.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 42 in suprafaţa 

de 994,81 mp, d-lui CALOTA FLORIN, din comuna Bustuchin , pentru reconstruirea locuinţei in regie 

proprie in vatra de sat Cojani oraş Tg- Cărbuneşti  (plan de situaţie anexat).        

           Art.8.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 41 in suprafaţa 

de 1002,07 mp, d-lui SANDA NICOLAE, din comuna Roşia de Amaradia, pentru reconstruirea locuinţei 

in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

           Art.9.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei , lotul cu nr. 40 in 

suprafaţa de _1000,83 mp, d-nei BONCU PAULINA din comuna Roşia de Amaradia, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

          Art.10.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul  cu   nr. 39 in 

suprafaţa de 999,92 mp, d-lui SAMOILA  A. ION  din comuna Roşia de Amaradia, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie, in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

           Art.11.- (1)Beneficiarii dreptului  de folosinţă asupra terenurilor  menţionaţi  la art. 1- 10 sunt  

obligaţi sa înceapă construcţia locuinţei in termen de 12 luni de la data atribuirii terenului si sa o realizeze 

in conformitate cu Legea nr. 50 / 1991, republicată.  

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

dreptul de  folosinţa asupra terenurilor . 

           Art.12.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 27.05.2009,                                

                                         cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 27 mai 2009 

Nr. 37 

 
              

        

 

 

          

                   

 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

                                                              

HOTĂRÂRE 

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionarii  a terenului in suprafaţa  

de 18.781 mp,  situat in Str. Blahniţei , oraşul Tg.Carbunesti, judeţul Gorj 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 - expunerea de motive; 

       - raportul  de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul  

Primăriei oraşului Tg.Carbunesti; 

       - solicitare nr. 2880 din 18.02.2009  a  SC METART SRL cu sediul social in Comuna Corbu, 

judeţul  Constanta ; 

       - Studiul de oportunitate si caietul de sarcini ; 

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

             - H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006; 

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

             - Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ; 

             - Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 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 Studiul  de Oportunitate si Caietul de sarcini privind scoaterea la licitaţie publica in 

vederea concesionarii  a terenului in suprafaţa de 18.781mp, situat in Str. Blahniţei,  oraşul Tg.Carbunesti, 

pentru realizarea si punerea in funcţiune a investiţiilor in care sa se desfăşoare activităţi productive(fabrici, 

clădiri industriale pentru activităţi  de producţie,  materiale de construcţii, tâmplărie) si servicii în vederea 

creării de noi locuri de munca.  

    Art.2-. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionarii a terenului în  suprafaţa   de 

18.781 mp, situat în str. Blahniţei,  oraşul Tg.Carbunesti.  

    Art.3.- Durata concesiunii terenului in suprafaţa de 18.781 mp este de 40 ani,  preţul minim de pornire 

a licitaţiei fiind de  0,71  lei/mp/an. 

    Art.4.-  Se aprobă scutire de la plata redevenţei pe o perioada de 2 ani de la încheierea contractului de 

concesiune. 

    Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 27.05.2009,                                

                                         cu 10 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 27 mai 2009 

Nr. 38        



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

 

                                                                      

HOTĂRÂRE 

privind inventarierea  terenului în suprafaţa de 1,3 ha, situat in zona Râului Gilort in locaţia numită 

,,La Cot ”, în domeniul privat al oraşului Tg.Carbunesti si scoaterea la licitaţie publica in vederea 

închirierii pentru desfăşurarea de activităţi de comerţ 

 

 

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 din cadrul  

Primăriei oraşului Tg.Carbunesti; 

             - prevederile art. 36, alin.2, litera c) din Legea 215/2001- legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

             - prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

        Art.1.- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tg.Carbunesti, prevăzut in 

anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 29/31.03.2003 se completează  conform anexei, care face parte 

integranta din prezenta hotărâre, până la schimbarea destinaţiei terenului. 

        Art.2.- (1) Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisa în vederea închirierii de  parcele de câte 

100 mp, situate in zona Râului Gilort in locaţia ,,La Cot”, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale. 

                    (2) Durata închirierii este de 4 luni, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de                   2,8 

lei/mp/luna, conform H.C.L. nr. 28/31.03.2003, actualizată cu indicele de inflaţie. 

        Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Carbunesti vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 27.05.2009,                                

                                         cu 9 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 27 mai 2009 

Nr.39 

 
         



 

 
                                                                                                                              Anexa  

                                                                            la Hotărârea Consiliului Local Tg.Carbunesti nr. 39/27.05.2009 
 

 

 

INVENTARUL 

BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT 

 

 

 

1. Se completează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tg.Carbunesti cu 

următoarea poziţie:  

 

 

Secţiunea I 

Bunuri imobile 

 

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea bunului Elemente de 

identificare 

Anul 

dobândirii 

sau după 

caz, al darii 

in folosinţa 

Valoarea 

de 

inventar 

     -lei- 

Situaţia juridica 

actuala 

0 1 2 3 4 5 6 

76.  Teren in suprafaţa 

de 1,3 Ha 

Zona Râului 

Gilort,, La Cot’’ 

UP I, UA 107 

2009  Proprietate 

privata a 

oraşului 

Tg.Carbunesti in 

administrarea 

Consiliului 

Local 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

                                                                      

 

HOTĂRÂRE 

privind inventarierea  terenurilor si a cailor de acces din zona  

blocurilor – Colegiul Tudor Arghezi oraşul Tg.Carbunesti 

 

 

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 si biroului  

Urbanism din cadrul  Primăriei oraşului Tg.Carbunesti; 

             - prevederile dispoziţiei nr. 358/02.02.209 privind reconstituirea comisiei special pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al localităţii; 

             - prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala republicată; 

             - prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 

modificările ulterioare; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

        Art.1.- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tg.Carbunesti, prevăzut in 

anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 se completează  conform anexei nr.1.                   

        Art.2.- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Tg.Carbunesti, prevăzut in 

anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 29/31.03.2003 se completează  conform anexei nr.2. 

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

        Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Carbunesti vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 27.05.2009,                                

                                         cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 27 mai 2009 

Nr.40 
 



 

                                                                                           Anexa  nr.1  la HCL nr. 40/27.05.2009   

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC 

                     1.    Se completează inventarul cu bunurile din zona blocurilor–Liceu, ce aparţin domeniului 

public al oraşului Tg.Carbunesti  cu următoarele poziţii:  

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de 

clasificare 

Anul 

dobândirii 

Valoare  

de 

inventar 

    - lei -     

Situaţia juridica actuala 

 

1 

 

1.6.2 - Spaţii  

verzi  

-Bloc A1-Liceu 

    S=364,00mp  

2009  Proprietate publica a 

oraşului Tg.Carbunesti 

in administrarea 

Consiliului Local 

2 1.3.7.3 - alei acces 

betonate 

-Bloc A1-Liceu 

    S=25,50mp 

2009  -//- 

3 1.3.7.3 - alei acces 

nebetonate 

-Bloc A1-Liceu 

    S=190,86mp 

2009  -//- 

4 1.6.2 - Spaţii  

verzi  

-Bloc B2-Liceu 

    S=550,00mp 

2009  -//- 

5 1.3.7.3 - alei acces 

betonate 

-Bloc B2-Liceu 

    S=21,00mp 

2009  -//- 

6 1.3.7.3 - alei acces 

nebetonate 

-Bloc B2-Liceu 

    S=137,00 mp 

2009  -//- 

7 1.6.2 - Spaţii  

verzi  

-Bloc C3-Liceu 

    S=490,00 mp 

2009  -//- 

8 1.3.7.3 -alei acces 

betonate 

-Bloc C3-Liceu 

    S=33,00 mp 

2009  -//- 

9 1.3.7.3 -platforma 

betonata 

-Bloc C3-Liceu 

    S=440,00 mp 

2009  -//- 

10 1.6.2 -Spatii  

verzi  

-Bloc D4-Liceu 

    S=564,80 mp 

2009  -//- 

11 1.3.7.3 -alei acces 

betonate 

-Bloc D4-Liceu 

    S=270,90 mp 

2009  -//- 

12 1.6.2 -Spatii  

verzi  

-Bloc E5-Liceu 

    S=740,90mp 

2009  -//- 

13 1.3.7.3 -alei acces 

betonate 

-Bloc E5-Liceu 

    S=583,60mp 

2009  -//- 

14 1.3.7.3 -alei acces 

nebetonate 

-Bloc E5-Liceu 

    S=99,00 mp 

2009  -//- 

15 1.6.2 -Spatii  

verzi  

-Bloc F6-Liceu 

    S=581,50 mp 

2009  -//- 

16 1.3.7.3 -alei acces 

betonate 

-Bloc F6-Liceu 

    S=121,00 mp 

2009  -//- 

17 1.3.7.3 -alei acces 

nebetonate 

-Bloc F6-Liceu 

    S=90,00 mp 

2009  -//- 

 18  1.6.3 -Fantana 

publica 

Zona verde BlF6 

 S=10,00 mp 

2009  -//- 

19 1.6.2 -Spatii  

verzi  

-Bloc G7-Liceu 

    S=83,30 mp 

2009  -//- 

20 1.3.7.3 -alei acces 

betonate 

-Bloc G7-Liceu 

    S=12,00mp 

2009  -//- 



 

                                                                                        Anexa  nr.2  la HCL nr.40/27.05.2009   
 

  

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT 

 

                  1. Se completează inventarul cu bunurile din zona blocurilor–Liceu, ce aparţin domeniului 

privat al oraşului Tg.Carbunesti cu următoarele poziţii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea bunului Elemente de 

clasificare 

Anul 

dobândirii 

Valoare 

de 

inventar 

- lei - 

Situaţia juridica 

actuala 

 

1 

 

 -Teren ocupat de 

blocul A1 

-Bloc A1-Liceu 

Sc=789,00mp 

 

 

2009  Proprietate 

privata   a 

orasului 

Tg.Carbunesti 

in administrarea 

Consiliului Local 

2  -Teren liber in zona 

blocului A1 

-Bloc A1-Liceu 

S=468,00mp 

2009  -//- 

3  -Teren ocupat de 

blocul B2 

-Bloc B2-Liceu 

Sc=731,00mp 

 

2009  -//- 

4  -Teren liber in zona 

blocului B2 

-Bloc B2-Liceu 

S=364,00 mp 

2009  -//- 

5  -Teren ocupat de 

blocul C3 

-Bloc C3-Liceu 

Sc=700,00mp 

2009  -//- 

6  -Teren liber in zona 

blocului C3 

-Bloc C3-Liceu 

S=427,00 mp 

2009  -//- 

7  -Teren ocupat de 

blocul.D4 

-Bloc D4-Liceu 

Sc=334,00mp 

2009  -//- 

8  -Teren liber in zona 

blocului D4 

-Bloc D4-Liceu 

S=150,00mp 

2009  -//- 

9  -Teren ocupat de 

blocul .E5 

-Bloc E5-Liceu 

Sc=361,00 mp 

2009  -//- 

10  -Teren liber in zona 

blocului E5 

-Bloc E5-Liceu 

S=190,00mp 

2009  -//- 

11  -Teren ocupat de 

blocul F6 

-Bloc F6-Liceu 

Sc=335,00mp 

2009  -//- 

12  -Teren ocupat de 

blocul.G7 

-Bloc G7-Liceu 

Sc=310,00mp 

2009  -//- 

13  -Teren liber in zona 

blocului G7 

-Bloc G7-Liceu 

S=560,00 mp 

2009   



 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

                                                                      

HOTĂRÂRE 

privind concesionarea ternului în suprafaţă de 77,67 mp  

situat în strada Eroilor, la vest de blocul D4  

 

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 din cadrul  

Primăriei oraşului Tg.Carbunesti; 

       - cererea 22416/2008 a domnului Posoiu Daniel; 

             - prevederile art. 36, alin.2, litera c) din Legea 215/2001- legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

             - prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ; 

             - prevederile legii nr. 50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 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 concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 77,67 mp, câte 

9,71 mp pentru fiecare proprietar de apartament din blocul D4, teren situat în oraşul Tg. Cărbuneşti, strada 

Eroilor, la vest de blocul D 4, proprietarilor de apartamente din acest bloc, în vederea extinderii 

construcţiilor. 

        Art.2.- Durata concesionării este de 49 de ani, iar taxa de concesionare se stabileşte la suma de 

20lei/mp/an. 

        Art.3.- Proprietarii de apartamente vor suporta cheltuielile privind întocmirea documentaţiei 

cadastrale pentru executarea lucrărilor de construcţii. 

        Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Carbunesti vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 27.05.2009,                                

                                         cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                                  Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 27 mai 2009 

Nr. 41 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

 

                                                                   

HOTĂRÂRE 

privind   rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al oraşului Tg. Cărbuneşti  pe anul 2009 
  

 

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 contabilitate;               

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

       - Legea nr. 18 /2009- privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 

       - referatul nr. 10.412/17.06.2009 întocmit de comisia de administrare a domeniului public şi privat; 

       - referatul nr. 8.607/20.05.2009 întocmit de Găucă Letiţia - şef birou administrarea domeniului public 

si privat; 

       - referatul nr. 10.332/16.06.2009 întocmit de biroul administrarea domeniului public şi privat; 

       - referatul nr. 10.426/18.06.2009 întocmit de biroul buget, contabilitate, resurse umane; 

       - referatul nr. 10.43918.06.2009 întocmit de biroul impozite şi taxe 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  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 

2009 cu suma totală de 1.540,33 mii lei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2- Se aprobă  Lista de investiţii pe anul 2009, rectificată, anexă la  bugetul de  venituri si cheltuieli . 

    Art.3.- Ordonatorul  principal de credite, compartimentele de resort din cadrul  instituţiei şi ordonatorii 

terţiari  de credite (Centrul  Financiar Tudor Arghezi  si DSC Tg. Carbunesti) vor duce la   îndeplinire  

prezenta hotărâre.   

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 25.06.2009,                                

                                         cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                           Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                    Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 25 iunie 2009 

Nr.42 

 
            

 



 

Anexa la HCL nr. 42/25.06.2009 

 
 

 

A. VENITURI -2009 –                                                                                                 MII LEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt  

Denumire indicator Progam 

initial 

2009 

Program 

rectificat 

2009 

Influenţe 

+/- 

1. Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor 

descentralizate  ale statului ,total din care : 
5.942 5.942 0 

 a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ  4.364 4.364 0 

 b) pt finanţarea  –creşă si asistenţi personali – total din care:  735.95 735.95 0 

    b.1. cheltuieli de personal creşa  177,95 177,95 0 

    b.2. cheltuieli de personal asistenţi personali 558 558 0 

 c)pt finanţarea chelt personal  serv com.de ev a populaţiei   365,50 365,50 0 

 d)active nefinanciare evidenţa populaţiei 0 0 0 

 e) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001/modificata 476,55 476,55 0 

 f)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001/modificata 0 0 0 

2. Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05 191 191 0 

3. Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:   719 719 0 

 a) echilibrare buget local  719 719 0 

4. Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr 

echilibrare bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2009 -   

04.02.04 

502 502 0 

5. Sume defalcate din TVA finanţare ch. Inv. conf.HG 432/2009 61 61 0 

6. Venituri proprii buget local(imp.şi taxe locale, vânz.dom.priv )  2.851,25 3.281,25 +430 

7. Cote defalcate din imp pe venit 47%, cf Legii nr.273/2006; 4.667,95 5.778,28 +1.110,33 

8. Subvenţii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi  45 45 0 

9. L.482/2006- subvenţii buget de stat trusouri copii 42.02.36 20 20 0 

10. Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 încălzit  250 250 0 

11. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM 40 40 0 

12. Subvenţii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 20 20 0 

13. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi 

alim. cu apă a satelor -42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, 

modificată. 

773,46 773,46 0 

14. Subvenţii reabilitări şcolii HG370/2008-420214;962/2008 270 270 0 

15. Subvenţii buget de stat pt. asistenta medicala din instituţiile de 

învăţământ cod. 420241 
130,29 130,29 0 

 Total venituri rectificare 30.04.2009 16.482,95 18.023,28 +1.540,33 



 

 

 

 
B. CHELTUIELI – 2009-                                                                                             MII LEI  

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt 

Denumire indicator Cod capitol Program 

iniţial 

2009 

Program 

rectificat 

2009 

Influenţe 

+/- 

1. Autorităţi publice 51.02 3.005,65   

 

2.770,15 -235,50 

2. Serviciul com. de ev a populaţiei + 

imprumut bcr 

54.02 732,75 1.270,33 +537,58 

3. Tranzacţii prin datoria publică şi 

împrumutul  

55.02 

55.02.30 

 

81,60 

 

81,60 

0 

4. Transferuri cu caracter general intre diferite 

nivele de administraţie  6,5% ajut sociale 

conf. Legea nr.416/2001 

56.02 36 36 0 

5. PSI + situaţii de urgenta   61.02.05 

 

389,40 348,40 -41,00 

6. Poliţia comunitară  61.02.03.04 673,40 635,20 -38,20 

7. Învăţământ  65.02 5.128,35 

 

5.128,35 0 

8. Sănătate,spital  66.02 

 

130,29 130,29 0 

9. Bibliotecă , recreere ,cultură , muzeu 67.02 620,10 577,10 -43,00 

10. Creşă    68.02 241,45 241,45 0 

11. Asist persoane hand.+ ajutoare soc 68.02 1.389,70 1.389,70 0 

12. Locuinţe ,servicii  70.02 2.459,86 3.973,31 +1.513,45 

13. Transporturi, drumuri şi străzi 84.02 1.594,40 1.441,4 -153,00 

 TOTAL CHELTUIELI   16.482,95 

 

18.023,28 +1.540,33 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

 

                                              

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  tarifului pentru canalizare,  

avizat  de către ANRSC  Bucureşti  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

            - proiectul de hotărâre;  

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - Fişa de fundamentare întocmită de SC APAREGIO GORJ S.A. -  CED Tg. Cărbuneşti  ; 

          - Memoriul Tehnic întocmit de către SC APAREGIO GORJ S.A.; 

          - 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; 

       - Ordinul 65/28.02.2007  privind aprobarea si Metodologiei  de stabilire ajustare sau modificare  a 

preturilor/tarifelor  pentru serviciile  publice de alimentare cu apa potabila  si de canalizare; 

       - adresa nr. 3572/16.06.2009 primită de  SC APAREGIO SA de la Ministerul Mediului privind 

respectarea  creşterii tarifelor ca o condiţie a obţinerii finanţării; 

        - avizul ANRSC Bucureşti ;  

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

         Art.1.- Se aprobă tariful de 0,73 lei/mc (fără TVA) pentru canalizare avizat de către ANRSC  

Bucureşti. 

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

CED Tg. Cărbuneşti vor  duce la îndeplinire prezenta  hotărâre. 

 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 25.06.2009,                                

                                         cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                           Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                    Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 25 iunie 2009 

Nr.43 

 

 

 



 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

 

                                              

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 

 
  

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 responsabilului de proiect ec. Bodunu Mihaela; 

  - Legea nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 ; 

  - HCL nr. 42/2009 privind aprobarea bugetului local rectificat; 

  - Contractul de finanţare  RO-11-75-2009-R2 al proiectului de Schimb de tineri –„Arta în oraş”;  

  

 

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 fondurilor externe nerambursabile al oraşului 

Tg.Carbunesti cu suma de + 21,41 miilei , conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Compartimentele de resort  din cadrul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 16.07.2009,                                

                                         cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                           Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                    Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 16 iulie 2009 

Nr.44 

 

 



 

 

 

                                                                                                                           Anexa 

la HCL nr. 44/16.07.2009  

 

 

 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

pe anul 2009 

 

 

                                                                                                                                               mii lei  

 

Nr. 

Crt. 

Denumire indicatori  Cod  

Indicator  

Prevedere 

initiala  

Prevedere 

rectificata  

Influente  

A Total venituri 

nerambursabile  

000108 4490,00 4511,41 +21,41 

1 Venituri  

Subventii – donatii din 

strainatate curente  

44.08.01 4490,00 4511,41 +21,41 

B Total cheltuieli 5008 4490,00 4511,41 +21,41 

1 Cheltuieli  

Cultura, recreere si religie  

67.08 0 21,41 +21,41 

 Servicii recreative si 

sportive – Tineret  

67.08.05.02 0 21,41 +21,41 

2 Locuinte , servicii si 

dezvoltare  

70.08 4490,00 4490,00 0 

 Alte servicii in domeniile 

locuintelor , serviciilor si 

dezvoltarii comunale  

70.08.50 4490,00 4490,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnice – Proiect tehnic nr. 23/2008  

,,Reabilitare străzi oraş Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 - expunerea de motive; 

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

             - documentaţiei tehnice – Proiect tehnic nr. 23/2008 ,,Reabilitare străzi oraş Tg. Cărbuneşti, 

judeţul Gorj, strada Gării, Pieţii şi Plopilor ” întocmit de SC GPS CONSTRUCT SRL TG. JIU ; 

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

             - prevederile art. 36 alin. (2) litera  b), alin. (4) litera d), art. 63 alin. (1) litera c), precum si pe cele 

ale art. 126 din Legea administraţiei 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 Proiectul  tehnic nr. 23/2008: ,,Reabilitare străzi oraş Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

strada Gării, Pieţii şi Plopilor ” întocmit de SC GPS CONSTRUCT SRL TG. JIU. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 16.07.2009,                                

                                         cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                           Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                    Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 16 iulie 2009 

Nr.45 

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea situaţiei juridice a unor terenuri din satul Cojani, oraş Tg. Cărbuneşti 
 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

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

       - expunerea de motive;raportul de specialitate al compartimentului Urbanism ;               

       - Cererea cu nr. 11845/10.07.2009 a domnului Vitobello Gioacchino - administrator al S.C 

AGROFARM LAURA S.R.L cu sediul in Municipiul Hunedoara prin care solicita concesionarea unui 

teren de 4,5 ha pentru construirea unei fabrici de conserve care va crea 350 de locuri de munca intr-o 

perioada de 2 ani; 

       - Cererea cu nr.1 0972/29.06.2009 a domnului Tudini Roberto cu domiciliu in Italia  prin care solicita 

concesionarea unei suprafeţe de 20,00 ha in vederea realizării unor fabrici pentru îngrăşământ natural din 

lignit  si sere, aceste investiţii angajând aproximativ 400 de noi locuri de munca; 

       - H.C.L nr.36/27.05.2009;  

       - Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările 

ulterioare; 

       - adresa nr. 11. 427/10.07.2009  a biroului  agricol; 

       - prevederile Legii nr.50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

modificată; 

 În temeiul  art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 5 lit. c şi  art. 45   din Legea nr.2l5/2001 –legea  

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tg-Carbunesti a 

terenului in suprafaţa de 5.000 mp teren construcţii, aferent celor cinci loturi pentru tineri în vederea 

construirii de locuinţe, cu numerele cuprinse intre numerele  65-69,  aprobate prin H.C.L 

nr.36/27.05.2009,  în vederea schimbării destinaţiei acestuia. 

         Art.2.- Se aprobă inventarierea in domeniul privat al oraşului Tg-Carbunesti a suprafeţei de teren de 

42.126,29 mp,  situat in satul Cojani, oras Tg-Carbunesti, conform schitei anexate. 

         Art.3.- (1) Se aprobă inventarierea in domeniul privat al oraşului Tg-Carbunesti a suprafeţei de teren 

de 55.610,79 mp,  situat in satul Cojani, oras Tg-Carbunesti, conform schitei anexate. 

                      (2) Terenul aferent staţiei de alimentare cu apă, drumurilor de acces la aceasta şi conductelor 

de apă,  precum şi terenul aferent  antenei Vodafone  rămân în domeniul public al oraşului Tg. Cărbuneşti. 

         Art.4.- Primarul oraşului, Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat,  Biroul Urbanism şi 

celelalte compartimente de resort vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 16.07.2009,                                

                                         cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                           Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                    Alina Dăianu 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 16 iulie 2009 

Nr.46 

 

 



 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

 

                                              

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorii de investiţie alocată de la bugetul local pentru realizarea lucrărilor        

tehnico – edilitare aferente obiectivului de investiţii ,,Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

judeţul Gorj, oraş Tg.Carbunesti, strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2  

( 80  apartamente cu doua camere)” 
   
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 compartimentelor Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Administrarea 

Domeniului Public si Privat.;               

       - Avizul cu nr.2523/23.06.2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinţei si documentul de 

avizare cu nr.ST/23/02.06.2009 al Consiliului Tehnico – Economic al M.D.R.L; 

       - Contratul încheiat cu A.N.L Bucureşti înregistrat cu nr.19068/22.10.2008 ieşit de la A.N.L  cu 

nr.5415/05.03.200;   

       - Principalii indicatori tehnico –economici estimaţi in Studiul de Fezabilitate, proiect nr.8226/2008 

elaborat de I.P.H. Deva (Bloc de locuinţe pentru tineri , P+3E, destinate închirierii) ; 

        

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

         Art.1.- Se aprobă valoarea realizării  lucrărilor tehnico – edilitare  aferente obiectivului de investiţii 

,, Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Gorj, oras Tg.Carbunesti, strada Mitropolit 

Nestor Vornicescu , nr.2 ( 80  apartamente cu doua camere)” care se suportă de la bugetul local al 

oraşului Tg. Cărbuneşti, astfel: 

     - 1.847.213,3 lei -  fără TVA,  din care C+M( construcţii+montaj) - 1.459.764,90 lei, fără TVA; 

     -2.198.183,80 lei - cu T.V.A, din care C+M (construcţii+montaj) -1.737.120,2 lei, cu TVA. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                                        Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 16.07.2009,                                

                                         cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                           Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                    Alina Dăianu 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 16 iulie 2009 

Nr.47 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

 

                                              

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifelor  pentru ridicarea şi transportarea gunoiului menajer 

pentru populaţie şi agenţii economici 

 
 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

         - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - faptul că începând cu data de 16 iulie 2009, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile 

asumate de către ţara noastră ca membră a Uniunii Europene, avem  obligaţia închiderii gropii de gunoi 

din Dealul Rogojeni,  iar gunoiul menajer colectat trebuie dus la depozitul de la Tg. Jiu (singurul depozit 

ecologic existent în judeţul Gorj), unde se percepe taxa de depozitare de 18 euro/tona de deşeuri; 

       - contractele nr. 068 şi 069 din 08.07.2009  încheiate  cu SC  UEG MEDIU SRL TG. JIU ; 

       -  raportul de specialitate al  Direcţiei de Servicii Comunale Tg. Cărbuneşti privind fundamentarea 

tarifelor percepute pentru ridicarea  şi transportul gunoiului menajer; 

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

       - prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor; 

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

     - Ordinul 109/2007  privind aprobarea Normelor  Metodologice  de stabilire, ajustare sau modificare  

a tarifelor  pentru  activităţile specifice 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.- Se aprobă tariful de 42,92 lei/mc(fără TVA), respectiv 51,07 lei/mc (cu TVA) pentru agenţii 

economici. 

         Art.2.- Se aprobă  tariful de 6,64 lei/persoană/lună, cu TVA (51,07 lei/mc x  0,13 mc/pers/lună)  

pentru persoanele fizice.  

         Art.3.- Directorul şi biroul contabilitate din cadrul Direcţiei de Servicii Comunale Tg.Cărbuneşti vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 16.07.2009,                                

                                         cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                           Contrasemnează: 

              Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                                    Alina Dăianu 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 16 iulie 2009 

Nr.48 

 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CARBUNESTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

august, septembrie şi octombrie  2009  

 

 

 

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 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; 

              - propunerea formulată în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 16.07.2009 de 

către domnul Călina Iuliu, conform procesului verbal ; 

                         

 

       În temeiul  art.45 alin.(1) 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:  Doamna consilier local  STĂICULESCU CONSTANTINA   se alege în funcţia 

de preşedinte de şedinţă  pe  lunile august, septembrie şi octombrie 2009. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 16.07.2009,                                

                            cu 15  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Nicolae Popescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  16 iulie  2009 

Nr.49 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                 

 

HOTĂRÂRE              

privind  desfăşurarea  ,,Zilelor Oraşului Tg. Cărbuneşti” şi a Festivalului de muzica lăutăreasca  

,,Gena Bârsan’’  Tg.Carbunesti   ediţia a-IV-a - 27.08.2009 

 

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 contabilitate; 

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

       - Legea nr.  18/2009 - privind legea bugetului de stat pe anul 2009; 

       - HCL nr.10/2009- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009; 

       - Regulamentul de desfăşurare a Festivalului de muzica lăutăreasca ,,Gena Bârsan’’ ediţia – IV-a  - 27 

august 2009  SECŢIUNILE :TARAFURI SI RAPSOZI; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

      Art.1.- (1) În perioada 24 – 29 august 2009 se desfăşoară „ Zilele Oraşului Tg. Cărbuneşti”, conform  

programului aprobat de către primarul oraşului şi întocmit de către  compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului  împreună cu Centrul Cultural şi cu celelalte instituţii de educaţie, 

cultură şi sport . 

                    (2) Cheltuielile necesare organizării şi desfăşurării activităţilor  ce vor avea loc, se vor efectua 

cu respectarea dispoziţiilor legale din fondurile cuprinse cu această destinaţie în Bugetul de venituri şi 

cheltuieli al oraşului pe anul 2009, aprobat prin HCL nr. 10/2009, respectiv suma de 13.000 lei din care 

6.500 lei pentru desfăşurarea Zilelor Oraşului şi 6.500 lei pentru Festivalul de muzică lăutăreasca ,, GENA 

BÂRSAN”.  

      Art.2.-  (1)  Festivalul de muzica lăutăreasca ,, GENA BÂRSAN ’’- ediţia a –IV- se  desfăşoară în 

data de 27 august 2009. 

                   (2) Conform protocolului încheiat intre  reprezentanţii instituţiilor organizatoare ale 

festivalului, protocol semnat de primarul oraşului , Consiliul Local al oraşului  Tg. Carbunesti  aprobă 

efectuarea următoarelor cheltuieli:  total - 6.500 lei , din care: 

-Premiul I  SECŢIUNEA TARAFUR I     = 2.000 LEI –brut; 

-Premiul  I   SECŢIUNEA RAPSOZI        =   700 LEI –brut; 

                              -Premii speciale la TARAFURI (2 *1000)    = 2.000 LEI brut; 

                              -  Onorariu preşedinte  juriu                         =   500 LEI  brut; 

                              - Trofeele festivalului                                      =   500 LEI ; 

                              - Protocol                                                          =   800 LEI ; 

TOTAL CHELTUIELI                     = 6.500 LEI 

        Art.3.- Cu ducere la  îndeplinirea  prezentei  se insarcineaza  ordonatorul  principal de credite  

compartimentele de resort din cadrul Primariei si Centrul de Cultura Tg. Carbunesti  

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 18.08.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Nicolae Popescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  18 august  2009 

Nr.50 



 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul ,,Servicii europene pentru cetăţeni" 

 

 

   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 SPCLEP; 

       -  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

       - Prevederile art.36, alin.2, lit. e şi alin. 7, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;       

       - Prevederile art. 35 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;                                                            | 

       - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea 

calităţi şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare. Domeniul 

de intervenţie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor, Operaţiunea - 

Optimizarea structurilor  pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din cele trei sectoare 

prioritare; 

 

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 parteneriat pentru proiectul „Servicii europene pentru cetăţeni”, prevăzut 

în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.  Se împuterniceşte primarul  oraşului Tg-Cărbuneşti să semneze în numele şi pe seama oraşului 

Tg. Cărbuneşti  Acordul de Parteneriat în forma prevăzută la art.1. 

    Art.3. Prezenta hotărâre va fi transmisă liderului de proiect - Consiliul Judeţean Gorj, in termen de două 

zile de la data aprobării..                      ! 

    Art.4. Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 18.08.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Nicolae Popescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  18 august  2009 

Nr.51 
 



                                                                                                                       ANEXA la H.C.L. nr. 51/2009 
 

ACORD  DE  PARTENERIAT 

nr.           / 

pentru realizarea proiectului <SERVICII EUROPENE PENTRU CETĂŢENI> 

 

Art.1 PARŢILE 

Încheiat între:                                                      

1.  CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ in calitate de Solicitant al finanţării din PO DCA pentru proiectul 

<SERVICII  EUROPENE PENTRU CETĂŢENI> 
 şi 

 2   Partener 1 - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU 

 3   Partener 2 - CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NOVACI 

 4   Partener 3 - CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU CĂRBUNEŞTI 

 5   Partener 4 - CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ROVINARI 

 6   Partener 5 - CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TURCENI   

 7   Partener 6 - CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUMBEŞTI  JIU 

 in calitate de Parteneri,  au convenit următoarele: 

 

 Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI 

 Obiectul acestui parteneriat este de a stabili rolul şi responsabilităţile părţilor în implementarea proiectului: 

<SERVICII  EUROPENE PENTRU CETĂŢENI>, care este depus în cadrul Programului 

Operaţional”Dezvoltarea Capacităţii administrative”2007-1013, axa prioritară nr. 2.Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei furnizăriiserviciilor publice, cu accesul pus pe procesul de descentralizare, domeniul de intervenţie nr. 

2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor. 

   

  Art. 3 DURATA  ACORDULUI 

  Durata acordului este de 12 luni incepând cu data semnării contractului de finantare nerambursabilă. 

 

  Art. 4 DREPTURI Şl OBLIGAŢII ALE  PARTENERILOR 

  4.1 Drepturile şi obligaţiile solicitantului 

   (1)  -Solicitantul are dreptul sa solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de 

proiect, în scopul elaborării rapoartelor de prigres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor in 

vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

   (2) -Solicitantul va semna Cererea de finanţare depusă în cadrul cererii nr. 1 şi Contractul de finanţare cu 

Autoritatea de management pentru Programul Operaţional”Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. 

   (3)   -Solicitantul va asigura contribuţia de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

   (4) -Solicitantul va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului 

şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

   (5)  -Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie 

convenite cu  partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management pentru PO  DCA. 

   (6)  -Solicitantul se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, conform normelor in vigoare. 

   (7) -Solicitantul va înainta Autorităţii de management cererile de rambursare, impreună cu documentele 

justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii acesteia.             

   (8) - În cazul in care unul din parteneri nu duce la indeplinire una sau mai multe din obligaţiile care îe revin 

(e.g.implementarea unor activităţi, asigurarea contributiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor in 

vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), solicitantul va prelua in totalitate 

responsabilitatea de a indeplini aceste obligaţii. 

4.2 Drepturile si obligaţiile partenerilor 

 

 (1) Partenerii au dreptul sa fie consultaţi cu regularitate de către solicitant, să fie informaţi despre progresul in 

implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de catre solicitant copii ale rapoartelor de progres şi flnanciare. 

 (2) Partenerii au dreptul să fie consultati, de catre solicitant, in privinţa propunerilor pentru modificări  majore ale 

proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de catre Autoritatea de management pentru 

PO DCA. 

 (3) Partenerii sunt obligaţi sa furnizeze orice informatii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate 

de către Autoritatea de management, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau 



orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor 

cofinantate din instrumente structurale pentru o perioada de 5 ani după inchiderea PO DCA. 

 (4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze solicitantului orice informaţii sau documente privind implementarea 

proiectului, in scopul elaborării rapoartelor de progres.                                ' 

 (5) Partenerii vor sprijini Solicitantul în implementarea şi finalizarea tuturor activitatilor prevazute in proiect. 

 

 Art. 5 PLAŢI 

 Solicitantul deschide un cont separat pentru proiect.Toate contribuţiile (finanţarea nerambursabilă şi co-finantarea) 

vor fi transferate in acest cont. Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către solicitant din acest cont. 

 

 Art. 6 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 Eventuale litigii vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar urmând a fi soluţionate de catre instanţa de 

judecată competentă. 

 

Art. 7 PROPRIETATEA 

Înainte de sfărşitul proiectului, partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor şi bunurilor 

achiziţionate din finanţarea nerambursabilă între parteneri. Copii ale contractelor de dare in folosinţă vor fi atasate 

raportului final. 

 

Art. 8 DISPOZITII FINALE                            
8.1 Orice modificare a prezentului acord este valabilă numai atunci cand este convenită de toate parţile. 

8.2 Parţile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea română. 

 

Prezentul acord a fost întocmit în  …….. exemplare. 

 

SEMNĂTURI, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Solicitant 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

             ION CĂLINOIU, 

                 Preşedinte 

Partener 1 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

 MOTRU 

               HANU DORIN, 

                      Primar 

Partener 2 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  

NOVACI 

        TODEA PANTELIMON, 

                      Primar 

Partener 3 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  

TÎRGU CĂRBUNEŞTI 

       MAZILU MIHAI-VIOREL, 

                      Primar, 

Partener 4 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  

ROVINARI 

                DORIN FILIP, 

                     Primar 

Partener 5 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  

TURCENI 

             IORDACHE ION, 

                     Primar 

Partener 6 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  

BUMBEŞTI-JIU 

      BOBARU CONSTANTIN, 

                     Primar 



I.6 PARTENERI 

 

În cazul în care aveţi încheiate acorduri de parteneriat (anexa nr.1)  pentru acest proiect completaţi 

următoarele date. Repetaţi informaţiile pentru fiecare partener în parte. 

 

 

Numele organizaţiei  partenere CONSILIUL LOCAL ORAŞ TG-CĂRBUNEŞTI 

Cod de înregistrare fiscală 4898681 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor  

Adresa poştală a instituţiei Loc.Tîrgu Cărbuneşti, Str.Trandafirilor, nr.41, 

Jud.Gorj 

Adresa de e-mail a instituţiei office@primariacarbunesti.ro 

Web page www.primariacarbunesti.ro 

Tipul organizaţiei Administraţie publică locală 

Numele şi prenumele reprezentantului legal MAZILU MIHAI-VIOREL 

Funcţia reprezentantului legal PRIMAR 

Date de contact ale reprezentantului legal 

(tel/fax/e-mail) 

TELEFON -  0722512513 

 

 

1.7 DESCRIEREA PARTENERULUI 

 

 

a). Vă rugăm precizaţi când a fost înfiinţată organizaţia dumneavoastră şi care sunt principalele sale 

activităţi. Totodată, prezentaţi motivele implicării în acest proiect (maxim jumătate de pagină). 

 

Consiliul Local Tîrgu Cărbuneşti a fost înfiinţat prin HCL nr.47/28.06.2009, activităţile sale fiind reglementate 

de Legea nr.215/2001- Legea Administraţiei Publice Locale  republicată  . 

Unul dintre motivele implicării în acest proiect îl constituie faptul că, în cadrul Consiliului Local al Oraşului 

Tîrgu Cărbuneşti funcţionează Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor care are ca obiect 

de activitate întocmirea, păstrarea, evidenţa, în sistem de ghişeu unic, a actelor de stare civilă, cărţilor de 

identitate, cărţilor de alegător, permiselor de conducere, şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, 

precum şi eliberarea paşapoartelor simple. 

Întrucât obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 

publice, iar în cadrul S.P.C.L.E.P. Tg-Cărbuneşti îşi desfăşoară activitatea nouă funcţionari publici care nu au 

beneficiat până în prezent de cursuri de pregătire profesională, având în vedere costurile implicate , este 

necesară încheierea acestui Acord de Parteneriat între Consiliul Judeţean Gorj şi Consiliul Local Tîrgu 

Cărbuneşti. 

 

 

b). Vă rugăm să furnizaţi informaţii privind 3 proiecte derulate de organizaţie în ultimii 5 ani, având grijă să 

completaţi pentru fiecare în parte următorul tabel (maxim o pagină pe fiecare proiect): 

 

Proiectul nr. 1 

Titlul proiectului 

(conform contractului de finanţare) 

Statie transfer deseuri in orasul Tg Carbunesti, sat Cojani   

Nr. de înregistrare/codul proiectului 

(acordat de instituţia finanţatoare) 

Phare RO 2005/017-553.04.01.04.01 

Obiectivul proiectului Colectarea selectiva a gunoaielor  

Stadiul implementării proiectului 

 

- s-au achizitionat autogunoierele  

- s-a inceput lucrarea de constructie a Statiei de Transfer 

- in desfasurare – licitatie pt achizitia pubelelor   

Rezultate obţinute - 

Valoarea proiectului (în lei, conform 

contractului de finanţare. În cazul în care 

valoarea a fost stabilită în altă monedă,  se 

va calcula la cursul lei de la data semnării 

contractului) 

3.700.000 - lei 



Sursa de finanţare (bugetul de stat, bugetul 

local, surse externe nerambursabile, surse 

externe rambursabile) 

Contributie proprie - 370.000 lei 

Grant – 3.330.000 lei 

Numele instituţiei finanţatoare Phare 2005 

 

Proiectul nr. 2 

Titlul proiectului 

(conform contractului de finanţare) 
Extindere alimentare cu apă potabilă oraş Tg Carbunesti ,sat 

Floresteni 

Nr. de înregistrare/codul proiectului 

(acordat de instituţia finanţatoare) 

RO PHARE 2006/018-147.04.01.04.01 

Obiectivul proiectului Alimentare cu apa sat Floresteni 

Stadiul implementării proiectului 

 

- Lucrare in executie 

Rezultate obţinute - 

Valoarea proiectului (în lei, conform 

contractului de finanţare. În cazul în care 

valoarea a fost stabilită în altă monedă,  se 

va calcula la cursul lei de la data semnării 

contractului) 

601584,96 lei 

Sursa de finanţare (bugetul de stat, bugetul 

local, surse externe nerambursabile, surse 

externe rambursabile) 

62641,6 - contributie proprie 

grant  - 538943.39 lei 

Numele instituţiei finanţatoare Phare 2006 

 

 

Proiectul nr. 3 

Titlul proiectului 

(conform contractului de finanţare) 

Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa 

si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de 

epurare a apelor uzate 

Nr. de înregistrare/codul proiectului 

(acordat de instituţia finanţatoare) 

20.236/06.11.2007 

Incheiat intre CNI,MDLPL,Cons Jud.Gorj,Primaria Tg 

Carbunesti 

Obiectivul proiectului Alimentare cu apa sat Pojogeni 

Stadiul implementării proiectului 

 

Licitatie pentru executia lucrarii – in derulare 

Rezultate obţinute - 

Valoarea proiectului (în lei, conform 

contractului de finanţare. În cazul în care 

valoarea a fost stabilită în altă monedă,  se 

va calcula la cursul lei de la data semnării 

contractului) 

 

- 1.800.000 lei 

Sursa de finanţare (bugetul de stat, bugetul 

local, surse externe nerambursabile, surse 

externe rambursabile) 

Grant - 1.250.000 lei 

Contributia proprie 550.000 lei 

Numele instituţiei finanţatoare CNI Bucuresti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL         

                                                                               

HOTĂRÂRE 

privind participarea Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti  si aprobarea cofinanţării la unele 

proiecte de investiţii  

 

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 Comp. Integrare Europeana ; 

       - prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu modificările 

si completările ulterioare ; 

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

completările ulterioare ; 

      - ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 si ghidul Agenţiei pentru 

Fondurile de Mediu ; 

            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 Consiliului Local al oraşului Tg.Carbunesti la proiectul Amenajare 

peisagistica a spatiilor verzi din orasul Targu Carbunesti: Parcul Central in suprafata de 37.292 mp., 

conform anexei nr.1, Parcul din curtea Primariei in suprafata de 4.403 mp, conform anexei nr.2 şi 

cofinanţarea in procent de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile de finanţare, cât si cheltuielilor 

neeligibile . 

         Art.2.- Se aprobă participarea Consiliului Local al oraşului Tg.Carbunesti  la proiectul Reabilitarea, 

modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente şcolare a tuturor corpurilor de clădire de la ,,Scoala 

Gimnaziala ,,George Uscatescu”, inclusiv reabilitarea, modernizarea şi împrejmuirea terenului de sport si 

cofinanţarea in procent de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile de finanţare, cât si cheltuielilor 

neeligibile, cu finanţare prin P.O.R. 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.4.. 

         Art.3.- Se aprobă participarea Consiliului Local al oraşului Tg.Carbunesti la proiectul Consolidare, 

reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente medicale a clădirilor Policlinica Veche şi Ambulatoriul 

din str. Eroilor nr.51, Tg.-Carbunesti si cofinanţarea in procent de minim 2% din valoarea cheltuielilor 

eligibile de finanţare, cât si cheltuielilor neeligibile, cu finanţare prin P.O.R. 2007-2013, domeniul major 

de intervenţie 3.1. 

         Art.4.- Se aprobă participarea Consiliului Local al oraşului Tg.Carbunesti la proiectul Construcţia 

şoselei de centura a oraşului Tg.-Carbunesti in lungime de cca 3 km. conform anexei nr.3 si cofinanţarea 

in procent de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile de finanţare, cat si cheltuielilor neeligibile, cu 

finanţare prin P.O.R. 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1. 

         Art.5.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei, vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 18.08.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Nicolae Popescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  18 august  2009 

Nr.52 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE              
privind  inventarierea în domeniul public al oraşului Târgu Cărbunesti a terenului în suprafaţă de 

 487 mp, situat în satul Floreşteni 

 

 

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 administrarea domeniului public şi privat ;  

 - Prevederile art. 38, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică 

locală ; 

 - Prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 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 inventarierea în domeniul public al oraşului Târgu Cărbunsti, judeţul Gorj  a 

terenului în suprafaţă de 487 mp, situat în satul Floreşteni, aferent investiţiei ,,Extindere reţea alimentare 

cu apa potabilă, sat Floreşteni ”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 18.08.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Nicolae Popescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  18 august  2009 

Nr.53 

 

                                                                                       



 

 

 

 

                                                     Anexă 

 la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti nr. 53/18.08.2009  

 

 

 

  

 

 

  

.1. Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Târgu Cărbunesti. 
 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de 

identificare 

Anul 

dobân -

dirii 

Valoare 

de 

inventar 

-lei- 

Situaţia juridică actuală 

Denumire act 

123 1.6.2. Teren 

aferent  

Staţiei de  

apă 

Floreşteni  

Oraş 

Tg.Carbunesti 

Sat Floreşteni,  

Suprafaţă totală = 

487 mp. 

Vecinătaţi : 

N- Chircu C-tin 

S- De 1012 

E- De 1012 

V- De 

2009 1500 Proprietate publica 

oraşului Târgu 

Cărbuneşti, în 

administrarea Consiliului 

Local Târgu Cărbuneşti, 

conf. HCL nr. 

53/18.08.2009; 

Act donaţie nr. 

2993/01.06.2009; 

Act de vânzare-

cumpărare nr. 

2994/01.06.2009. 

 
 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

          Nicolae Popescu                                                                                                Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea teren în folosinţă gratuita pentru tineri,in vederea realizării unei locuinţe in 

satul Cojani, judetul Gorj 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

         - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive; 

       - raportul de specialitate al compartimentului urbanism; 

       - Prevederile  Legii nr.15 /2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personala , republicată; 

       -  P.U.G.- sat Cojani – proiect nr  88/2003  aprobat prin H.C.L. nr. 111/2007; 

       - Solicitarea cu nr. 11856/13.07.2009  si dosarul întocmit de  d-l GANESCU IRINEL, privind 

atribuirea a unui  lot , pentru construcţia unei locuinţe pentru tineri în vatra de sat Cojani, oraş             Tg-

Cărbuneşti;  

       - H.C.L. nr .40 /24.04.2004 , privind lotizarea terenurilor pentru tineri; 

       - H.C.L.nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al orasului Tg.Carbunesti;  

  

     În temeiul  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 

 

           Art.1.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei terenul în suprafaţa de 

455,00 mp. (14x 32,50), lotul cu nr. 20, d.lui  GANESCU  A. IRINEL, în satul  Cojani, oraş               Tg- 

Carbunsti – conform planului de situaţie anexat,  care face parte integranta din prezenta hotarare. 

          Art.2.- (1)  Beneficiarul terenului de la art.1 este  obligat sa înceapă construcţia locuinţei in termen 

de un an de la data atribuirii si sa o realizeze in conformitate cu Legea nr.50/1991 republicată. 

                       (2) Nerespectare acestei obligaţii de către beneficiar duce la  retragerea  dreptului de  

folosinţă asupra terenului atribuit. 

         Art.3.-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul şi biroul Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului. 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 18.08.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 



 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Nicolae Popescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  18 august  2009 

Nr.54 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

           

                                                              

HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat strămutaţilor din comuna Roşia 

de Amaradia  şi comuna Bustuchin, judeţul Gorj,  pentru reconstruirea locuinţelor afectate de 

alunecările de teren, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Carbunesti 

 

 

 

   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 Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

             - P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 

aprobat prin  H.C.L nr 32/22.04.2008;  

            - Solicitarile cu nr.: 9295/28.05.2009 a d-nei Cotojman N. Florica, 9296/28.05.2009 a d-lui 

Cotojman Ilarie, 9297/28.05.2099 a d-lui Balasoiu Ion, 10629/23.06.2009 a d-lui Mihalache Dorel, 

12010/15.07.2009 a d-nei Tudic Valentina, 12713/03.08. 2009 a d-lui Calota E. Nicolae, 

13071/11.08.2009 a d-nei Safaliu Ana si 13072/11.08.2009 a d-nei Vochitoiu I. Irina,  privind atribuirea  

câte unui lot de teren, pentru reconstrucţia locuinţelor în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg-

Cărbuneşti; 

            - prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea lucrărilor 

de construcţii;  

             -  prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia 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 atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 122 in 

suprafaţa de 1.000 mp, d-nei  COTOJMAN N. FLORICA, din comuna Roşia de Amaradia, pentru 

reconstruirea locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situaţie anexat). 

          Art.2.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul  cu   nr. 121 in 

suprafaţa de 934,33 mp, d-lui COTOJMAN ILARIE, din comuna Roşia de Amaradia, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie, in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 



           Art.3.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei , lotul cu nr. 120 in 

suprafaţa de _1006,29 mp, d-lui BĂLĂŞOIU ION din comuna Roşia de Amaradia , pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat).        

           Art.4.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 119_ in 

suprafaţa de 1032,00 mp, d-lui  MIHALACHE DOREL, din comuna Roşia de Amaradia, pentru 

reconstruirea locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

 

 

 

 

           Art.5.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 118 in 

suprafaţa de _1032,00 mp, d-nei  TUDIC VALENTINA, din comuna Roşia de Amaradia, pentru 

reconstruirea locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

          Art.6.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul  cu   nr. 117 in 

suprafaţa de 1021,00 mp, d-lui CALOTĂ E. NICOLAE din comuna Bustuchin, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie, in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti  (plan de situaţie anexat). 

           Art.7.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 116 in 

suprafaţa de 1047,00 mp, d-nei SAFALIU ANA, din comuna Bustuchin , pentru reconstruirea locuinţei in 

regie proprie in vatra de sat Cojani oraş Tg- Cărbuneşti  (plan de situaţie anexat).        

           Art.8.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 115 in 

suprafaţa de 1021,00 mp, d-nei VOICHIŢOIU I. IRINA, din comuna Bustuchin , pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

           Art.9.- (1)Beneficiarii dreptului  de folosinţă asupra terenurilor  menţionaţi  la art. 1- 10 sunt  

obligaţi sa înceapă construcţia locuinţei in termen de 12 luni de la data atribuirii terenului si sa o realizeze 

in conformitate cu Legea nr. 50 / 1991, republicată.  

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

dreptul de  folosinţa asupra terenurilor . 

           Art.10.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 18.08.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Nicolae Popescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  18 august  2009 

Nr.55 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE              

privind aprobarea tarifelor  pentru închirierea autobasculantei 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 - raportul de specialitate al d-lui Dragoescu Nicolae ; 

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

             - prevederile Codului fiscal; 

             - prevederile Legii nr. 18/2009, privind bugetul de stat pe 2009; 

             - prevederile Legii 51/2006,a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările si 

completările ulterioare; 

 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă următoarele tarife  pentru închirierea autobasculantei R 10215: 

- 2,02 lei/Km; 

- 14,60 lei/ora de funcţionare. 

 

    Art.2.- Primarul oraşului,  Serviciul Salubritate si compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor 

asigura ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri.    

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 18.08.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

             Nicolae Popescu                                                                                             Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 



 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  18 august  2009 

Nr.56 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                     

                                                   

                                                 

HOTĂRÂRE             

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) 

,,Reabilitare Şcoala Gimnaziala ”George Uscătescu”, oraş Tg. Carbunesti,  judeţul Gorj”, 

 proiect nr. 12337/A- an 2009 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           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 finanţele publice locale modificările si completările 

ulterioare; 

             - documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) ,,Reabilitare Şcoala Gimnazială 

”George Uscatescu”, oraş Tg. Carbunesti”  si Indicatorii tehnico-economici ai proiectului  nr. 12337/A- an  

2009 ,  întocmit de S.C. ”PROIECT” S.A. Craiova; 

             - prevederile art. 36 alin. (2) litera  b), alin. (4) litera d), art. 63 alin. (1) litera c), precum si pe cele 

ale art. 126 din Legea administraţiei 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 documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) ,,Reabilitare Şcoala 

Gimnazială ”George Uscătescu”, oraş  Tg. Carbunesti, judeţul Gorj” - proiect nr. 12337/A- an 2009. 

   Art.2.- Se aprobă Indicatorii tehnico-economici cuprinşi in documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţie (DALI) ,,Reabilitare Şcoala Gimnaziala ”George Uscatescu”, oraş Tg. Carbunesti”, conform 

anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din  data  de 31.08.2009,                                

                            cu 15  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

   

 



PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează 

       Constantina Stăiculescu                                                                                        Secretar,  

                                                                                                                             cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  31 august  2009 

Nr.57 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                     

                                                   

                                                 

HOTĂRÂRE           

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) 

 ,,Reabilitare Colegiul Naţional ”Tudor Arghezi” corp A,  oraş Tg. Carbunesti, judeţul Gorj”,  

proiect nr. 12337/B- an 2009 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           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 finanţele publice locale modificările si completările 

ulterioare; 

             - documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) ,,Reabilitare Colegiul Naţional 

”Tudor Arghezi” corp A,  oraş Tg. Carbunesti, judeţul Gorj”, şi Indicatorii tehnico-economici ai 

proiectului  nr. 12337/B - an  2009 ,  întocmit de S.C. ”PROIECT” S.A. Craiova; 

             - prevederile art. 36 alin. (2) litera  b), alin. (4) litera d), art. 63 alin. (1) litera c), precum si pe cele 

ale art. 126 din Legea administraţiei 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 documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) ,,Reabilitare Colegiul 

Naţional ”Tudor Arghezi”, corp A,  oraş Tg. Carbunesti, judeţul Gorj”, proiect nr. 12337/B - an 2009. 

   Art.2.- Se aprobă Indicatorii tehnico-economici cuprinşi in documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţie (DALI) ,,Reabilitare Colegiul Naţional ”Tudor Arghezi”, corp A,  oraş Tg. Carbunesti, judeţul 

Gorj”, proiect nr. 12337/B - an 2009, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din  data  de 31.08.2009,                                

                            cu 15  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează 

       Constantina Stăiculescu                                                                                        Secretar,  



                                                                                                                             cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  31 august  2009 

Nr.58 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                     

                                                   

                                                 

HOTĂRÂRE             

privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) 

,,Reabilitare Cămin şi Cantina - Colegiul Naţional ”Tudor Arghezi”, oraş Tg. Carbunesti,  

 judeţul Gorj”, proiect nr. 12337/C- an 2009 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           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 finanţele publice locale modificările si completările 

ulterioare; 

             - documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) ,,Reabilitare Cămin şi Cantina- 

Colegiul Naţional ”Tudor Arghezi”, oraş Tg. Carbunesti,  judeţul Gorj”, şi Indicatorii tehnico-economici 

ai proiectului  nr. 12337/C- an  2009 ,  întocmit de S.C. ”PROIECT” S.A. Craiova; 

             - prevederile art. 36 alin. (2) litera  b), alin. (4) litera d), art. 63 alin. (1) litera c), precum si pe cele 

ale art. 126 din Legea administraţiei 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 documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) ,,Reabilitare Cămin şi 

Cantina - Colegiul Naţional ”Tudor Arghezi”, oraş Tg. Carbunesti,  judeţul Gorj”, proiect nr. 12337/C - an 

2009. 

   Art.2.- Se aprobă Indicatorii tehnico-economici cuprinşi in documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţie (DALI) ,,Reabilitare Cămin şi Cantina - Colegiul Naţional ”Tudor Arghezi”, oraş Tg. 

Carbunesti,  judeţul Gorj”, proiect nr. 12337/ C - an 2009, conform anexei, care face parte integranta din 

prezenta hotărâre. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din  data  de 31.08.2009,                                

                            cu 15  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

   



PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează 

       Constantina Stăiculescu                                                                                        Secretar,  

                                                                                                                             cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  31 august  2009 

Nr.59 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

 

HOTĂRÂRE              

privind  contribuţia la capitalul social al Operatorului Regional pentru gestionarea in comun a 

deşeurilor in cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „VALEA GILORTULUI ” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

       - raportul de specialitate al compartimentului Integrare Europeana ; 

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

             - prevederile Codului fiscal; 

             - prevederile Legii nr. 18/2009, privind bugetul de stat pe 2009; 

       - dispoziţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 

a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

 

      În temeiul  art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 2 lit .f) din Legea 

nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1.- Se aprobă contribuţia Consiliului Local al oraşului Târgu Cărbuneşti la capitalul social al 

Operatorului Regional privind gestionarea in comun a deşeurilor ce trebuie înfiinţat in cadrul Asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitara ,,Valea Gilortului” cu suma de 22.497,5 lei, aceasta reprezentând un număr de 

8.999 acţiuni.  

Art.2.- Se împuterniceşte domnul Fugaru Ion, reprezentant al Consiliului Local Târgu Carbunesti să 

facă parte din Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a Operatorului Regional privind gestionarea in 

comun a deşeurilor. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din  data  de 31.08.2009,                                

                            cu 15  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

   

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează 

       Constantina Stăiculescu                                                                                        Secretar,  

                                                                                                                             cons.jr. Alina Dăianu 



 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  31 august  2009 

Nr.60 

 

     ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate 

 al primarului  si ale serviciilor subordonate ale Primăriei TgCarbunesti 

 

 

 

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. 13865/28.08.2009 al dnei Birău Simona-

consilier superior; 

             - Legea nr. 18 /2009- privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 

          - prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  

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

ulterioare; 

             - HCL nr.10/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului                            

Local Tg.Carbunesti pe anul 2009; 

             - HCL nr. 24/2009 privind aprobarea  statului de funcţii si al organigramei aparatului                            

de specialitate si al activităţilor subordonate Primăriei Tg. Carbunesti; 

 

 

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 si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului şi ale serviciilor subordonate ale Primăriei Tg. Carbunesti, conform anexelor nr. 1, 2, 3 si 4. 

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

     Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti  vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din  data  de 31.08.2009,                                

                            cu 15  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

   

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează 



       Constantina Stăiculescu                                                                                        Secretar,  

                                                                                                                             cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  31 august  2009 

Nr.61 

 
 

Anexă nr. 2  la HCL nr.61 /2009 

 

 
STAT DE FUNCTII 

APARATUL DE SPECIALITATE AL  PRIMARULUI ORASULUI   TG CARBUNESTI 

2009 

 
Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie  

publica-FP 

Personal 

contractual-

PC 

Functie de 

exec.-E 

Functie de  

conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-

SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M 

Generale-G 

Nr.total 

De posturi 

Existente 

 

 

Din care 

 

vacante 

1 SECRETAR FP C S 1 1 

2 AUDITOR SUPERIOR 1   FP E S 1 - 

Birou Buget Contabilitate  

Resurse Umane  

     

3 SEF BIROU  FP C S 1 - 

4 Consilier superior  3 FP E S 1 - 

5 Consilier principal 1 FP E S 1 - 

6 Referent asistent 3 FP E M 1  

7 Referent superior 2 FP E M 1 - 

8 Referent asistent 3  FP E M 1 - 

9 Inspector debutant  FP E S 1 - 

Birou impozite si taxe      

10 SEF BIROU  FP C S 1 - 

11 Consilier principal 1 FP E S 1 - 

12 Consilier superior 1 FP E S 1 - 

13 Consilier asistent  3 FP E S 1 - 

14 Referent superior 2 FP E M 1 - 

15 Referent asistent 3 FP E M 1 - 

Compart. Urbanism,amenaj. 

Terit.,gosp.urbana 

     

16 Referent spec.sup.1 FP E SSD 1 - 

17 Consilier principal 1 FP E S 1 - 

18 Referent superior 1 FP E M 1 - 

19 Referent superior 1 FP E M 1 - 

Biroul adm.dom.public si 

Privat  

     

20 SEF BIROU  FP C S 1 - 

21 Referent asistent 3 FP E M 1 - 

22 Consilier juridic asistent 1  FP E S 1 - 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Referent superior 1 FP E M 1 - 

24 Consilier asistent 1  FP E S 1 1 

25 Inspector specialitate II  PC E S 1 - 

26 Consilier superior 2 FP E S 1 - 

27 Consilier asistent 1  FP E S 1 - 

Comp de integrare europeana      

28 Consilier principal 1 FP E S 1 1 

29 Consilier principal 2 FP E S 1 - 

30 Consilier asistent 3  FP E S 1 - 

Compartiment agricol      

31 Referent superior 1 FP E M 1 - 

32 Consilier asistent 2  FP E S 1 - 

33 Consilier juridic asistent 3 FP E S 1 - 

34 Referent superior 1 FP E M 1 - 

35 Subinginer  I  PC E SSD 1 1 

36 Referent III  PC E M 1 - 

Relatii cu publicul, 

mass-media, depart.RECL 

     

37 Referent superior 1 FP E M 1 1 

38 Inspector specialitate III PC E S 1 - 

39 Referent III PC E M 1 - 

40 Inspector  PC E S 1 - 

41 Inspector relaţii publice   PC E S 1 - 

42 Muncitor necalificat, 

Consilier minoritati 

PC E G 1 - 

 Compartimentul 

Asistenta medico-sociala 

     

43 Ref.superior 1 FP E M 1 1 

44 Ref.superior 3 FP E M 1 - 

45 Referent superior 1 FP E M 1 - 

46 Referent superior 1  FP E M 1 - 

47 Refefent superior 1 FP E M 1 - 

 Cabinetul primarului      

48 Consilier PC E M 1 - 

49 Consilier PC E S 1 - 

 TOTAL    49 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă nr. 3  la HCL nr.61 /2009 

 

 
STAT DE FUNCŢII 

COMPARTIMENT ASISTENTA MEDICALA- AN 2009 

CAP.BUGETAR 68.02 

 

 

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-PC 

Functie de exec.-E 

Functie de conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-G 

1 Asistent med.pr. PC              E PL 

2 Asistent med.pr. PC              E PL 

3 Asistent medical  PC              E PL 

4 Asistent medical PC              E PL 

5 Asistent medical PC              E PL 

6 Asistent medical PC              E PL 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII-  ANUL 2009 -  DISPENSAR SCOLAR SI CAMIN 

CAP.BUGETAR 66.02 

 

 

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-

PC 

Functie de exec.-E 

Functie de conduc.-

C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-

G 

1 Medic specialist medicina 

generala 

              PC               E            S 

2 Asistent medical principal               PC               E             PL 

3 Asistent medical principal               PC               E             PL 

4 Asistent medical principal               PC               E             PL 

5 Mediator sanitar               PC               E             M 

 

 

 

STAT DE FUNCTII PE ANUL 2009 COMPART. GESTIONARE  CAINI-INSAMANTARI                                                 

ARTIFICIALE 

CAP.BUGETAR 70.02-Caini comunitari,insamantari artificiale 

Nr 

Crt 

Denumirea functiei Functie publica-FP 

Personal contractual-PC 

Functie de exec.-E 

Functie de conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 



Postlic.-PL 

Medii-M Generale-G 

1 Medic veterinar 1/2 PC               E            S 

2 Asist.veterinar II PC               E            M 

3 Muncitor necalificat 1/2 PC               E            G 

4 Muncitor necalificat 1/2 PC               E            G 

 

 

 

 

Anexă nr. 4  la HCL nr.61 /2009 

 

 

 

STAT DE FUNCTII   PE ANUL 2009-  Compartiment Salubrizare, Administrativ , Spatii verzi 

CAP.BUGETAR  70.02 

 

Nr 

Crt 

Denumirea 

functiei 

Nr. 

Posturi   

Functie publica-FP 

Personal contractual-

PC 

Functie de exec.-E 

Functie de conduc.-

C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-

G 

1 Inginer   1/2 PC C S 

2-5 Sofer  4 PC E M 

6-11 Muncitor 

necalificat  

6 PC E M;G 

12 Muncitor calificat 

pompe apa  

1 PC E M;G 

13 Muncitor calificat 

pompe apa 

1 PC E M;G 

14 Muncitor calificat 

pompe apa 

½ 

 

PC E M;G 

15 Muncitor calificat 

pompe apa 

½ PC E M;G 

16 Muncitor calificat 

pompe apa 

½ 

 

PC E M;G 

17 Muncitor 

calificat-sudor 

1 PC E M,G 

18 Muncitor 

calificat-zidar 

1 PC E M,G 

19 Muncitor 

calificat-tamplar  

1 PC E M,G 

20 Sofer  1 PC E M 

21 Sofer 1 PC E M 

22 Muncitor 

necalificat  

1 PC E G 

23 Muncitor 

necalificat  

1 PC E G 

24 Muncitor calificat 

V 

1 PC E M,G 

25 Muncitor calificat  

VI 

1 PC E M,G 

26 Muncitor calificat  1 PC E M 



V 

27 Muncitor calificat 

V 

1 PC E M 

28 Referent II 1 PC E M 

29 Inspector 

specialitate II 

1 PC E S 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

HOTĂRÂRE             

privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Consiliul Local al orasului Tg-Carbunesti si 

Clubul Sportiv Ralbex Progresul Turcinesti 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 - raportul de specialitate al d-lui Luntraru Cristian ; 

             - Expunerea de motive iniţiata de Primarul oraşului Tg-Carbunesti , cu privire la aprobarea 

Contractului de Asociere dintre Consiliul Local al oraşului Tg-Carbunesti si Clubul Sportiv Ralbex 

Progresul Turcinesti; 

             -  prevederilor Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice si sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru 

aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, a Ordinului Preşedintelui 

Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006, completate cu Legea Nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general; 

În temeiul  art. 36, alin. (4), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, pct.6  şi alin. (7),  lit. „a”, art. 45, precum si ale 

art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.- Se aprobă asocierea Consiliului Local al oraşului Tg-Carbunesti cu  C.S Ralbex Progresul 

Turcinesti, pe o perioadă de 2 ani, în vederea sprijinirii echipei de fotbal. 

    Art.2.-  Se aprobă Contractul de Asociere dintre Consiliul Local al oraşului Tg-Carbunesti si Clubul 

Sportiv Ralbex Progresul Turcinesti, prevăzut în anexă, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

   Art.3.- Se aprobă alocarea, din bugetul local, a sumei totale de 20.000 lei, reprezentând cota de 

participare a oraşului Tg-Carbunesti la asociere, pentru turul Campionatului Ligii a III-a, ediţia 2009-

2010”, care se va încheia la sfârşitul anului 2009.  

    Art.4.- Se nominalizează următoarele persoane din partea Consiliului Local al oraşului Tg-Carbunesti 

să facă parte din Consiliul Director al asocierii: 

- Haiducescu Florin – consilier local; 

- Birau Danut – consilier local. 

    Art.5.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg-Carbunesti să semneze contractul de asociere. 

    Art.6.- Primarul oraşului Tg-Carbunesti şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi C.S 

Ralbex Progresul Turcinesti vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din  data  de 31.08.2009,                                

                            cu 15  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează 



       Constantina Stăiculescu                                                                                        Secretar,  

                                                                                                                             cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  31 august  2009 

Nr.62          

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

                                                                   

HOTĂRÂRE 

privind   rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al oraşului Tg. Cărbuneşti  pe anul 2009 
  

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 contabilitate 

nr.15.1257/25.09.2009;               

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

       - Legea nr. 18 /2009- privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 

       - HCL 62/2009 privind aprobarea Contractului de asociere dintre CL Tg.Carbunesti si Clubul Sportiv 

Ralbex Progresul Turcinesti ; 

       - HCL 60/2009 privind contribuţia la capitalul social al Operatorului regional pentru gestiunea in 

comun a deseurilor in cadrul ADI „Valea Gilortului”; 

       - HCL 61/2009 privind modificarea organigramei si a statului de funcţii a aparatului de specialitate a 

primarului ; 

       - adresa nr. 14742/2009 de la Instituţia Prefectului Gorj privind organizarea Zilei Persoanelor 

Varstnice in data de 1 octombrie 2009 ; 

       - solicitarea nr. 15031/23.09.2009 a Centrului Financiar Tudor Arghezi privind suplimentarea 

creditelor bugetare la cheltuieli materiale ; 

       -referatul nr.15076 din 23.09.2009 întocmit de biroul  administrare a domeniului public si privat; 

       -referatul nr. 11780 din 09.07.2009 întocmit de Compartimentul gospodărire urbana : 

       -referatul nr. 15103/24.09.2009 întocmit de Compartimentul integrare europeana   ; 

       - OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii având ca obiect acordarea de 

drepturi salariale personalului din sectorul bugetar ;  

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.-  Se aprobă  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 

2009 cu suma totală de -129,50 mii lei, conform anexei nr.1 

    Art.2- Se aproba rectificarea bugetului  instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 

anul 2009 cu suma de + 23 mii lei .  

    Art.3.- Se aproba  Lista de investiţii a bugetului local pe anul 2009,  rectificată - anexă la  bugetul de  

venituri si cheltuieli . 

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

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

terţiari  de credite (Centrul  Financiar Tudor Arghezi  si Centrul Cultural Tudor Arghezi Tg. Carbunesti ) 

vor duce la   îndeplinire  prezenta hotărâre. 



                                         Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.09.2009,                                

                                         cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                           Contrasemnează: 

         Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                                    Alina Dăianu 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 30 septembrie 2009 

Nr.63 

 
            

 Anexa nr. 1 la HCL nr. 63/30.09.2009 

 
 

 

A. VENITURI -2009 –                                                                                                 MII LEI 

 

Nr. 

Crt  

Denumire indicator Progam 

initial 

2009 

Program 

rectificat 

2009 

Influenţe 

+/- 

1. Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor 

descentralizate  ale statului ,total din care : 
5.942 5.942 0 

 a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ  4.364 4.364 0 

 b) pt finanţarea  –creşă si asistenţi personali – total din care:  735.95 735.95 0 

    b.1. cheltuieli de personal creşa  177,95 177,95 0 

    b.2. cheltuieli de personal asistenţi personali 558 558 0 

 c)pt finanţarea chelt personal  serv com.de ev a populaţiei   365,5 255,5 0 

 d)active nefinanciare evidenţa populaţiei 0 110 0 

 e) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001/modificata 476,55 476,55 0 

 f)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001/modificata 0 0 0 

2. Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05 191 191 0 

3. Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:   719 719 0 

 a) echilibrare buget local  719 719  

4. Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr 

echilibrare bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2009 -   

04.02.04 

502 502 0 

5. Sume defalcate din TVA finanţare ch. Inv. conf.HG 432/2009 61 61 0 

6. Venituri proprii buget local(imp.şi taxe locale, vânz.dom.priv )  3.281,25 3.281,25 0 

7. Cote defalcate din imp pe venit 47%, cf Legii nr.273/2006; 5.778,28 5.648,78 -129,5 

8. Subvenţii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi  45 45 0 

9. L.482/2006- subvenţii buget de stat trusouri copii 42.02.36 20 20 0 

10. Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 încălzit  250 250 0 

11. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM 40 40 0 

12. Subvenţii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 20 20 0 

13. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi 

alim. cu apă a satelor -42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, 

modificată. 

773,46 773,46 0 

14. Subvenţii reabilitări şcolii HG370/2008-420214;962/2008 270 270 0 

15. Subvenţii buget de stat pt. asistenta medicala din instituţiile de 

învăţământ cod. 420241 
130,29 130,29 0 

 Total venituri rectificare 30.04.2009 18.023,28 17.893,78 -129,5 



 

 

 

 

 

 

 

 
B. CHELTUIELI – 2009-                                                                                             MII LEI  
 

 

 

 

      Anexa nr. 2 la HCL nr.63/30.09.2009  

Bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009 

                                                                               -mii lei- 

 

Nr. 

Crt 

Denumire indicator Cod capitol Program 

iniţial 

2009 

Program 

rectificat 

2009 

Influenţe 

+/- 

1. Autorităţi publice 51.02 2.770,15 2.511,85 

 

-258,3 

2. Serviciul com. de ev a populaţiei + 

imprumut bcr 

54.02 1.270,33 1.160,33 -110 

3. Tranzacţii prin datoria publică şi 

împrumutul  

55.02 

55.02.30 

81,60 81,60 0 

4. Transferuri cu caracter general intre diferite 

nivele de administraţie  6,5% ajut sociale 

conf. Legea nr.416/2001 

56.02 36 36 0 

5. PSI + situaţii de urgenta   61.02.05 

 

348,4 348,4 0 

6. Poliţia comunitară  61.02.03.04 635,2 635,2 0 

7. Învăţământ  65.02 5.128,35 5.228,35 +100 

8. Sănătate,spital  66.02 

 

130,29 130,29 0 

9. Bibliotecă , recreere ,cultură , muzeu 67.02 577,1 600,1 +23 

10. Asigurări şi asistenţă socială    68.02 241,45 270,85 +29,4 

11. Asist persoane hand.+ ajutoare soc 68.02 1.389,7 1.389,7 0 

12. Locuinţe ,servicii  70.02 3.973,31 4.044,71 +71,4 

13. Transporturi, drumuri şi străzi 84.02 1.441,4 1.456,4 +15 

 TOTAL CHELTUIELI   18.023,28 17.893,78 -129,5 



  

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

                                                               

    

  

HOTĂRÂRE 

privind organizarea “ Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice ” 
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre;  

- expunerea de motive;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- raportul de specialitate  nr. 15.258/25.09.2009;               

- adresa nr. 14.742 din data de 22.09.2009 a Instituţiei Prefectului judeţului Gorj; 

- art. 36, alin. 6 din Legea 215 / 2001 – Legea  Administraţiei Publice Locale , cu modificările şi 

completările ulterioare, 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 organizarea  “Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice” în data de 1 octombrie 

2009 cu alocarea sumei de 3.000 lei pentru desfăşurarea activităţilor organizate cu prilejul acestui 

eveniment. 

 

    Art. 2.- Activităţile cultural – artistice vor fi organizate de către Centrul Cultural “Tudor Arghezi”, iar 

fondul aprobat va constitui subvenţie de la bugetul local . 

 

Nr. 

crt  

Denumire indicator  Progam 

initial 

2009  

program 

rectificat 

2009 

influente

Trim . IV 

+;- 

1. Venituri din prestări servicii si alte activitati  510,55 510,55 0 

2 Subvenţii pentru instituţii publice  251,00 274,00 +23 

 TOTAL VENITURI  761,55 784,55 +23 

1 Cheltuieli de personal  289 289  

2 Cheltuieli materiale , din care : 463,55 486,55 +23 

- cap. 67.10 art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si 

servicii 

96,45 119,45 +23 

3 Asistenta sociala 2 2 0 

4 Cheltuieli de capital  7 7 0 

 TOTAL CHELTUIELI  761,55 784,55 +23 

 Subcapitolul 67100306 Case de cultura  190,55 193,55 +3 

 Subcapitolul 67100501 Sport  85 105 +20 



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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.09.2009,                                

                            cu 13  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  30 septembrie  2009 

Nr.64 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

                                                                   

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  

a aparatului de specialitate al primarului orasului Tg. Carbunesti, jud. Gorj 

 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre;  

- expunerea de motive;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- raportul de specialitate ; 

- necesitatea actualizarii  Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate 

al Primarului oras Tg. Carbunesti, jud. Gorj; 

- Legea 544/2001,prevederile art. 4, alin.2, privind liberul acces la informatiile de interes public; 

- Prevederile art. 36, alin.2, lit. a din Legea 215/2001, privind administratia 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 aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg. Carbunesti, jud. Gorj, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din pezenta 

hotărâre. 

Art.2.- Regulamentul va intra in vigoare in termen de 10 zile de la adoptare, dupa ce va fi adus la 

cunostinta angajatilor institutiei. 

Art.3.- Primarul orasului Tg. Carbunesti prin compartimentul de resurse umane va asigura ducerea 

la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.09.2009,                                

                            cu 13  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  30 septembrie  2009 

Nr.65 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

                                                               

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare  

a Bibliotecii orasenesti  ,,Tudor Arghezi” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre;  

- expunerea de motive;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- raportul de specialitate; 

- necesitatea actualizarii  Regulamentului de Organizare si Functionare a Bibliotecii ,,Tudor 

Arghezi”;    

- prevederile legii bibliotecilor  nr. 334/2002, republicată;   

- prevederile art. 36, alin.2, lit.a) din Legea 215/2001, privind administratia 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 aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Bibliotecii ,,Tudor Arghezi” din  

oraşul Tg. Carbunesti, jud. Gorj, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din pezenta hotărâre. 

 

Art.2.- Personalul Bibliotecii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 



 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.09.2009,                                

                            cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  30 septembrie  2009 

Nr.66 

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr.66/30.09.2009  

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

Biblioteca oraseneasca ,,TUDOR ARGHEZI” 

 

 

Regulamentul  de organizare si functionare a 

 Bibliotecii Orasenesti ,, Tudor Arghezi” 
 

 

          Bibliotecile publice sunt biblioteci de drept public sau privat , destinate tuturor membrilor unei 

comunitati locale ori zonale. 

Bibliotecile publice asigura egalitatea accesului la informatii si la documentele necesare informarii, 

educatiei permanente si dezvoltarii personalitatii utilizatorilor , fara deosebire de statul social sau 

economic , varsta , sex , apartenenta politica , religie sau nationalitate. 

         In bibliotecile de drept public , accesul la colectiile si bazele de date proprii , este gratuit. 

Bibliotecile de drept public sunt finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar fondurile de 

finantare se nominalizeaza distinct in bugetele proprii sau ale institutiilor tutelare. 

Bibliotecile orasenesti sunt biblioteci de drept public cu sau fara personalitate juridica. 

Acestea organizeaza activitatea de lectura si ofera servicii de documentare si informare comunitara. 

Conform art. 63 din legea bibliotecilor 334/2002 , accesul utilizatorilor la colectiile si serviciile oricarei 

biblioteci de drept public se face in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acesteia 

elaborate in corelatie cu prevederile legale , referitoare la protectia patrimoniului cultural national , la 

drepturile de autor si drepturile conexe. 

 

         Accesul utilizatorilor la cataloagele, colectiile si serviciile bibliotecii publice de drept public, se 

face in conformitate cu urmatorul regulament: 

 

     -  Cititorii sunt obligati sa prezinte la inscriere buletinul de identitate ; minorii  vor fi insotiti                                              



de parinti pentru semnarea fisei contract de imprumut , fiind solicitate numai acele date referitoare la 

persoana cu pastrarea confidentialitatii acestora. 

     -  Contractul incheiat are rol de titlu executoriu. 

     -  Cititorii pot imprumuta cartea pe o perioada de 14 zile cu o prelungire de inca 14 zile. 

     -  Cititorii sunt direct raspunzatori de pastrarea si restituirea la timp a cartii . 

     -  Nerestituirea la termen a documentelor de biblioteca imprumutate de catre utilizatori , conform legii 

bibliotecilor nr. 334/2002 , art.67, se sanctioneaza cu plata unei sume aplicata gradual pana la 50% din 

valoarea medie de achizitie a documentelor de biblioteca din anul precedent. 

     -  Distrugerea sau pierderea documentelor de catre utilizatori , conform legii 334/2002 , art.67 alin. 2 se 

sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a 

documentelor , actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi , la care se adauga o suma 

echivalenta cu de 1-5 ori fata de pretul astfel calculate.     - Fondurile constituite din aplicarea acestor 

sanctiuni se evidentiaza ca surse extrabugetare , fiind folosite pentru dezvoltarea colectiilor. 

     -  Cititorilor , care in mod repetat nu restitiue cartile la timp si in starea fizica in care au fost 

imprumutate , li se ridica dreptul de a mai imprumuta carti. 

     -  In cazul minorilor sunt raspunzatori reprezentantii legali.                                                         

     - Utilizatorul semnaleaza imediat orice modificare de adresa sau de identitate , raspunde personal de 

permisul sau si de documentul imprumutat. 

     - Pentru a obtine publicatiile solicitate, utilizatorul trebuie sa prezinte permisul de intrare. 

     

 

 

 

 

 - Cartile se imprumuta doar personal locuitorilor de pe raza orasului si a satelor apartinatoare , 

solicitantilor din afara localitatii Tg- Carbunesti, li se vor oferi doar servicii la sala de lectura. 

     - Nu se imprumuta la domiciliu carti de referinta : dictionare, atlase, harti , lucrari de arta valoroase, 

enciclopedii. 

     - Bagajele , hainele groase si gentile se lasa la cuier, in sala de intrare a bibliotecii. 

     - Cititorii sunt obligati sa pastreze linistea in biblioteca. 

     - Bibliotecarul are datoria sa verifice in fata cititorului, starea cartilor restituite , sa ia masuri pentru 

restituirea la timp a publicatiilor imprumutate ,   sa ia masuri impotriva celor care incalca regulamentul de 

functionare al bibliotecii. 

     - Bibliotecarul trebuie sa aiba un comportament corect , si sa promoveze raporturile de intr – ajutorare 

cu toti membrii colectivului. 

     - Bibliotecarul este obligat sa respecte ordinea necesara unei bune desfasurari a activitatii bibliotecii , 

sa foloseasca din plin timpul de lucru , exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor biblioteconomice , fara a se 

ocupa de lucrari straine serviciului si fara a sustrage de la lucru pe ceilalti colegi. 

     - Bibliotecarul este obligat sa respecte regulile de imprumut si servirea cititorilor , sa aiba fata de 

publicul cu care vine in contact o atitudine plina de respect si atentie. 

     - In cazul bibliotecilor fara personalitate juridica, conducerea este asigurata de un director sau de un 

bibliotecar responsabil cu funcţia de sef de serviciu sau sef de birou, având dreptul la indemnizaţia de 

conducere corespunzătoare , conform art.52, lit. b Legea 334/2002. 

   

   Programul de functionare:     

 

LUNI, MARTI, JOI, VINERI - 7,45 – 16,15 

MIERCURI  -          9,00 – 17,00 

SAMBATA, DUMINICA - LIBER 

  Program cu publicul zilnic dupa ora 10,00. 

  Regulamentul precedent se abrogă. 

  Regulamentul se va aduce la cunostinta tuturor cititorilor , odata cu inscrierea si semnarea fisei contract 

de imprumut. 

 



 

 

                  Primar                                                                                 Intocmit,  

   Ing.Jr. Mazilu Mihai Viorel                                                   Bibliotecar- Sirbu Suta Ana 

                                                                                         Bibliotecar -Calotescu Roxana Emilia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

                                                               

     

 

HOTĂRÂRE 

privind inventarierea in domeniul public al oraşului Tg.Carbunesti a  

terenului in suprafaţă de 50.243,27 mp, situat in str. Eroilor nr. 81. 
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre;  

- expunerea de motive;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

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

- prevederile art. 38, alin.2, litera c din Legea 215/2001- privind administraţia publică locală ; 

- prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 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 inventarierea în domeniul public al oraşului Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, a 

terenului în suprafaţă de 50.243,27 mp, situat în Str. Eroilor, nr. 81 conform anexei si planului de situaţie 

anexat. 

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.09.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  30 septembrie  2009 

Nr.67 
 

 

 

 

Anexa la HCL nr. 67/30.09.2009 
                                                                        

 

 

 

.1. Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orasului Târgu Cărbunesti. 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Codul 

de 

clasific

are 

Denumirea bunului Elemente 

de 

identificare 

Anul 

dobândirii 

Valoare de 

inventar 

      -lei- 

Situaţia 

juridică 

actuală 

124 1.6.2. Teren aferent 

Complexului de 

servicii comunitare cu 

secţii protejate pentru 

recuperarea, 

reabilitarea 

persoanelor cu 

handicap si formare 

profesionala 

Str. 

Eroilor, 

nr.81, 

Suprafaţă 

totală = 

50.243,27 

mp 

 - Proprietate 

publica  a 

oraşului Târgu 

Cărbuneşti, în 

administrarea 

Consiliului 

Local Târgu 

Cărbuneşti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

                                                                   

HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al oraşului  

a centralei termice CT1. 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre;  

- expunerea de motive;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

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

- prevederile art. 38, alin.2, litera c din Legea 215/2001- privind administraţia publică locală ; 

- prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 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 Tg. Cărbuneşti în domeniul privat al 

oraşului Tg. Cărbuneşti  a bunului „C.T. 1- centrală termică nr.1= 4Gcal/h” . 

                   (2)La pozitia nr. 57, coloana 4  din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

oraşului Tg. Cărbuneşti va avea urmatorul cuprins : ,, Localitatea Targu Carbunesti : A/ 1- retea termica = 



2,183 km ; 2- retea distribuţie apa calda menajera= 1,874 km ; 3- teren aferent = 200 mp ; 4.Clădire CT1 : 

Suprafaţa construita = 148,52 mp ; Suprafaţa desfăşurata= 148,52 mp; 5. Clădire solară : Suprafaţa 

construita = 49 mp ; Suprafaţa desfăşurata= 49 mp.  B/CT2 = 2,5 Gcal/h ; 1- retea termica = 1,880 km ; 2- 

retea apa calda menajera= 0,69 km ; 3- teren aferent= 357 mp. C/.- Cladire CT2, Targu Carbunesti, Str. 

Bradului, suprafaţa construita = 406,28 mp, suprafata desfasurata= 406,28 mp.” 

       Art.2.- Se aproba efectuarea unei expertize tehnico – economice a centralei termice CT1 pe 

componente, in vederea vânzării prin licitaţie publica. 

       Art.3.- Se aproba vânzarea prin licitaţie publica a echipamentelor si utilajelor ce se afla in dotarea 

centralei termice CT1 după efectuarea expertizei tehnico- economice. 

       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 şedinţa ordinară din  data  de 30.09.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  30 septembrie  2009 

Nr.68 

 

 

         ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                  

                                                                  

 

HOTĂRÂRE 

privind concesionarea prin licitaţie publică  deschisa a  imobilului ( clădire solara in suprafaţa de  

48 mp şi terenul aferent - în suprafaţa de 30 mp), situat in Tg.Cărbunesti,  zona blocuri CT1, 

judeţul Gorj, pentru realizarea de activităţi de  comerţ. 
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre;  

- expunerea de motive;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

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

           - Solicitarea cu nr.15232/25.09.2009  din partea dl. Ianas I Dumitru administrator al SC 

DRUPOTEL SRL; 

         - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ; 

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

         - Legea 50/1991,  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 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 Studiul de Oportunitate si Caietul de Sarcini privind concesionarea imobilului 

(clădire solara in suprafaţa de 48 mp şi terenul aferent - în suprafaţa de 30 mp), situat in 

Tg.Carbunesti,  zona blocuri CT1, judeţul Gorj. 

      Art.2.-  (1)Se aprobă scoaterea la  licitaţie publica în vederea concesionarii  a imobilului (clădire 

solara in suprafaţa de 48 mp şi terenul aferent - în suprafaţa de 30 mp), situat in Tg.Carbunesti,  zona 

blocuri CT1 , judetul Gorj. 

                    (2) Durata concesiunii este de 10 de ani, preţul fiind de 45 lei/mp/an. 

     Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Carbunesti, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.09.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  30 septembrie  2009 

Nr.69 

 
 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

           

                                                              

HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat strămutaţilor din  comuna 

Bustuchin, judeţul Gorj,  pentru reconstruirea locuinţelor afectate de alunecările de teren, în vatra 

de sat Cojani, oraş Tg.Carbunesti 

 

 

 

   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 Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

             - P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 

aprobat prin  H.C.L nr 32/22.04.2008;  

            - Solicitarile cu nr.13155/12.08.2009 a dl Turbatu Gheorghiţa, 13215/13.08.2009 a dnei Turbatu 

Elena, 13216/13.08.2009 a dnei Mehedin Janeta, 13228/13.08.2009 a dl. Turbatu Dorel, 13230/2009 a 

dnei Goga Sevastiţa, 13239/2009 a dnei Grecu Aurelia,13329/2009 a dl. Cârciu Aurel, 13331/2009 a dl. 

Fîciu V. Gheorghe. 13332/2009 a dnei Popescu C. Elena , 13333/2009 a dl. Fîciu Gh. Ion, 13387/2009 a 

dl. Ciuca Gh. Vintilă, 13412/2009 a dnei Şovîi S. Maria , 13460/2009 a dl. Drăgan Nicolae, 14184/2009 a 

dl. Drăgan Petre şi nr. 14494/11.09.2009 a dnei Borhina M Ana  privind atribuirea  câte unui lot de teren, 

pentru reconstrucţia locuinţelor în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti; 



            - prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea lucrărilor 

de construcţii;  

            -  prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia 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 atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 38 în suprafaţa 

de 996,43 mp, d-nei  TURBATU GHEORGHIŢA, din comuna Bustuchin, pentru reconstruirea locuinţei 

in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situaţie anexat). 

          Art.2.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr.37 în suprafaţa 

de 999,76 mp, d-nei TURBATU ELENA , din comuna Bustuchin, pentru reconstruirea locuinţei in regie 

proprie, in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

           Art.3.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei , lotul cu nr. 36 in 

suprafaţa de 999,21 mp, dnei MEHEDIN JANETA din comuna Bustuchin , pentru reconstruirea locuinţei 

in regie proprie in vatra de sat Cojani oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat).        

           Art.4.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 35 in suprafaţa 

de 998,95 mp, d-lui  TURBATU DOREL, din comuna Bustuchin, pentru reconstruirea locuinţei in regie 

proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

 

 

 

 

           Art.5.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 34 in suprafaţa 

de _1001,35 mp, d-nei  GOGA SEVASTIŢA, din comuna Bustuchin, pentru reconstruirea locuinţei in 

regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

          Art.6.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul  cu   nr. 114 in 

suprafaţa de 1045,50 mp, d-nei GRECU AURELIA  din comuna Bustuchin, pentru reconstruirea locuinţei 

in regie proprie, in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti  (plan de situaţie anexat). 

           Art.7.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 113 in 

suprafaţa de 1034,00 mp, d-lui  CÂRCIU N. AUREL, din comuna Bustuchin , pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani oraş Tg- Cărbuneşti  (plan de situaţie anexat).        

           Art.8.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 112 in 

suprafaţa de 1045,50 mp, d-lui FÎCIU V.GHEORGHE din comuna Bustuchin , pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

           Art.9.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 111 in 

suprafaţa de _1021,00 mp, d-nei  POPESCU C. ELENA, din comuna Bustuchin, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

          Art.10.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul  cu   nr. 110 in 

suprafaţa de 1021,00 mp, d-lui FÂCIU GH. ION  din comuna Bustuchin, pentru reconstruirea locuinţei in 

regie proprie, in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti  (plan de situaţie anexat). 

           Art.11.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 109 in 

suprafaţa de 1045,50 mp, d-lui CIUCĂ GH. VINTILĂ, din comuna Bustuchin , pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani oraş Tg- Cărbuneşti  (plan de situaţie anexat).        

           Art.12.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 108 in 

suprafaţa de 1034,00 mp, d-nei ŞOVÎI I. MARIA, din comuna Bustuchin , pentru reconstruirea locuinţei 

in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

           Art.13.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul  cu   nr. 107 in 

suprafaţa de 1034,73 mp, d-lui DRĂGAN NICOLAE din comuna Bustuchin, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie, in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti  (plan de situaţie anexat). 



           Art.14.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 106 in 

suprafaţa de 1033,78 mp, d-lui DRĂGAN PETRE , din comuna Bustuchin , pentru reconstruirea locuinţei 

in regie proprie in vatra de sat Cojani oraş Tg- Cărbuneşti  (plan de situaţie anexat).        

           Art.15.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 105 in 

suprafaţa de 1032,16 mp, d-nei BORHINA M. ANA, din comuna Bustuchin , pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

           Art.16.- (1)Beneficiarii dreptului  de folosinţă asupra terenurilor  menţionaţi  la art. 1- 15 sunt  

obligaţi sa înceapă construcţia locuinţei in termen de 12 luni de la data atribuirii terenului si sa o realizeze 

in conformitate cu Legea nr. 50 / 1991, republicată.  

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

dreptul de  folosinţa asupra terenurilor . 

           Art.17.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 30.09.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                           cons.jr. Alina Dăianu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  30 septembrie  2009 

Nr.70 
 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

           

                                                          

HOTĂRÂRE 

privind aplicarea la „ Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 

realizarea de spaţii verzi în localităţi” 

 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre;  

             - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

             - expunerea de motive; 

- Referatul întocmit de aparatul de specialitate al primarului Oraşului Târgu Carbunesti privind 

aplicarea la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 

localităţi; 

 

În temeiul art. 36, alin (4), lit.a) şi  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

H O T A R A S T E  

 



          Art.1. – Se aproba încheierea în termenul prevăzut, prin primar Mazilu Mihai Viorel, a contractului 

pentru finanţarea nerambursabilă. 

Art.2. – Se aproba punerea la dispoziţie, pentru realizarea proiectului, a terenului în suprafaţă de 

4.403 mp, aliniat la str. Trandafirilor (DN 67B Scoarţa - Drăgăşani),  identificat prin nr. cadastral 1262 

învecinat la N cu Sc. Gimnaziala George Uscatescu, la S cu terenuri Consiliul Local, la E cu 

str.Trandafirilor, la V cu teren Consiliu Local şi inventariat in domeniul public al oraşului conform HG 

573 / 5 septembrie 2002 publicat in anexa 7 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

oraşului Tg . Carbunesti , publicata in MO nr 668bis/09.09.2002, pozitia 59 .   

Art.3. – Se aproba Studiul de fezabilitate „ Înfiinţare spatii verzi teren incinta Primărie,  oraş 

Târgu Carbunesti , judeţul Gorj ” şi indicatorii tehnico-economici:  

- suprafaţă alei pietonale ecologice – 791 mp; 

- spaţiu verde gazonat  – 3.207 mp; 

- împrejmuire gard viu  

- sistem irigaţie (aspersoare); 

- instalaţie de iluminat cu surse alternative (stâlpi cu panouri fotovoltaice ); 

- bănci si coşuri de gunoi 

- WC-uri ecologice (conform legii). 

Valoare totală proiect (inclusiv TVA) – 1.112.071,93 lei 

                din care: - C + M (inclusiv TVA) – 1.008.222,94 lei 

- cheltuieli eligibile (inclusiv TVA) – 1.091.773,39 lei 

- cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) – 20.294,54 lei  

          Valoare finanţare nerambursabila solicitata – 982.599,65 lei ( inclusiv TVA ). 

Art.4. – Se aproba angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, 

organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile legale privind achiziţiile publice. 

 

 

-1- 

 

 

Art.5.  – (1) Se aproba asigurarea şi susţinerea unei contribuţii financiare proprii la cheltuielile 

eligibile în cuantum de 109.177,74  lei, care reprezintă 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi 

20.294,54 lei care reprezintă cheltuielile neeligibile ale proiectului. 

     (2) Durata de realizare a proiectului este de 12 luni de la data semnării contractului de 

finanţare 

Art.6.  – Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţa publică prin orice mijloc de publicitate şi se 

comunică, prin grija secretarului localităţii: 

 Prefectului judeţului Gorj – pentru exercitarea controlului de legalitate; 

 Primarului Orasului Targu Carbunesti şi aparatului propriu de specialitate pentru aducerea la 

îndeplinire; 

 Oricărei persoane fizice sau juridice interesate. 

 

                            Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.10.2009,                                

                            cu 13  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  28 octombrie 2009 

Nr.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2- 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAS   TG.CARBUNESTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încadrarea unui număr de 15 persoane pe perioadă determinată, respectiv lunile noiembrie şi 

decembrie 2009  în cadrul ,,Programului de ocupare temporară a forţei de muncă” cu fonduri de la  

A.J.O.F.M.-Gorj  
 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate întocmit de biroul Integrare Europeană; 

          - Legea 273/2006- privind finanţele publice locale ; 

    - Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată ; 

    - Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munca ; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

H O T A R A S T E  



 

    Art.1.- Se aprobă încadrarea a 15 persoane în cadrul ,,Programului de ocupare temporară a forţei de 

muncă”, ca muncitori necalificaţi, din rândul şomerilor, pentru perioada noiembrie – decembrie 2009, cu 

fonduri de la A.J.O.F.M. Gorj, pentru a efectua lucrări specifice, respectiv: reparaţii trotuare oraş, 

amenajări platforme betonate, amenajări locurilor de joacă şi parcuri, vopsirea accesoriilor drumurilor, 

locurilor de joacă, băncilor stradale şi lucrări de reparaţii, zugrăveli, vopsiri la clădirile inventariate în 

domeniul public al oraşului, plantări de flori de sezon în rondurile de pe strada Trandafirilor. 

    Art.2.- Se împuterniceşte primarul oraşului Târgu Carbunesti, domnul Mihai Viorel Mazilu, cu 

selectarea persoanelor şi repartizarea acestora pe activităţi şi servicii. 

    Art.3. - Primarul oraşului Tg-Carbunesti şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg-

Carbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                            Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.10.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  28 octombrie 2009 

Nr.72 

 
       

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

                                                                        

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentanţilor oraşului  Tg. Cărbuneşti în Adunarea Generală a 

Acţionarilor  şi în Consiliul de Administraţie  ale S.C. APAREGIO GORJ S.A. 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

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

 Calitatea de acţionar pe care oraşul Tg. Cărbuneşti o exercită prin Consiliul Local în cadrul SC 

APAREGIO GORJ SA; 

 Actul constitutiv  al 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, 

 Adresa SC Aparegio Gorj SA nr. 6037/2009 înregistrată la Consiliul Local Tg.Cărbuneşti la nr. 

16576/15.10.2009; 

În temeiul art. 17,  art. 36 al. 2 lit. a) si al. 3 lit. c), precum şi art. 45 al. 6 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicate, 

HOTĂRĂŞTE 

 



    Art.1.– (1) Se desemnează domnul Mladin Mircea domiciliat în oraşul Tg.Cărbuneşti, strada 

Trandafirilor, nr.131, care se legitimează cu C.I. seria G.Z. nr. 051842, eliberată de Poliţia Tg. 

Cărbuneşti  la data de 19.01.2001,  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 

Săvescu Grigore. 

    Art.2 - (1) Se acordă mandat special domnului consilier local Mladin Mircea  reprezentant al  

oraşului Tg. Cărbuneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor a  S.C. „APAREGIO GORJ” S.A. să 

voteze pentru desemnarea domnului ing.  Popescu Daniel, ca membru în Consiliul de Administraţie 

al   S.C. „APAREGIO GORJ” S.A. 

                  (2) Mandatul administratorului desemnat la alin.1 este de 4 (patru) ani în conformitate cu 

prevederile art. 16, alin.3 din Actul constitutiv al SC APAREGIO SA.   

    Art.3 - Primarul oraşului Tg-Carbunesti si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg-

Carbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                            Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.10.2009,                                

                            cu 8  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  28 octombrie 2009 

Nr.73 
 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

 

           

                                                              

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al oraşului Tg.Cărbuneşti şi a 

Planului de evacuare in situaţii de urgenta al oraşului Tg.Cărbuneşti, actualizate 

 

 

   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 d-lui Stanoiu Dan; 

             -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 , 

 

H O T A R A S T E  

 

    Art.1.- Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din oraşul Tg.Cărbuneşti, actualizat,   

prevăzut în anexa nr.1 

    Art.2.- Se aprobă Planului de evacuare in situaţii de urgenta din oraşul Tg.Cărbuneşti, actualizat,  

prevăzut în anexa nr.2.  

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

    Art.4.- 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 şedinţa ordinară din  data  de 28.10.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  28 octombrie 2009 

Nr.74 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

                             

HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat strămutaţilor din  comuna Roşia 

de Amaradia, judeţul Gorj,  pentru reconstruirea locuinţelor afectate de alunecările de teren, în 

vatra de sat Cojani, oraş Tg.Carbunesti 

 

 

   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 Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

             - P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 

aprobat prin  H.C.L nr 32/22.04.2008;  

            - Solicitările cu nr.16466/14.10.2009 a d-lui Cotojman Petre şi nr. 16487/14.10. 2009  a d-lui 

Turbatu Emilian  privind atribuirea  câte unui lot de teren, pentru reconstrucţia locuinţelor în regie proprie, 

în vatra de sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti; 



            - prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea lucrărilor 

de construcţii;  

            -  prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia 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 atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 33 în suprafaţa 

de 1000,67 mp, d-lui COTOJMAN PETRE, din comuna Roşia de Amaradia, pentru reconstruirea locuinţei 

in regie proprie in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situaţie anexat). 

          Art.2.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr.32 în suprafaţa 

de 994,37 mp, d-lui  TURBATU EMILIAN , din comuna Roşia de Amaradia, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie, in vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 

           Art.3.- (1)Beneficiarii dreptului  de folosinţă asupra terenurilor  menţionaţi  la art. 1-2 sunt  obligaţi 

sa înceapă construcţia locuinţei in termen de 12 luni de la data atribuirii terenului si sa o realizeze in 

conformitate cu Legea nr. 50 / 1991, republicată.  

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

dreptul de  folosinţa asupra terenurilor . 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                            Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.10.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  28 octombrie 2009 

Nr.75 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                        

HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea teren în folosinţă gratuita pentru tineri,in vederea realizării unei locuinţe in 

satul Cojani, judetul Gorj 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

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

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

       - Prevederile  Legii nr.15 /2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personala , republicată; 

       -  P.U.G.- sat Cojani – proiect nr  88/2003  aprobat prin H.C.L. nr. 111/2007; 

       - Solicitările cu nr. 16371/12.10.2009, 13206/12.08.2009, 14452/10.09.2009, 15891/05.10.2009 şi 

dosarele întocmite  de  Babalîc Cosmin-Eugen, Babalîc Alexandru-Toma, Vîlceanu Constantin –Adrian, 

Paraliţă Florin - Constantin privind atribuirea a câte unui  lot de teren , pentru construcţia  locuinţelor  

pentru tineri în vatra de sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti;  

       - H.C.L. nr .40 /24.04.2004 , privind lotizarea terenurilor pentru tineri; 

       - H.C.L.nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al orasului Tg.Carbunesti;  



     În temeiul  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 

           Art.1.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei terenul în suprafaţa de 

500,00 mp. (20x 25), din lotul cu nr. 169/1, d-lui  BABALÎC COSMIN-EUGEN, în satul  Cojani, oraş               

Tg- Carbunsti – conform planului de situaţie anexat,  care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

           Art.2.-  Se atribuie în folosinţa gratuită, pe durata  existentei construcţiei terenul în suprafaţa de 

500,00 mp. (20x 25), din lotul cu nr. 168/1, d-lui  BABALÎC ALEXANDRU-TOMA, în satul  Cojani, 

oraş Tg- Carbunsti – conform planului de situaţie anexat,  care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

           Art.3.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei terenul în suprafaţa de 

500,00 mp. (20x 25), din lotul cu nr. 167/1, d-lui  VÎLCEAANU CONSTANTIN-ADRIAN, în satul  

Cojani, oraş  Tg- Carbunsti – conform planului de situaţie anexat,  care face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

           Art.4.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei terenul în suprafaţa de 

500,00 mp. (20x 25), din lotul cu nr. 167/2, d-lui  PARALIŢĂ FLORIN-CONSTANTIN, în satul  Cojani, 

oraş Tg- Carbunsti – conform planului de situaţie anexat,  care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

           Art.5.- (1)  Beneficiarii terenurilor de la art.1, 2, 3 şi 4 sunt  obligaţi sa înceapă construcţia 

locuinţelor in termen de un an de la data atribuirii si sa o realizeze in conformitate cu Legea nr.50/1991 

republicată. 

                       (2) Nerespectare acestei obligaţii de către beneficiari duce la  retragerea  dreptului de  

folosinţă asupra terenului atribuit. 

         Art.6.-  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul şi biroul Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului. 

                            Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.10.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  28 octombrie 2009 

Nr.76 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL            

 

                                                                                                  

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic de Detaliu „Construire Locuinţe Colective 

P+3E, în regim de închiriere pentru tineri (proiect nr. 356-3/2008 realizat de S.C. Europroiect Gorj 

SRL, Tg. Jiu)  în  Tg. Cărbuneşti, strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, judeţul Gorj” 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

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

          - raportul de specialitate întocmit de compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

          -PUD - proiect nr. 356-3/2008 realizat de S.C. Europroiect Gorj SRL, Tg. Jiu; 

          -Planul Urbanistic General şi Regulamentul de urbanism  aprobate de Consiliul Local al oraşului 

Tg-Cărbuneşti cu Hotărârea nr.111/19.12.2007; 

           - Legea nr.50/1991- republicată în 2004-privind autorizarea lucrărilor de construcţii şi prevederile 

art. 28 alin(3) din normele metodologice de aplicare a Legii. Nr. 50/1991; 

           -prevederile Legii nr. 350/2001 modificată şi completată; 



           - prevederile Ordinului nr.37/N/08.06.2000 al MLPAT pentru aprobarea reglementării tehnice 

”Ghid privind metodologia de elaborare a conţinutului cadru al PUD” indicativ G.M. 009-2000; 

              - Hotărârea CL nr. 109/2008 privind  aprobarea amplasamentului , pentru realizarea de locuinţe 

colective P+3 , în regim de închiriere, pentru tineri: terenul in suprafata de 9004 mp, situat in strada 

Mitropolit Nestor Vornicescu nr.2 , aparţinând domeniului public al oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj;  

       - Hotărârea Consiliului Local nr. 133/27.11.2008 privind avizarea PUD- proiect 356-3/2008; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

H O T A R A S T E  

 

 

    Art.1.-  Se aprobă documentaţia Planul Urbanistic de Detaliu „Construire Locuinţe Colective 

P+3E, în regim de închiriere pentru tineri (proiect nr. 356-3/2008 realizat de S.C. Europroiect Gorj 

SRL, Tg. Jiu)  în       Tg. Cărbuneşti, strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, judeţul Gorj”. 

 

    Art.2.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire  prezenta 

hotărâre.  

 

                                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.10.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  28 octombrie 2009 

Nr.77 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

           

                                                              

 

HOTĂRÂRE 

privind darea in administrare a terenului in suprafaţa de 50.243,27 mp, 

 Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Gorj 

       

 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre;  

             - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

             - expunerea de motive; 

             - Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei 

orasului Tg.Carbunesti ; 

            -  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ; 



      - Adresa cu nr. de înregistrare 16.085/07.10.2009 din partea Consiliului Judeţean Gorj. 

 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

H O T A R A S T E  

 

    Art.1.-  Se aprobă darea în administrare a terenului in suprafaţa de 50.243,27 mp, Direcţiei Generale de 

Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Gorj, pe care sa afla construcţiile in care funcţionează Complexul 

de Servicii Comunitare cu Secţii Protejate pentru Recuperare - Reabilitare a Persoanelor cu Handicap si 

Formare Profesionala Târgu Cărbuneşti. 

    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Carbunesti, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                            Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.10.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  28 octombrie 2009 

Nr.78 

 

 
 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

           

                                                              

HOTĂRÂRE 

privind scoaterea la licitaţie publică  deschisă in vederea concesionarii a  parcării  

in suprafaţa de 280 mp, situata in Str. Eroilor (zona Spital),  oraşul Tg.Carbunesti, jud. Gorj 

 

    

 

   Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

             - proiectul de hotărâre;  

             - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

             - expunerea de motive; 

             - Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 

oraşului Tg.Carbunesti ; 

             - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ; 

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



               

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

H O T A R A S T E  

 

 

    Art.1.-  Se aproba Studiul de Oportunitate si Caietul de Sarcini privind concesionarea parcării in 

suprafaţa de 280 mp, situata in Str. Eroilor( zona Spital),  oraşul Tg.Carbunesti, jud. Gorj. 

    Art.2.- (1) Se aproba scoaterea la  licitaţie publică in vederea concesionarii a  parcării in suprafaţă de 

280 mp, situata in Str. Eroilor( zona Spital),  oraşul Tg.Carbunesti, jud. Gorj. 

                (2) Durata concesiunii este de 2 de ani, preţul fiind de 28 lei/mp/an. 

     Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Carbunesti, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 

                            Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.10.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  28 octombrie 2009 

Nr.79 

 
 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

           

                                                              

HOTĂRÂRE 

privind scoaterea la licitaţie publică  deschisă în vederea vânzării  

a terenului in suprafaţă de 18.781 mp situat in Str. Blahniţei. 

 

 

   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.Carbunesti ; 

             - Adresa nr. 16817/21.10.2009 din partea Mitropoliei Olteniei; 

            - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata . 

 



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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

H O T A R A S T E   

 

 

    Art.1.- Se aprobă efectuarea unui raport de expertiza in vederea stabilirii preţului de pornire la licitaţie. 

    Art.2.- Se însuşeşte raportul de expertiza efectuat de SC CONSEVAL SRL Tg.Jiu, expert tehnic 

autorizat Giura Iulian. 

    Art.3.- Se aproba scoaterea la licitaţie publica in vederea vânzării terenului in suprafaţa de 18.781 mp 

situat in oraş Tg.Cărbuneşti,  str. Blahnitei. 

    Art.4.- Preţul de pornire la licitatie este de 0,5 lei/mp. 

    Art.5.-  Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 38/27.05.2009, privind scoaterea la licitaţie publica 

in vederea concesionarii a terenului in suprafaţa de 18. 781 mp, situat in oraş Tg.Cărbuneşti, str. Blahnitei. 

    Art.6.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Carbunesti, vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                            Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.10.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  28 octombrie 2009 

Nr.80 

 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010 

 

 

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 întocmit de către şefului biroului impozite şi taxe;  

 - prevederile Legii 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal cu modificările ulterioare; 

 - prevederile HG 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată 

prin HG 1861/2006; 



 - prevederile H.G. nr. 956/24.09.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 

2010;   

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

H O T A R A S T E  

 

    Art.1.- Pentru anul fiscal 2010 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează: 

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în anexă, care face parte din prezenta hotărâre. 

b) cota prevăzută la art. 253, alin. 2 din Legea nr.  571/2003 si HG 44/2004 cu modificările ulterioare 

se stabileşte la 1,8%. 

c) cota prevăzută la art. 253, alin. 6 din Legea nr.  571/2003 şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare 

este de 10% si se aplică contribuabililor persoane juridice care nu au efectuat reevaluarea clădirilor după 

data de 01 ianuarie 2006. 

d) cota prevăzută la art. 270 alin 4 din Legea nr.  571/2003 şi  HG 44/2004 cu modificările ulterioare 

se stabileşte la 3%. 

e) cota prevăzută la art. 279 alin 2 din Legea  571/2003 si HG 44/2004 cu modificările ulterioare se 

stabileşte la 5% la perioada reala de cazare.  

    Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin 2, art. 260 alin. 2 şi art. 265 alin. 2 din Legea nr.  571/2003 

cu modificările ulterioare şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare se stabileşte după cum urmează: 

(1)Persoane fizice: 

       a) în cazul impozitului pe clădiri: 10% 

       b) în cazul impozitului pe teren: 10% 

       c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 10% 

(2)Persoane juridice: 

       a) în cazul impozitului pe clădiri: 2% 

       b) în cazul impozitului pe teren: 2% 

       c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 2% 

 

-1- 

 

 

    Art.3.- Pentru anul 2010 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu modificările 

aduse prin HCL 47/26.05.2004. 

    Art.4.- În conformitate cu alin. 3 al art. 255, art. 260, şi alin. 5 al art. 265 impozitul anual pe clădiri, 

teren şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane fizice şi 

juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată respectiv  31 martie 

2010. 

    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.- Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru anul 2010, categoriilor de persoane fizice 

prevăzute în Codul fiscal este cea aprobată prin HCL 27/2004, iar pentru facilităţi comune se aplică cele 

prevăzute la art. 284, 285, 286 din Legea nr.  571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare. 

    Art.7.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                            Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 28.10.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

     Constantina Stăiculescu                                                                                         Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 
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Nr.81 
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CARBUNESTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

noiembrie - decembrie 2009 şi ianuarie 2010  

 

 

 

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 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; 



              - propunerea formulată în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 16.07.2009 de 

către doamna Stăiculescu Constantina, conform procesului verbal ; 

                         

 

       În temeiul  art.45 alin.(1) 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 consilier local  Cioplea Ion  se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă  

pe  lunile noiembrie – decembrie 2009 şi ianuarie 2010. 

 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 24.11.2009,                                

                            cu 13  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

  

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

          prof. Ion Cioplea                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  24 noiembrie  2009 

Nr.82 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                        

HOTĂRÂRE 

privind   rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al oraşului Tg. Cărbuneşti  pe anul 2009 
  

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 contabilitate  

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

       - Legea nr. 18 /2009- privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 

        - referatele nr.17960/16.11.2009;17959/16.11.2009 întocmite de dna Calugaru Mihaela din cadrul 

biroului Gospodarie Urbana; 

        - adresa nr.16679/16.10.2009 de la Spitalul orăşenesc Tg.Cărbunesti; 

        - referatul nr.17.932/16.11.2009 întocmit de dnul Albu Silviu; 

        - referatul nr.14234/21.09.2009 întocmit de dna Daianu Alina din cadrul compartimentului juridic; 

        - referatele nr.16842/14.10.2009;17880/13.11.2009 întocmite de dnul Golumbu Mircea; 

        - referatul nr.17918/13.11.2009 întocmit de dna Danaiata din cadrul biroului Adm. Dom. Pub.şi priv.; 



       - referatul nr.17888/13.11.2009 întocmit de dna Miruta Loredana din cadrul biroului Administrativ; 

        - referatele nr.17038/26.10.2009;17916/13.11.2009;16197/08.10.2009 întocmite de dnul Mladin 

Mircea din cadrul serviciului SVSU; 

        - adresele nr.17922/13.11.2009 si 17673/09.11.2009 primite de la Direcţia Finanţelor Publice Gorj-

Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborare si Execuţie Buget Local; 

        - referat nr.15368/28.09.2009 întocmit de dna Tudorescu Larisa, din cadrul biroului Adm. Dom. 

Pub.şi priv.;- referatele întocmite de Colegiul National T.Arghezi; 

      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 pe anul 2009 al oraşului Tg.Carbunesti cu suma totala de 

76,14 mii lei,conform anexei nr. 1. 

    Art.2.- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii si subvenţii cu suma totala de 2,2 mii lei, conform anexei nr. 2. 

    Art.3.- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor finanţate integral  din 

venituri proprii  cu suma totala de 1,65 mii lei, conform anexei nr.3. 

    Art 4 Se aprobă Lista de investiţii a bugetului local pe anul 2009, rectificată -  anexă la  bugetul de  

venituri si cheltuieli . 

    Art.5.- Anexele nr.1, nr. 2 şi nr. 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.6.- Ordonatorul  principal de credite, compartimentele de resort din cadrul  instituţiei şi ordonatorii 

terţiari  de credite (Centrul  Financiar Tudor Arghezi  si Centrul Cultural Tudor Arghezi Tg. Carbunesti ) 

vor duce la   îndeplinire  prezenta hotărâre. 

                             Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 24.11.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

          prof. Ion Cioplea                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti,  24 noiembrie  2009 

Nr.83 

 

 
            

 Anexa nr. 1 la HCL nr. 83/24.11.2009 

 
 

 

Nr. 

Crt  

Denumire indicator Program 

iniţial 

2009 

Program 

rectificat 

2009 

Influenţe 

+/- 

1. Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor 

descentralizate  ale statului ,total din care : 
5.942 5.865 -77 

 a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ  4.364 4287 -77 

 b) pt finanţarea  –creşă si asistenţi personali – total din care:  735.95 638,95 -97 

    b.1. cheltuieli de personal creşa  177,95 148,45 -29,5 

    b.2. cheltuieli de personal asistenţi personali 558 490,5 -67,5 

 c)pt finanţarea chelt personal  serv com.de ev a populaţiei   255,5 244,5 -11 

 d)active nefinanciare evidenţa populaţiei 110 178 +68 

 e) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001/modificata 476,55 455,55 -21 



A. VENITURI -2009 –                                                                                                 MII LEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. CHELTUIELI – 2009-                                                                                             MII LEI  

 f)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001/modificata 0 61 +61 

2. Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05 191 191 - 

3. Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:   719 719 - 

 a) echilibrare buget local  719 719 - 

4. Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr 

echilibrare bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2009 -   

04.02.04 

502 502 - 

5. Sume defalcate din TVA finanţare ch. Inv. conf.HG 432/2009 61 0 -61 

6. Venituri proprii buget local(imp.şi taxe locale, vânz.dom.priv )  3.281,25 3.281,25 - 

7. Cote defalcate din imp pe venit 47%, cf Legii nr.273/2006; 5.648,78 5.862,92 +214,14 

8. Subvenţii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi  45 45 - 

9. L.482/2006- subvenţii buget de stat trusouri copii 42.02.36 20 20 - 

10. Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 încălzit  250 250 - 

11. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM 40 40 - 

12. Subvenţii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 20 20 - 

13. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi 

alim. cu apă a satelor -42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, 

modificată. 

773,46 773,46 - 

14. Subvenţii reabilitări şcolii HG370/2008-420214;962/2008 270 270 - 

15. Subvenţii buget de stat pt. asistenta medicala din instituţiile de 

învăţământ cod. 420241 
130,29 130,29 - 

 Total venituri  17.893,78 17.969,92 +76,14 

Nr. 

Crt 

Denumire indicator Cod capitol Program 

iniţial 

2009 

Program 

rectificat 

2009 

Influenţe 

+/- 

1. Autorităţi publice 51.02 2.511,85 

 

2.547,99 +36,14 

2. Serviciul com. de ev a populaţiei + 

imprumut bcr 

54.02 1.160,33 1.255,83 +95,50 

3. Tranzacţii prin datoria publică şi 

împrumutul  

55.02 

55.02.30 

81,60 81,60 - 

4. Transferuri cu caracter general intre diferite 

nivele de administraţie  6,5% ajut sociale 

conf. Legea nr.416/2001 

56.02 36 36 - 

5. PSI + situaţii de urgenta   61.02.05 

 

348,40 370 +21,60 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Anexa nr. 2 la HCL nr.83/24.11.2009  

 

 

Bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009 

                                                                               -mii lei- 

 

6. Poliţia comunitară  61.02.03.04 635,2 646,20 +11 

7. Învăţământ  65.02 5.228,35 5.171,85 -43,50 

8. Sănătate,spital  66.02 

 

130,29 143,89 +13,60 

9. Bibliotecă , recreere ,cultură , muzeu 67.02 600,10 602,8 +2,70 

10. Asigurări şi asistenţă socială    68.02 1660,55 1.624,25 -36,30 

11. Locuinţe ,servicii  70.02 4.044,71 4.020,11 -24,60 

13. Transporturi, drumuri şi străzi 84.02 1.456,40 1.456,40 - 

 TOTAL CHELTUIELI   17.893,78 17.969,92 +76,14 



  

      Anexa nr. 3 la HCL nr.83/24.11.2009  

 

Bugetul instituţiilor finanţate integral  din venituri proprii pe anul 2009 

                                                                               -mii lei- 

 

  
 

 

 

 

             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL              

 

                         

HOTĂRÂRE 

privind sărbătorirea Zilei Naţionale a României în anul 2009 

 

 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Program 

iniţial 

2009  

program 

rectificat 

2009 

influenţe

Trim . IV 

+;- 

1. Venituri din prestări servicii si alte activitati 510,55 510,55 - 

2 Subvenţii pentru instituţii publice 274,00 276,20 +2,2 

 TOTAL VENITURI 784,55 786,75 +2,2 

1 Cheltuieli de personal 289 289 - 

2 Cheltuieli materiale , din care : 486,55 487,90 +1,35 

- cap. 67.10 art. 20.01.09 –revizie instalaţie util. gaze 

         art. 20.02- reparaţie centrala sala de sport 

4,65 

8 

5,2 

8,8 

+0,55 

+0,80 

3 Asistenta sociala 2 2,85 +0,85 

4 Cheltuieli de capital 7 7  

 TOTAL CHELTUIELI 784,55 786,75 +2,2 

 Subcapitolul 67100306 Case de cultura 193,55 194,75 +1,2 

 Subcapitolul 67100501 Sport 105 106 1 

Nr. 

crt  

Denumire indicator  Program 

iniţial 

2009  

program 

rectificat 

2009 

influenţe

Trim . IV 

+;- 

1. Venituri din proprietate  5 5 - 

2 Venituri din prestări servicii si alte activităţi 370,20 371,85 +1,65 

 TOTAL VENITURI  375,20 376,85 +1,65 

1 Cheltuieli de personal  101,45 101,45 - 

2 Cheltuieli materiale , din care : 225,75 226,15 +0,4 

- cap. 70.15 art. 20.01.09 revizie instalaţie util gaze 0 0,4 +0,4 

3 Asistenta sociala 3 4,25 +1,25 

4 Cheltuieli de capital  45 45 - 

 TOTAL CHELTUIELI  375,20 376,85 +1,65 

 Subcapitolul 701550 Adm.Pietii  162,2 163,85 +1,65 

 Subcapitolul  831503 Agricultura 5 5 - 

 Subcapitolul 651511 Servicii auxiliare pentru educaţie 208 208 - 



Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

       - sărbătorirea  Zilei Naţionale a României  pe data de 1 Decembrie 2009;  

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

       - referatul nr. 17.908/13.11.2009 al dl. Dobrotă Vasile – director la Centul Cultural „Tudor Arghezi” 

Tg. Cărbuneşti; 

       - referatul nr. 18.191  al comisiei de învăţământ, sănătate şi familie,  activităţi socio-culturale.               

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

       - Legea nr. 18 /2009- privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 

       - bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti; 

 

   În temeiul  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 

 

    Art.1.- Se aprobă sărbătorirea „ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI”  pe data de  1 Decembrie  2009 

după următorul program: 

 11.00-12.00: Festivităţi la Monumentul Eroilor : 

                                    - primirea raportului şi trecerea în revistă a gărzii de onoare;  

                                    - intonarea Imnului de stat al României;   

                                    - alocuţiuni: primar, profesori; 

                                    - festivitatea de premiere  şi de acordare a diplomelor de excelenţă; 

                                    - slujbă religioasă; 

                                    - depunerea coroanelor şi jerbelor de flori;  

                                    - parada militară. 

 12.00-12.30 : Defilarea  tuturor participanţilor pe strada Trandafirilor de la 

Monumentul Eroilor până în Parcul Primăriei, pe muzică de fanfară. 

 12.30-13.00: Program de muzică de fanfară susţinut în Parcul din faţa Primăriei. 

 13.00- 15.00: Masă tradiţională: fasole cu ciolan şi ţuică fiartă pe platoul de lângă 

Casa de Cultură.   

    Art.2.- În cadrul festivităţilor ce vor avea loc se vor premia:  Florin Bastorin -  campion mondial la 

karate- 2009, Surlea Claudiu Aurelian  - campion naţional la Maraton – 18 octombrie 2009, „Cel mai bun 

elev la învăţătură” din cadrul Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” şi „Cel mai bun elev la învăţătură” din 

cadrul Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu”, precum şi domnul Hărăboiu Nicolae, din satul Curteana, 

pentru  aportul său la protecţia mediului înconjurător, prin plantarea de pomi. 

    Art.3.- (1)   Se vor acorda Diplome de Excelenţă din partea Consiliului Local şi a primarului oraşului 

următoarelor persoane care au contribuit,  prin activitatea desfăşurată, la realizarea şi dezvoltarea în oraşul 

nostru a  unor obiective de interes public  din  sănătate, învăţământ, cultură şi artă:   

1. prof. Plăveţi Gheorghe -  pentru  bogata sa creaţie artistică prin care a contribuit la 

promovarea artei şi culturii pe plan local, judeţean, naţional şi internaţional; 

2. prof. Ionel Traian – pentru  constituirea  Ansamblului artistic de muzică populară şi dansuri 

populare  „ GILORTUL TG.CĂRBUNEŞTI ” şi pentru rezultatele deosebite obţinute cu acest 

ansamblu în ţară şi în străinătate; 

 

 

3. medic Tîrziu Constantin pentru activitatea managerială, în calitate de director al Spitalului 

orăşenesc Tg. Cărbuneşti,  prin care a asigurat desfăşurarea actului medical în policlinică şi în 

spital  la standarde deosebite din punct de vedere al infrastructurii – clădiri cu saloane şi 

cabinete  moderne,   precum şi al  dotării cu echipamente tehnico-medicale de ultimă generaţie; 

4. lt.col. Suciu Mircea – pentru colaborarea deosebit de fructuoasă cu autorităţile locale; 

5. prof. Albăstroiu Ion - pentru activitatea desfăşurată în calitate de cadru didactic. 

   (2) Se acordă,   post-mortem,  diplome de excelenţă următorilor: 

1. primului director al Spitalului orăşenesc - medic Belu Victor. 



2. primul director al Liceului „Tudor Arghezi” – prof. Mazilu Constantin; 

3. preotului Motocu Soloman- preotul care a înfiinţat prima Protoierie din oraş;  

4. prof. Vişian Anton – pentru activitatea în calitate de cadru didactic.  

    Art.4.- Pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate sărbătoririi ZILEI NAŢIONALE A 

ROMÂNIE se aprobă alocarea sumei de 5.000  lei, astfel :  

                                      - premierea campionului mondial la Karate: - 500 lei; 

                                      - premierea campionului naţional la atletism:- 200 lei; 

                                      - premierea ,,Celui mai bun elev la Învăţătură”: -2x200 lei= 400 lei ; 

                                      - premierea dl: Hărăboiu Nicolae: - 200 lei; 

                                      - cheltuieli pentru Fanfară: -  1.200 lei; 

                                      - cheltuieli pentru organizarea mesei tradiţionale: 2.500 lei. 

    Art.8.- Primarul oraşului şi aparatul său de specialitate,  Centrul Cultural şi  instituţiile de învăţământ şi 

cultură din oraş vor  duce la  îndeplinire  prezenta  hotărâre.  
                                    

 

                                  Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 24.11.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

          prof. Ion Cioplea                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 
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                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei si statului de funcţii ale aparatului de specialitate 



 al primarului  si ale serviciilor subordonate ale Primăriei 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 nr. 18.099/18.11.2009 al d-nei Birău Simona-

consilier superior; 

             - Legea nr. 18 /2009- privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 

          - prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  

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

ulterioare; 

             - HCL nr.10/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului                            

Local Tg.Carbunesti pe anul 2009; 

             - HCL nr. 61/2009 privind aprobarea modificării  statului de funcţii si a organigramei aparatului                            

de specialitate si ale  serviciilor  subordonate Primăriei Tg. Carbunesti; 

 

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 si statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului şi ale serviciilor subordonate ale Primăriei Tg. Carbunesti, conform anexelor nr. 1 şi 2. 

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

     Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti  vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

                            Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 24.11.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

          prof. Ion Cioplea                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 
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Anexă nr. 2  la HCL nr. 85/2009 

 

 

 
STAT DE FUNCŢII 

APARATUL DE SPECIALITATE AL  PRIMARULUI ORAŞULUI   TG CARBUNESTI 

pe anul 2009 

 

 



 

Nr. 

Crt. 

Denumirea funcţiei Funcţie  

Publică -FP 

Personal 

contractual

-PC 

Functie de 

exec.-E 

Functie de  

conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-

SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M 

Generale-G 

Nr.total 

De 

posturi 

Existent

e 

 

 

Din 

care 

 

vacante 

1 Secretar FP C S 1 1 

2 Auditor superior 1   FP E S 1 - 

Birou Buget Contabilitate  

Resurse Umane  

     

3 SEF BIROU  FP C S 1 1 

4 Consilier superior  2 FP E S 1 - 

5 Consilier principal 1 FP E S 1 - 

6 Referent asistent 3 FP E M 1  

7 Referent superior 2 FP E M 1 - 

8 Referent asistent 3  FP E M 1 - 

9 Inspector asistent 3 FP E S 1 - 

10 Consilier superior  2 FP E S 1  

11 Consilier principal 1 FP E S 1  

Birou impozite si taxe      

12 SEF BIROU  FP C S 1 - 

13 Consilier asistent 1 FP E S 1 1 

14 Consilier superior 1 FP E S 1 - 

15 Consilier asistent  3 FP E S 1 - 

16 Referent superior 2 FP E M 1 - 

17 Referent asistent 3 FP E M 1 - 

Compart. 

Urbanism,amenaj. 

Terit.,gosp.urbana 

     

18 Referent spec.sup.1 FP E SSD 1 - 

19 Consilier principal 1 FP E S 1 - 

20 Inspector principal 1 FP E S 1 - 

21 Inspector principal 1 FP E S 1 - 

Biroul adm.dom.public si 

Privat  

     

22 SEF BIROU  FP C S 1 - 

23 Referent asistent 3 FP E M 1 - 

24 Referent superior 1 FP E M 1 - 

25 Consilier asistent 1  FP E S 1 - 

26 Inspector specialitate II  PC E S 1 - 

27 Consilier principal 1 FP E S 1 - 

28 Consilier asistent 1  FP E S 1 - 

Comp de integrare 

europeana 

     

29 Consilier principal 1 FP E S 1  

30 Referent superior 1 FP E M 1 1 

31 Consilier asistent 2  FP E S 1 - 

       

Compartiment agricol      

32 Referent superior 1 FP E M 1 - 

33 Inspector asistent 2  FP E S 1 - 

34 Consilier juridic FP E S 1 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCTII 
SERVICIUL    POLITIA COMUNITARA TG.CARBUNESTI  

pe anul 2009 
Nr 

Crt 

Denumirea funcţiei Functie 

publica-FP 

Personal 

contractual-

Functie de 

exec.-E 

Functie de 

conduc.-C 

Studii sup.-S 

Scurta durata-SSD 

Postlic.-PL 

Medii-M Generale-

Nr.total 

de 

posturi 

existente 

Din care 

 

vacante 

 

asistent 2 

35 Referent superior 1 FP E M 1 - 

36 Subinginer  I  PC E SSD 1 1 

37 Referent III  PC E E 1 - 

Relaţii cu publicul, 

mass-media, depart.RECL 

     

38 Inspector specialitate 

III 

PC E S 1 - 

39 Referent III PC E M 1 - 

40 Inspector  PC E S 1 - 

41 Inspector relaţii publice   PC E S 1 - 

42 Muncitor necalificat, 

Consilier minoritati 

PC E G,M 1 - 

 Compartimentul 

Asistenta medico-

sociala 

  E   

43 Ref.superior 1 FP E M 1 1 

44 Ref.superior 3 FP E M 1 - 

45 Referent superior 1 FP E M 1 - 

46 Referent superior 1  FP E M 1 - 

47 Referent superior 1 FP E M 1 - 

 Cabinetul primarului      

48 Consilier PC E M 1 - 

49 Consilier PC E S 1 - 

 TOTAL  E E 49 6 



PC G  

1 SEF SERVICIU  FP C S 1 1 

2 Ag.comunitar principal 3 FP E M 1 - 

3 Ag.comunitar principal 3 FP E M 1 - 

4 Ag.comunitar principal 3 FP E M 1 - 

5 Ag.comunitar principal 3 FP E M 1 - 

6 Ag.comunitar asistent 1 FP E M 1 1 

7 Ag.comunitar asistent 2 FP E M 1 1 

8 Ag.comunitar asistent 2 FP E M 1 - 

9 Ag.comunitar asistent 2 FP E M 1 - 

10 Ag.comunitar asistent 2 FP E M 1 - 

11 Ag.comunitar asistent 2 FP E M 1 - 

12 Ag.comunitar asistent 2 FP E M 1 - 

13 Ag.comunitar asistent 2 FP E M 1 - 

14 Guard II PC E M 1 - 

15 Guard I PC E M 1 - 

16 Guard I  PC E M 1 - 

17 Guard I PC E M 1 - 

18 Guard I PC E M 1 - 

19 Guard II PC E M 1 - 

20 Guard II PC E M 1 - 

21 Guard II PC E M 1 - 

22 Guard II PC E M 1 - 

23 Guard II PC E M 1 - 

24 Guard II PC E M 1 - 

25 Guard II PC E M 1 - 

26 Guard II PC E M 1 - 

 TOTAL    26 3 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartiţia   locuinţei de serviciu  - apartamentul nr.1, din blocul  7, 

str. Pădurea Mamului, oraşul Tg.Carbunesti 

 



 

  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 Urbana ;  

          - solicitarea cu nr.16523/2009  a dl.  Stancioi Nicolae  şef serviciu  la Politia Comunitara a oraşului  

Tg.Carbunesti; 

          - prevederile HCL 75B /1999  art. 4  - apt. 1  din bl 7  str. Pădurea Mamului  locuinţa de serviciu;   

          - prevederile Legii 114/1996 - Legea locuinţei; 

          - prevederile O.G. 40/1999 privind protecţia  chiriaşilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu 

destinaţie de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 241/2001 ; 

     

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

H O T A R A S T E  
 

    Art.1.-  (1)  Se aprobă închirierea locuinţei de serviciu - apartamentul nr.1, situat în blocul 7, str. 

Pădurea Mamului,  ca locuinţă de serviciu domnului Stăncioi Nicolae - şef serviciu la Politia Comunitara a 

oraşului  Tg.Carbunesti.  

                   (2) Contractul de închiriere se va încheia pe o perioada de un an, începând cu data de 

01.12.2009, cu posibilitatea prelungirii.  

    Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul instituţiei vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 

                            Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 24.11.2009,                                

                            cu 14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                                        Contrasemnează: 

          prof. Ion Cioplea                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                       cons.jr. Cristi Lupulescu 
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL              

                           

 

HOTĂRÂRE 

privind   rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  

al oraşului Tg. Cărbuneşti  pe anul 2009 

 
  



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 contabilitate  

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

       - Legea nr. 18 /2009- privind legea bugetului de stat pe anul 2009 ; 

       - contul de execuţie al bugetului local la 30.11.2009; 

       - referatul  nr. 19.260/12.2009 întocmit de d-na Bodunu Mihaela; 

       - referatul  nr. 18717/03.12.2009 întocmit de d-na Tudorescu Larisa; 

 

 

      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 pe anul 2009 al oraşului Tg.Carbunesti cu suma totală de 

-687,93 mii lei, conform anexei , care  face parte integranta din prezenta  hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă Lista de investiţii a bugetului local pe anul 2009, rectificată -  anexă la  bugetul de  

venituri si cheltuieli . 

    Art.3.- Ordonatorul  principal de credite, compartimentele de resort din cadrul  instituţiei şi ordonatorii 

terţiari  de credite (Centrul  Financiar Tudor Arghezi  si Centrul Cultural Tudor Arghezi Tg. Carbunesti ) 

vor duce la   îndeplinire  prezenta hotărâre.  
 

                                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 17.12.2009,                                     

                                   cu  14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

     PREŞEDINTELE  DE ŞEDINŢĂ                                                 Contrasemnează: 

                prof. Ion Cioplea                                                                        Secretar,  

                                                                                                     cons. jr. Cristi Lupulescu  
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 Anexă  la HCL nr. 87/17.12.2009 

 

 

 

Nr. 

Crt  

Denumire indicator Program 

iniţial 

2009 

Program 

rectificat 

2009 

Influ-

enţe 

+/- 



A. VENITURI -2009 –                                                                                                 MII LEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. CHELTUIELI – 2009-                                                                                             MII LEI  

 

 

1. Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor 

descentralizate  ale statului . 
5865 5865 - 

2. Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05 191 191 - 

3. Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:   719 719 - 

 a) echilibrare buget local  719 719 - 

4. Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr 

echilibrare bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2009 -   

04.02.04 

502 502 - 

5. Sume defalcate din TVA finanţare ch. Inv. conf.HG 432/2009 0 0 - 

6. Venituri proprii buget local(imp.şi taxe locale, vânz.dom.priv )  3.281,25 3.281,25 - 

7. Cote defalcate din imp pe venit 47%, cf Legii nr.273/2006; 5.862,92 5.174,99 687,93 

8. Subvenţii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi  45 45 - 

9. L.482/2006- subvenţii buget de stat trusouri copii 42.02.36 20 20 - 

10. Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 încălzit  250 250 - 

11. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM 40 40 - 

12. Subvenţii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 20 20 - 

13. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi 

alim. cu apă a satelor -42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, 

modificată. 

773,46 773,46 - 

14. Subvenţii reabilitări şcolii HG370/2008-420214;962/2008 270 270 - 

15. Subvenţii buget de stat pt. asistenta medicala din instituţiile de 

învăţământ cod. 420241 
130,29 130,29 - 

 Total venituri  17.969,92 17.281,99 687,93 

Nr. 

crt 

Denumire indicator Cod capitol Program 

iniţial 

2009 

Program 

rectificat 

2009 

Influ-

enţe 

+/- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

             ROMÂNIA 

     JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞ  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

   CONSILIUL LOCAL                                                                                   

                                                                          HOTĂRÂRE   

privind modificarea cuantumului taxelor prevăzute  

1. Autorităţi publice 51.02 2.547,99 2.232,84 -315,15 

2. Serviciul com. de ev a populaţiei + 

imprumut bcr 

54.02 1.255,83 1.249,35 -6,48 

3. Tranzacţii prin datoria publică şi 

împrumutul  

55.02 

55.02.30 

81,6 81,6 - 

4. Transferuri cu caracter general intre diferite 

nivele de administraţie  6,5% ajut sociale 

conf. Legea nr.416/2001 

56.02 36 36 - 

5. PSI + situaţii de urgenta   61.02.05 

 

370 296,9 -73,1 

6. Poliţia comunitară  61.02.03.04 646,2 540,7 -105,5 

7. Învăţământ  65.02 5.184,85 5.179,65 -5,2 

8. Sănătate,spital  66.02 

 

143,89 60,3 -83,59 

9. Bibliotecă , recreere ,cultură , muzeu 67.02 602,8 591,34 -11,46 

10. Asigurări şi asistenţă socială    68.02 1.624,25 1.567,64 -56,61 

11. Locuinţe ,servicii  70.02 4.020,11 3.989,27 -30,84 

12. Transporturi, drumuri şi străzi 84.02 1.456,40 1.456,40 - 

 TOTAL CHELTUIELI   17.969,92 17.281,99 -687,93 



de art. 5  din HCL nr. 3/2009, pentru anul 2010 

  

Consiliul Local al oraşului Tg. Carbunesti, 

  Având în vedere: 

           -  proiectul de hotărâre: 

           -  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

           -  expunerea de motive ; 

           - raportul de specialitate al ccoommppaarrttiimmeennttuulluuii   Gospodărie Urbană; 

           - O.G. nr.19/1997 privind transporturile, cu completările şi modificările ulterioare; 

           - O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu completările şi modificările ulterioare; 

           - O.G. nr.109/2005  privind transporturile rutiere, cu completările şi modificările ulterioare; 

           - O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată cu completările şi 

modificările ulterioare;  

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

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

 

          În temeiul  art. 36 alin.(2) lit. c şi  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art. 1- (1) La eliberarea acordului de circulaţie pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti se aprobă  începând cu 

01.01.2010 modificarea  taxelor  prevăzute la  art. 5 din HCL 3 / 2009 astfel :  

      a) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată cuprinsă intre 3,5 – 7,5 tone : 200 lei/an/vehicul; 

      b) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată cuprinsă intre 7,5 – 16 tone : 600 lei/an/vehicul; 

      c) pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 16 tone : 1000 lei/an/vehicul. 

                (2) – Prin derogare de la dispoziţiile alin.(1) , in situaţia in care agentul economic care solicită 

eliberarea acordului de circulaţie nu poate preciza numărul de autovehicule si numărul de înmatriculare 

(circulaţie) al acestora , se va elibera un ACORD DE CIRCULAŢIE si se va percepe o taxa unică de 

20.000 lei/an. 

                (3) – Taxele se aplică separat si pentru remorci si pentru semiremorci. 

    Art. 2- Primarul oraşului Tg. Cărbuneşti , biroul Urbanism, biroul  Administrarea Domeniului Public si 

Privat, compartimentul Gospodărie Urbană, Poliţia Comunitară si Politia oraşului Tg. Cărbuneşti vor duce 

la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

 

                                     Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 17.12.2009,                                     

                                   cu  14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

     PREŞEDINTELE  DE ŞEDINŢĂ                                                 Contrasemnează: 

                prof. Ion Cioplea                                                                        Secretar,  

                                                                                                     cons. jr. Cristi Lupulescu  
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          ROMĂNIA 

     JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞ  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

   CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 



            

 

                                                                          HOTĂRÂRE   

                 privind aprobarea ,,Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010 “ 

  

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Carbunesti, 

  Având în vedere: 

       -  proiectul de hotărâre: 

       -  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

       -  expunerea de motive ; 

       -  raportul de specialitate al d-nei Birău Simona; 

       - prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

       - adresa nr. 17.072 /27.10.2009 transmisă la Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici; 

       - prevederile legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările si completările 

ulterioare; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

H O T A R A S T E 
 

 

                                                

         Art.1.- Se aprobă ,,Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010“, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din  data  de 17.12.2009,                                     

                                   cu  14  voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie. 

 

     PREŞEDINTELE  DE ŞEDINŢĂ                                                 Contrasemnează: 

                prof. Ion Cioplea                                                                        Secretar,  

                                                                                                     cons. jr. Cristi Lupulescu  
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