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HOTĂRÂRE
privind  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011
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 
buget /contabilitate – resurse/ umane; 
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu 
modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 
2011;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice 
pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 
publice şi OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice;
- Scrisoarea – cadru nr. 372847/15.09.2010 elaborată de 
Ministerul Finanţelor Publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi 
completările ulterioare ;  
-HG 649/2011,adresa MEF 927/2011;
-adresa 33643/11.07.2011 a DGFP Gorj ce transpune hota-
rarea  prin care  s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate  
din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale -11.02.06-  pen-
tru plata unor arierate , a unor cheltuieli curente  si de capital , 
precum si pentru finantarea unor cheltuieli de investitii.
-referatul nr.9847,9848 /07.07.2011– Cirtana Ion –consilier 
in cadrul biroului Ad.Dom. Public si Privat;
-referatul nr. 10232/19.07.2011- Dodoaca Ivona – consilier 
superior- resurse umane;
-referatul nr.10323/21.07.2011- Vasile Madalin –consilier 
personal.
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 chel-
tuieli pe anul 2011 al oraşului Tg.Carbunesti,  cu suma totală 
de + 100.000 lei, conform anexei nr.1 (formular cod 11 şi 
formular cod 11/01). 
Art.2.- Se aprobă următoarele virări de credite bugetare din 
cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
Art.3.- Se aprobă  Programul de investiţii publice  pe anul 
2011, prevăzut în anexa nr.2 (formular       cod  14).
Art.4.- Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezentul 
proiect de hotărâre.  
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si 
serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi ordonatorii 
terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spi-
talul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Carbunesti) vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .

HOTĂRÂRE
privind modificarea coloanei nr. 5 ”Valoare de inventar” din 
anexa la HCL nr. 39/28.05.2007
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate ale biroului Administrarea Do-
meniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
- Prevederile art. 38, alin.2, litera c din Legea 215/2001- 
modificată, privind administraţia publică locală ;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia ;  
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al comunelor, municipiilor si judeţelor.
În temeiul  art.45   din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Anexa la HCL nr. 39/28.05.2007 se modifica , dupa 
cum urmeaza :
-la pozitia 91, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
24161,58
-la pozitia 92, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
13763,2
-la pozitia 93, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
9324,4962
-la pozitia 94, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
18372,94

-la pozitia 95, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
114098,94
-la pozitia 96, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
31969,31
-la pozitia 97, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
2484633,5
-la pozitia 98, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
25822,573
-la pozitia 99, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
118166,45
-la pozitia 100, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
1453,94
-la pozitia 101, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
6779,25
-la pozitia 102, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
62888,21
-la pozitia 103, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
8,0767
-la pozitia 104, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
32356,64
-la pozitia 105, coloana 5 va avea urmatorul  cuprins : 19,0
-la pozitia 106, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
13875,67
-la pozitia 107, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 6,98
-la pozitia 108, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 7,18
-la pozitia 110, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
119081,75
-la pozitia 111, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
49460,82
-la pozitia 112, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
94708,07
-la pozitia 113, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
179021,48
-la pozitia 114, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
17843,9
-la pozitia 115, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
2232190,0
-la pozitia 116, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 
29839,0
Art. 2.  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind completarea anexelor la Hotărârea Consiliului Lo-
cal nr. 53/18.08.2009 şi  la Hotărârea Consiliului Local nr. 
67/30.09.2009,  la coloana nr. 5 ,,Valoare de inventar – lei”
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate ale biroului Administrarea Do-
meniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
 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 ;
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunelor, municipiilor si judeţelor ;
În temeiul  art.45   din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 53/18.08.2009 
se completează la coloana nr. 5 ,,Valoare de inventar – lei”  
cu suma de 5084,00,  conform raportului de evaluare întoc-
mit de SC CONSEVAL SRL Tg.Jiu.
Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 67/30.09.2009 
se completează la coloana  nr. 5 ,,Valoare de inventor – lei” 
cu suma de 835560,00, conform raportului de evaluare întoc-
mit de SC CONSEVAL SRL Tg.Jiu;
Art. 3.  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind  concesionarea unui teren aparţinând domeniului 
privat al oraşului 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 ale biroului Administrarea Do-
meniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 10034/13.07.2011din partea doamnei An-
dritoiu Daniela Liliana privind concesionarea terenului 
in suprafata de 12 mp sitiuat in Str. Trandafirilor, orasul 
Tg.Carbunesti;
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicara a O.U.G. 54/2006
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , 
republicata ;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul ju-
ridic 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 Studiul  de Oportunitate privind conce-
sionarea terenului în suprafaţă de 12 mp  situat in Str. Tranda-
firilor, oraşul Tg.Carbunesti.
Art.2.- Se aproba caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie 
publica in vederea concesionarii terenului in suprafata de 12 
mp situat in Str. Trandafirilor, orasul Tg.Carbunesti.
Art. 3.- Durata concesiunii este de 49 ani,  preţul minim de 
pornire a licitaţiei fiind de 32 lei/mp/an.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea târgului anual al oraşului 
Tg.Cărbuneşti.
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având  în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate ale biroului Administrarea Do-
meniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ;
- Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- 
modificată, privind administraţia publică locală ;
- Prevederile Legii 273/2006, privind finanţele publice locale 
;
- Prevederile Legii nr. 571/2003- Codul Fiscal cu modificările 
si completările ulterioare;
În temeiul  art.45   din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă desfăşurarea târgului anual al oraşului 
Tg.Cărbuneşti în perioada 25-29 august 2011.
Art.2.- Locul de desfăşurare al târgului anual este in punctul 
,,Parc Stejeret”.
Art.3- Se aproba taxa pentru târgul anual de 6 lei/mp pe 
întreaga perioada de desfăşurare a târgului- 25-29 august 
2011.
Art.4.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti  vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile august, 
septembrie  şi octombrie 2011
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 organiza-
re şi funcţionare a consiliilor locale  aprobat de O.G. nr. 
35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
673/2002;
- propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a con-
siliului local din data de 27 aprilie 2011, conform procesului 
verbal al şedinţei  ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Articol unic:  Domnul  consilier local Călina Iuliu   se alege 
în funcţia de preşedinte de şedinţă  pe  lunile august, septem-
brie şi octombrie  2011.

Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Iulie 2011
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Recensământul populaţiei - perioada 20 - 31 octombrie 2011

ÎN PERIOADA 15.08.2011 - 15.09.2011

RECRUTĂM RECENZORI
( operatori de interviu )

PENTRU RECENSĂMÂNTUL 
POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR 

DIN ROMÂNIA,
20 – 31 OCTOMBRIE 2011

CONDIŢII DE ANGAJARE:
 Să aibă cel puţin 18 ani împlinţi şi 

cel puţin studii medii;
 Să aibă cetăţenia română şi să 

cunoască limba româmă (scris, citit, vor-
bit);

 Să prezinte cazierul judiciar;
 Să aibă o ţinută decentă şi un limbaj 

corespunzător;
 Să aibă capacitatea să desfăşoare 

munca în teren şi să fie disponibil zilnic în-
tre orele 8-20 pe toată durata desfăşurării 
Recensământului;

 Să nu aibă probleme de dicţie şi  să 
aibă un scris citeţ;

 Să aibă capacitatea de a face calcule 
simple şi corecte la însumarea datelor pen-
tru centralizare;

 Să aibă capacitatea fizică de efort 
prelungit;

 În zonele cu populaţie de altă etnie  
decât cea română, cunoaşterea limbii şi a 
acelei etnii şi a specificului etniei respective 
reprezintă un avantaj;

 Deţinerea unui telefon mobil este un 
avantaj pentru o comunicare eficientă cu 
coordonatorii recenzorilor.

Solicitările se primesc la Comisiile lo-
cale de recensământ din fiecare localitate ( 
primărie).

Oraşul Târgu-Cărbuneşti a devenit capitala muzicii lăutăreşti, vineri, 26 august 2011, când s-a derulat cea de-a şasea ediţie a Festivalu-
lui de muzică lăutărească „Gena Bârsan”. Pentru organizarea sa şi-au dat mâna mai multe instituţii: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul 
Local şi Primăria Târgu-Cărbuneşti, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Şcoala Populară 
de Artă, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Centrul Cultural „Tudor Arghezi” din Târgu-Cărbuneşti. Festivalul s-a 
adresat tarafurilor lăutăreşti tradiţionale, care folosesc în interpretare instrumente tradiţionale şi respectă tradiţia şi autenticitatea cân-

tecului şi portului popular. Au fost două secţiuni 
în concurs: tarafuri şi rapsozi. Potrivit organiza-
torilor, componenţa tarafului a fost următoarea: 
vioară sau fluier, braci, chitară, bas. Rapsozilor li 
s-a cerut să aibă în repertoriu o baladă şi un cântec 
de joc. Marele premiu al Festivalului „Gena Bâr-
san” ediţia a VI-a a fost obţinut de Taraful de la 
Gorj, al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu; locul 
I – Lăutarii Gorjului, condus de Victor Ţambu; 
locul II – Taraful Piţigoi din Târgu-Cărbuneşti şi 
locul III – Taraful Vică Argint de la Pârăul de Pri-
por. La secţiunea Rapsozi au fost premiaţi: Bebe 
Piţigoi, Adina Lătăreţu şi Constantin Gaciu din 
Olt. După premierea câştigătorilor a urmat un 
minunat spectacol al Ansamblului Folcloric de 
cântece şi dansuri populare „Gilortul”, în frunte 
cu talentata Luiza Ciudin, câştigătoare a numer-
oase premii, la concursuri din diferite colţuri ale 
ţării. Dintre tinerele talente ale oraşului nostru 
care au urcat pe scenă în seara de 26 august ţinem 
să reamintim pe Stângă Roxana şi Cîrstoiu Elvira 
Ştefania.

Festivalul naţional "Gena Bârsan" - Ediţia a VI-a
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Zilele oraşului cu muzică, joc şi voie bună

Manifestările organizate cu ocazia Zilelor Oraşului Tîrgu Cărbuneşti au strâns mii de oameni în Pădurea Stejăret, pe parcursul ce-
lor patru zile de distracţie. Muzica a răsunat în tot oraşul, iar artiştii care au urcat pe scenă au fost răsplătiţi cu ropote de aplauze.

La deschidere a fost prezent domnul primar Mazilu Mihai 
Viorel, domnul viceprimar Călina Iuliu, consilieri locali si alte 
oficialităţi judeţene. Şi în acest an Primăria şi Consiliul Local din 
Târgu Cărbuneşti s-au străduit să le ofere cărbuneştenilor puţină 
bucurie şi să-i facă să mai uite de greutăţi. “În vremuri grele şi 
tulburi am încercat să aduc bucurie în sufletele oamenilor, orga-
nizând Zilele Oraşului şi aducând aici artişti consacraţi, de mare 
renume, care să bucure sufletele cărbuneştenilor mei”, a precizat 
domnul primar Mihai Mazilu. Seară de seară, edilul a fost prezent 

în Pădurea Stejăret, acolo unde s-au desfăşurat spectacolele. În 
aceeaşi locaţie s-au instalat şi comercianţii cu îmbrăcăminte şi 

jucării, dar şi terasele cu mici şi bere. Singura grijă a lui Mazilu 
era ca totul să fie bine şi oamenii să fie mulţumiţi. “Sper că a ieşit 
bine. Vreau ca lumea să fie mulţumită de organizare şi de modul 
cum se desfăşoară Zilele Oraşului”, cităm primar Mihai Mazilu 
înainte de spectacol.

Ziua de Joi, 25 August, prima din cele 5 zile de sărbătoare a 
fost deschisă de formaţia “Măriuţa şi Puiu Bosneanu“ urmaţi 
de solistul de muzică populară Ion Drăgan şi alţi invitaţi. Vin-
eri 26 August a fost ziua  Festivalului interjudeţean de muzică 
lăutărească “Gena Bârsan“. După Gala Laureaţilor a urcat pe 
scena Clubul Sportiv de Karate “Gilortul“ urmat de Ansamb-

lului Folcloric de cântece şi dansuri populare “Gilortul“ Tîrgu 
Cărbuneşti împreună cu tinerele soliste cărbuneştene, Luiza Ciu-
din, Roxana Stângă şi Elvira Ştefania Cîrstoiu. Sâmbătă seara, 
a fost deschisă de cântăreaţa şi prezentatoarea tv Bianca Rus; 
după aceasta, pe scenă a urcat îndrăgita Maria Dragomiroiu, care 
i-a înnebunit pe cărbuneşteni cu bine-cunoscutele sale cântece 
populare. Pentru duminică seara, cărbuneştenilor li s-a pregătit 
un program muzical susţinut de soliştii trupei „Bere Gratis“. În 
ultima zi de sărbătoare, Luni, 29 August, mitropolitul Olteniei, a 
oficiat o slujbă la Mănăstirea Cămărăşeasca, cu ocazia praznic-
ului Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. La ora 20:00, 
Ansamblul Artistic „Doina Gorjului“ a susţinut un spectacol fol-
cloric, după care a urmat surpriza serii, focul de artificii.


