
              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul de principiu în vederea susținerii  Spitalului  Orășenesc de Urgența 

Tg.Carbunesti  in intenția sa  de a  depune  solicitare  la Ministerul Sănătății   in vederea 

obținerii de fonduri  pentru finanțarea  cheltuielilor de capital  -   „dotarea cu aparatura 

medicala” 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,    

         Având în vedere:  
         - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de 

motive; 

   - raportul de specialitate  nr 6845/01.04.2016 al  Serviciului buget contabilitate ,resurse 

umane ; 

   - adresa nr 2432 /23.03.2016  emisa  de  Spitalul Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești; 

  - Nota de fundamentare nr. 1685/23.02.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgenta 

Tg.Carbunesti; 

   - procesul verbal al ședinței ordinare a  Consiliului Local din data de 30.03.2016; 

          - prevederile Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății; 

   - prevederile Legii nr.273/2006  privind finanțele   publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
        -  Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

          
    Art.1.- Se aprobă acordul de principiu în vederea susținerii  Spitalului  Orășenesc de Urgenta 

Tg.Cărbunești  in intenția sa  de a  depune  solicitare  la Ministerul Sănătății   în vederea obținerii 

de fonduri  pentru finanțarea  cheltuielilor de capital  -   „dotarea cu aparatura medicala ”,  cu 

mențiunea  că în Bugetul de venituri și cheltuieli al  anului  2016, nu sunt prevăzute  credite 

bugetare privind asigurarea unei eventuale cofinanțări.  (acordul de principiu nu atrage in vreun 

fel răspunderea autorității publice locale în asigurarea cofinanțării de 10%). 

   Art.2.-  Managerul Spitalului Orășenesc de Urgenta Tg.Cărbunești  va informa, în scris, în 

timp util Consiliul Local Tg.Cărbunești,  care  sunt obligațiile stabilite de Ministerul Sănătății în 

sarcina autorității administrației publice  locale. 



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

Spitalul Orășenesc de Urgenta Tg.Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 04.04.2016, la  care au 

participat          9  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

Tg. Cărbunești,  04 aprilie 2016 

Nr. 36 

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  scoaterea la licitaţie a meselor din sectorul agro-alimentar  

din Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti.  

 

 

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

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

- expunerea   de motive; raportul de specialitate;  

- Referatul nr. 6726/31.03.2016, întocmit de Vlăduțescu Ovidiu, administrator Piaţa agro-

alimentară; 

- Solicitările nr. 14035 și 14036 din 15.07.2015 ale lui Barbu Marin și Barbu Ecaterina și 6647, 

6648 și 6649 din 29.03.2016- Barbu Ion, Barbu Ileana și Barbu Constantin;  

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

completările ulterioare; 

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

- Codul Civil 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

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

Tg.Cărbuneşti pentru perioada 01.05.2016-15.06.2016, în vederea comercializării de răsaduri. 



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

conform HCL nr. 31/27.03.2013. 

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

cu preţul cel mai mare pentru masa solicitata. 

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

Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, până la data de 21.04.2016, ora 9.00. Pe plic se va menţiona 

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

numerotarea existentă în Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti. 

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

producători agricoli si sa depună alături de oferta de preţ, certificat de producător vizat la zi şi 

copie C.I. 

    Art.6.- Licitaţia va avea loc în data de 21.04.2016, ora 10.00 la sediul Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti în  Sala de şedinţe. 

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

conform HCL nr. 31/27.03.2013. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 04.04.2016, la  care au 

participat          9 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu  9 voturi pentru. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

Tg. Cărbunești,  04  aprilie  2016 

Nr. 37 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2016 

 

 

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

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

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

8016/21.04.2016;  

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

indicatorilor  privind finanţele publice; 

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

conducerea  contabilităţii instituţiilor publice; 

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



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

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

ulterioare;  

- referatele nr. 7787 și 7855/19.04.2016 întocmite de Ciontescu Constanța - biroul ADPP; 

- referatul nr. 7701/19.04.2016 întocmit de Diaconu Codruța compart. impozite și taxe locale;  

- adresă nr. 226/19.04.2016, emisă de Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 7895/19.04.2016; 

- contul de execuție la data de 15.04.2016;  

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

cu modificările şi completările ulterioare ,                
 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti cu suma de + 1,33 mii lei şi modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli 

pe anul 2016, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program 

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

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de + 5,00 mii 

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

   Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2016, 

conform anexei nr. 3 (formular cod 14).  

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

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

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

hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

Tg. Cărbunești,  27 aprilie 2016 

Nr. 38 

 
     ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea contractelor de servicii : documentații de avizare a lucrărilor de intervenții 

(DALI), respectiv a contractelor de consultanta pentru accesare fonduri europene si 

guvernamentale, in sesiunea 2014-2020 pentru Spitalul Orășenesc de Urgenta Tg. Cărbunești 

 

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



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

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

- informarea din partea Spitalului Orășenesc de Urgenta in ședința de consiliu local  din luna iunie 2014, 

cu privire la sprijinul financiar pentru întocmirea studiilor premergătoare întocmirii DALI;         

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

- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările și completările ulterioare ; 

-  scrisoarea de intenție transmisa e-mail de dl. dipl. ing. Mihăița Andrei; 

-  OUG 34/2006 modificata privind achizițiile publice; 

- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentațiilor tehnico-economice; 

- ghidul pentru aplicarea la POR 2014-2020, lansat in varianta consultativa; 

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

modificările şi completările ulterioare,                 
HOTĂRĂŞTE 

     Art.1.- Se aprobă atribuirea contractului de servicii proiectare: documentație de avizare a lucrărilor 

(DALI) ,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul 

Spitalului Orășenesc de Urgenta Tg.Cărbunești” în valoare de 130.000 lei  fără TVA,  conform OUG 

34/2006 modificata, în vederea accesării de fonduri europene, POR 2014-2020, Axa nr.8. 

    Art.2.- Se aprobă atribuirea contractului de servicii proiectare: documentație de avizare a lucrărilor 

(DALI): “Consolidarea, Modernizarea și Creșterea  Eficientei Energetice a Spitalului Orășenesc de 

Urgenta Târgu Cărbunești”, in valoare de 130.000 lei  fără TVA,  conform OUG 34/2006 modificata, 

in vederea accesării de fonduri europene, POR 2014-2020, Axa nr. 3. 

  Art.3.- Se aproba atribuirea contractului de servicii proiectare: documentație de avizare a lucrărilor 

(DALI): ,,Extinderea si Amenajarea de noi spatii de cazare Spital Orășenesc de Urgenta Tg. 

Cărbunești’’, in vederea accesării de fonduri guvernamentale (MDRAP-CNI), in valoare de 130.000 lei 

fără TVA pentru fiecare, conform OUG 34/2006 modificata. 

  Art.4.- Se aproba atribuirea contractelor de servicii  consultanta in vederea obținerii finanțărilor 

nerambursabile pentru cele trei(3) documentații de avizare a lucrărilor (Axa nr 8, Axa nr. 3, respectiv 

CNI-MDRAP), in valoare de 130.000 lei fără TVA pentru fiecare, conform OUG 34/2006 modificată. 

  Art.5.- Plățile se vor efectua de către Orașul Tg. Cărbunești in calitate de beneficiar al serviciului, 

numai după obținerea finanțării din fonduri europene in sesiunea 2014-2020 din bugetul proiectului 

pentru fiecare contract in parte,  in caz de finanțare europeana, respectiv guvernamentală. 

  Art.6.- Se mandatează primarul orașului Tg. Cărbunești, ing. jr. Mazilu Mihai Viorel sa semneze 

contractele de servicii, având ca obiect întocmirea DALI :  ,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului orășenesc de urgenta Tg. Carbunesti”, 

“Consolidarea, Modernizarea și Creșterea  Eficientei Energetice a Spitalului Orășenesc de Urgenta 

Târgu Cărbunești”,  si  ,,Extinderea si Amenajarea de noi spatii de cazare Spital Orășenesc de 

Urgenta Tg. Cărbunești’’ cu S.C.  ASIX DESIGN SRL, respectiv contractele de consultanta accesare 

fonduri pentru fiecare proiect in parte, cu S.C. Stef Management Consulting SRL. 

   Art.7.- Se abrogă HCL 48 din 15.07.2014. 

   Art.8.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul instituției se însărcinează cu ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

                                                                                                           

Tg. Cărbunești,  27 aprilie 2016 

Nr. 39 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind concesionarea unor terenuri situate în str. Tudor Arghezi, Bl G7, 

 pentru extinderea locuinţelor 

 

 

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

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

- Expunerea   de motive; raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si 

Privat; 

- cererea proprietarilor apartamentelor nr. 5, 6 și 8 din blocul G7 respectiv Părău Maria-Daniela, 

Chioroși Tiberiu și Văduva Vasile Paul privind concesionarea terenului pentru extinderea  

locuințelor, înregistrată la nr. 7234 din 08.04.2016;   

- cererea proprietarilor apartamentelor nr. 2 și 4 din blocul G7 respectiv Ceroi Gheorghe și 

Călina Ilie privind concesionarea terenului pentru extinderea  locuințelor, înregistrată la nr. 7695 

din 18.04.2016; 

- planul de situaţie pe suport topografic; 

- prevederile Legii nr.50/1991, republicata; 

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

- prevederile art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b si art.45 din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată cu completările şi modificările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,                

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă concesionarea prin încredinţare directa a terenului situat în oraşul 

Tg.Cărbuneşti str. Tudor Arghezi, la est de blocul G7, în suprafaţa totală de 20,52 mp,  câte 

10,26 mp pentru fiecare proprietar al apartamentelor nr. 5, Parter şi nr. 8, et.1 , scara 2,  bl G7, 

respectiv Părău Maria-Daniela și Văduva Vasile Paul,  pentru extinderea locuinţelor. 

    Art.2.- Se aprobă concesionarea prin încredinţare directa a terenului situat în oraşul 

Tg.Cărbuneşti str. Tudor Arghezi, la est de blocul G7, în suprafaţa totală de 23,40 mp,  

proprietarului  apartamentului       nr. 6, Parter, scara 2,  bl G7, respectiv Chioroși Tiberiu,  

pentru extinderea locuinţei. 

    Art.3.- Se aprobă concesionarea prin încredinţare directa a terenului situat în oraşul 

Tg.Cărbuneşti str. Tudor Arghezi, la est de blocul G7, în suprafaţa totală de 5,52 mp,  câte 2,76 

mp pentru fiecare proprietar al apartamentelor nr. 2, Parter şi nr. 4, et.1 , scara 1,  bl G7, 

respectiv Ceroi Gheorghe și Călina Ilie,  pentru extinderea locuinţelor. 

    Art.4.- Perioada concesionarii este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabileşte la suma de             

20 lei/mp/an. 

    Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  



     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

Tg. Cărbunești,  27 aprilie 2016 

Nr. 40 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al oraşului Tg.Cărbuneşti  

 

 

 

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

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

             - expunerea de motive; 

             - raportul de specialitate;   

             - prevederile art. 10, lit. (d),  al Legii 481/2004, Legea protecţiei civile, modificată şi 

completată prin Legea nr.212/2006; 

             - prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor ; 

              - prevederile OMAI 1184/2006, privind organizarea si asigurarea activităţii de evacuare 

in situaţii de urgenta; 

              - prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor; 

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

cu modificările şi completările ulterioare ,                
 

HOTĂRĂŞTE 

 

 



    Art.1.- Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din oraşul Tg.Cărbuneşti, 

actualizat,   prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

    Art.2.- Primarul oraşului, şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi 

compartimentele de resort vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre.  

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2016, la  care 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                       

 

 

 

 

                     

 

 

Tg. Cărbunești,  27 aprilie 2016 

Nr. 41 
 

 

                  ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului şi numărului  burselor şcolare pentru anul 2016 

 

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

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

       - adresa nr. 1218 (7915)/20.04.2016 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”; 

       - adresa nr. 527 (8050)/22.04.2016 a Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu”;    

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

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

privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011; 

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

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

Tg.Cărbuneşti pe anul 2016;    



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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,                
 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Pentru anul 2016 se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat, după cum urmează: 

         A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:  
                            -98 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar; 

                            -2 burse de studiu, fiecare în cuantum de  12 lei/luna/beneficiar; 

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

          B. Şcoala Gimnazială  „George Uscătescu” : 

                        1. Pentru semestrul  I an școlar 2015-2016:   

                            -102 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar; 

                            -14 burse de ajutor social, din care 13 burse orfani şi 1(una) bursă boală, fiecare 

în cuantum de 10 lei/luna/beneficiar.;  

                      2. Pentru semestrul  II an școlar 2015-2016:   

                            -145 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar; 

                            -14 burse de ajutor social, din care 13 burse orfani şi 1(una) bursă boală, fiecare 

în cuantum de 10 lei/luna/beneficiar.  

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

Tg.Cărbuneşti, şi conducerile unităţilor de învăţământ din oraşul Tg.Cărbuneşti  vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2016, la  

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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