
              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept a mandatului  de consilier local  

al domnului UNGUREANU SILVIU-ION  prin demisie 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere:   

       - demisia domnului Ungureanu Silviu-Ion din funcția de consilier în Consiliul Local Tg. 

Cărbunești înregistrată sub nr. 13286   din 29.07.2016; 

       - prevederile art. 9  alin.( 2) litera a) și art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - proiectul de hotărâre și propunerea președintelui de ședință formulată în cadrul şedinţei 

ordinare a consiliului local din data de  25.08.2016,  de adoptare a unei hotărâri în acest sens; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 10 din Legea nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Se ia act de demisia domnului UNGUREANU SILVIU-ION din funcția de consilier 

în Consiliul Local Tg. Cărbunești înregistrată sub nr. 13.286   din 29.07.2016 și se  constată 

încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului UNGUREANU SILVIU-ION. 

    Art.2.-  Se declară vacant locul de consilier local al domnului  UNGUREANU SILVIU-ION. 

    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Județului Gorj, primarului 

oraşului, şi persoanelor interesate. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        



 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 87 

 

                                                                             

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                      

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

HOTĂRÂRE 

privind  validarea mandatului de consilier local  

al  domnului BREBENICĂ DUMITRU  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

         - Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2016 prin care se constată încetarea de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Ungureanu Silviu-Ion și  declararea locului de 

consilier vacant;  

         - procesul verbal al comisie de validare prin care se propune validarea mandatului de 

consilier local al domnului Brebenică Dumitru;  

       - adresa nr. 791  din 17.08.2016 din partea ORGANIZAŢIEI  JUDEŢENE GORJ a PSD, 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 14.375 din 19.08.2016, adresată 

Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești; 

        - prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile art. 6, alin. 2 şi  alin. 3 din  Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

şi completările ulterioare; 

     În temeiul  31 alin.(5) și art. 45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local 

al domnului BREBENICĂ DUMITRU,  candidat pe Lista Partidului Social Democrat  la 

alegerile locale din 5 iunie 2016, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului  

de consilier local al domnului UNGUREANU SILVIU-ION. 



    Art.2.- Domnul BREBENICĂ DUMITRU va face parte din comisia de specialitate a 

consiliului local pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism.    

    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului județului Gorj, primarului 

oraşului, şi persoanelor interesate. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 88 

 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg. Cărbunești  pe anul 2016 

 

 

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

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

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

nr. 14.360/19.08.2016;  

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

indicatorilor  privind finanţele publice; 

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

conducerea  contabilităţii instituţiilor publice; 

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

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

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

ulterioare;  

- analiza efectuată asupra contului de execuție la data de 15.08.2016 și implementarea 

programului impus de Ministerul finanțelor Publice „Forexebug”;  

- adresă nr. 449/18.08.2016 emisă de Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 14.309/18.08.2016; 

- adresă nr. 6.879/17.08.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 14.250/18.08.2016; 

- adresă nr. 198/19.08.2016 emisă de Clubul Sportiv „Gilortul Tg. Cărbunești”,  înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 14.348/19.08.2016; 



  - referatele cu nr. 14231/17.08.2016, 14055/12.08.2016, 9101/13.05.2016, 12745/21.07.2016,      

întocmite  de compartimentele de resort; 

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

cu modificările şi completările ulterioare ,                

HOTĂRĂŞTE 

 

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

+81,00 mii lei și  modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, respectiv 

virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform 

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

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de + 6,00 mii 

lei și modificarea Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, respectiv virări de credite bugetare 

în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 2  (formular cod 

11/02). 

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

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

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

hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 89 

                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg. Cărbunești,  judeţul Gorj  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate; 



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

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

financiare, modificata prin Legea nr.13/2011; 

- prevederile art.18 din Ordonanța de Urgență nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile 

administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;  

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

- HCL nr. 68/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. 

Cărbunești pe anul 2016;   

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

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

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă   modificarea  Organigramei aparatului de specialitate al primarului  oraşului 

Tg.Cărbuneşti și serviciilor subordonate, conform anexei  nr. 1.  

    Art.2.- Se aprobă   modificarea  Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului  

oraşului Tg.Cărbuneşti, conform anexei  nr. 2. 

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

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

Cărbunești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care 

au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 8 voturi pentru și 6 abțineri.  

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 90 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 



 

 

HOTĂRÂRE 

privind  desfăşurarea  Zilelor Oraşului Tg. Cărbuneşti şi a  Festivalului de  

Muzică Lăutăreasca  ,,Gena Bârsan”- ediţia a-XI-a -2016 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate; 

- referatul   din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”; 

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

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

- HCL nr. 9/01.02.2016- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016; 

- Regulamentul de desfăşurare a Festivalului de muzica lăutăreasca ,,Gena Bârsan” ediţia  a-XI-a 

-     2016,   

     

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

       

 

     Art.1.- (1) Se aprobă desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg. 

Cărbunești” în perioada  26 -29 august 2016. 

             (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice se aprobă suma de 

46.000 lei din care 11.000 lei din sponsorizări.           

     Art.2.- Locul de desfăşurare a manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg. 

Cărbunești” este în punctul ,,Parc Stejeret”. 

     Art.3.- Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA BÂRSAN” - ediţia a -XI-a se  desfăşoară 

în oraşul Tg. Cărbunești  pe data de 26.08.2016, conform regulamentului.  

     Art.4.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti  

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 



Nr. 91 
 

 

 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

HOTĂRÂRE 

privind repartiția apartamentului nr. 3 din blocul ANL 2003, sc.1, et.1  situat pe  

strada Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești  și apartamentului nr. 5  

din blocul ANL sc.B, Parter, situat pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,  

       Având în vedere: 

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

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

Protecția Mediului;  

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

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

- Procesul verbal nr. 14.206/17.08.2016  al comisiei de analiză a dosarelor pentru obținerea unei 

locuințe ANL privind propunerea  de repartizare a locuințelor libere; 

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

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

ulterioare;  

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

Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

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

punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  

Locuințe, cu modificările si completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 3, sc.1, et.1, din blocul ANL 2003, situat pe 

strada Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești, începând cu data de 01.09.2016 doamnei              

MICULETE  IONELA  IZABELA. 

   Art.2.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 5, sc.B, Parter, din blocul ANL, situat pe strada 

Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, orașul Tg. Cărbunești, începând cu data de 01.09.2016 

doamnei              ANGHEL IOANA ROXANA. 

   Art.3.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de 

specialitate vor încheia contractele de închiriere.         



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

Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 92 
 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

HOTĂRÂRE 

privind recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii, 

realizate de ANL  pentru locuințele situate în orașul Tg. Cărbunești și aprobarea cotei de 0,1% 

aplicabilă pentru titularii de contracte  care au împlinit vârsta de 35 ani 

 

 

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

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

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

Protecția Mediului;  

- referatul cu nr.  14.267/18.08.2016 al  Sv. Urbanism  Amenajarea Teritoriului  si Gospodărie 

Urbană ; 

- prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ; 

- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

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

ulterioare;  

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

punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  

Locuințe, cu modificările si completările ulterioare; 

 - prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) și d) și alin.(4) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicata 

privind administrația publica  locala ;  

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 



    Art.1.-  Se aprobă  recalcularea chiriei pentru locuințele  de tip ANL situate  în Tg Cărbunești, 

str. Pădurea Mamului, nr.11 și str. Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, începând cu data de 

14.04.2016.  

    Art.2.- (1)  Se aprobă modul de calcul al chiriei pentru locuințele prevăzute  la art. 1, conform 

anexei nr.1 pentru chiriașii cu vârsta  de până la 35 ani, conform anexei nr. 2 pentru chiriașii cu 

vârsta  de  peste 35 ani, pentru locuințele  de tip ANL situate  în Tg Cărbunești, str. Pădurea 

Mamului, nr.11, precum și conform anexei nr.3 pentru chiriașii cu vârsta  de până la 35 ani și 

conform anexei nr. 4 pentru chiriașii cu vârsta  de  peste 35 ani, pentru locuințele  de tip ANL 

situate  în Tg Cărbunești, str. Mitropolit Nestor Vornicescu, anexe care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

       (2) Pentru chiriașii  ale căror contracte de închiriere sunt în faza primilor cinci ani de 

închiriere  rămâne în vigoare cuantumul chiriei stabilită la data închirierii, până la data expirării 

termenului de închiriere, cu stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiției din 

cuantumul chiriei. 

    Art.3.- Se stabilește cota autorității publice locale  de 0,1 %, aplicabilă pentru titularii de 

contracte care au împlinit vârsta  de 35 de ani, la valoarea de înlocuire a locuinței pentru tineri, 

destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în orașul Tg. Cărbunești. 

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

Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care 

au participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru, 5 voturi 

împotrivă și 1 abținere. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 93           

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind diminuarea suprafeței concesionate  

conform contractului  de concesiune nr. 7300/17.04.2008, de la 379 mp la 100 mp 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,  

       Având în vedere: 



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

- Raportul  compartimentului de specialitate ; 

- Prevederile  Legii 215/2001- modificată si completata privind administraţia publică locală ; 

- Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietatea publică, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Adresa nr. 6510/28.03.2016 din partea SC SEMROM OLTENIA SA ; 

- Contractul de concesiune nr. 7300/14.04.2008 ; 

  

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

                           

 

 

 

       Art.1.- Se aprobă diminuarea suprafeței concesionate conform contractului  nr. 

7300/17.04.2008, încheiat  intre Orașul Tg. Cărbunești si SC SEMROM OLTENIA SA, de la 

379 mp la 100 mp.  

       Art.2.- Prețul concesiunii rămâne neschimbat,  adică 37 lei/mp/an si va fi actualizat anual cu 

indicele de inflație. 

       Art.3.-  Predarea-primirea terenului in suprafața de 279 mp de către SC SEMROM 

OLTENIA SA către Orașul Tg-Cărbunești, se va face prin proces-verbal încheiat între părți. 

       Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 94 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 



HOTĂRÂRE 

privind  componenţa nominală a Consiliului de Administraţie  

al   C.S.  „Gilortul”  Tg. Cărbunești 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      - Referatul domnului Motorga Victor preşedintele C.S. „Gilortul” Tg. Cărbunești înregistrat 

cu nr. 197/18.08.2016; 

      - procesul-verbal al Consiliului de Administrație al CS Gilortul Tg. Cărbunești încheiat la 

data de 11.08.2016;  

      - Regulamentul de Organizare și funcționare a CS  Gilortul Tg. Cărbunești;  

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

modificările si completările ulterioare; 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare  

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă componenţa 

nominală a  Consiliului de Administraţie al  C.S.  „Gilortul”  Tg. Cărbunești, după cum urmează: 

     1. Motorga Victor – preşedinte; 

     2. Ungureanu Silviu-Ion  – vicepreşedinte;  

     3. Cimpoieru Alin – membru;  

     4. Buzurin Alin Victor  – membru; 

     5. Ciora Constantin Dorel – membru;  

     6. Luntraru Cristian  – membru;  

     7. Almăjanu Dumitru – membru;    

 

    Art.2.- Orice dispoziţie contrară se abrogă.   

    Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul primăriei şi conducerea CS 

Gilortul Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care 

au participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă și 1 abținere.  

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 



Nr. 95 
 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare si 

a Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările  ulterioare;  

       - prevederile HCL 122/17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare în orașul Tg-Cărbunești și satele aparținătoare; 

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

ulterioare;  

      - Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locala cu modificările și completările 

ulterioare; 

  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

           Art.1.-  Se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele care nu au 

beneficiat din diverse motive de serviciul de salubrizare, nominalizate în tabelul anexat, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

              Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  

care au participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă și 3 abțineri.  

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  



                                    

                                  

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 96 

 

       

  

 

 

Anexă la HCL nr.96 din 25.08.2016  

 
TABEL 

cu persoanele care nu au beneficiat din diverse motive de serviciul de salubrizare 
 pentru taxa specială de salubrizare  

 

Nr 

crt 

Numele si prenumele Data 

 cererii 

Perioada  Adresa scutire 

Rol fiscal 

Documente anexate 

1 CRASNARU MARIUS 29.07.2016 2016 Carbunesti sat nr 234 

rol 1798.1 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu are tomberon 

2 MITRU MARIUS 

MIHAI 

02.08.2016 2016 str Pietii nr 2b rol2571 Lucrează în Spania 

3 ZORILA MARIA 03.08.2016 2016 Carbunesti sat nr 108 

rol 1624 

Lucrează în Spania 

4 HANTULIE ALINA-

ELENA 

03.08.2016 2016 Padurea Mamului bl 

40 ap. 20 rol 4765 

Lucrează în Spania 

5 SENDROIU ROMULUS 04.08.2016 2016 Cojani nr 65 rol 1377 Copie CI alt domiciliu-

lipsă dovada achit. la alt 

domiciliu 

6 POPESCU ILIE 05.08.2016 2016 str Minerilor, bl 18, ap 

17 rol 2719 

Lucrează în Spania 

7 MAGILEA GHEORGHE 05.08.2016 2015-

2016 

Stefanesti nr 98 rol 

657 

Nu are venituri 

8 LEFTER ALINA-

SUZANA 

08.08.2016 2016 str Eroilor nr 65 rol 

4313 

Lucrează în Italia 

9 MILUT PAUL 08.08.2016 2016 str Minerilor, bl 13. ap 

6 rol 4294 

Copie CI alt domiciliu-

lipsă dovada achit. la alt 

domiciliu 

10 VODISLAV ELENA 08.08.2016 2016 str Blahnitei bl41 ap 2 

rol 2878 

Nu locuieste nimeni 

11 CIORTAN RAMONA 11.08.2016 2016 str Minerilor bl 36, ap 

24 rol 4143.1 

Lucrează în Anglia 

12 BOIASU GHEORGHE 11.08.2016 2016 Pojogeni nr 338 

357 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

13 DURALIA 11.08.2016 2016 str Trandafirilor nr 23 Nu are tomberon 



ALEXANDRA rol 1886 Nu s-a ridicat gunoi 

14 BARA EMIL IULIAN 16.08.2016 2016 str Minerilor, bl 21, ap 

5 rol 3118 

Lucrează în Spania 

15 TOMESCU VICTORIA 16.08.2016 2016 str Petrolistilor, bl b 

19, ap 6 rol 2477 

Lucrează în Italia 

16 DRAGUT 

CONSTANTIN 

16.08.2016 2016 Stefanesti nr 128 

rol689 

Copie CI alt domiciliu-

lipsă dovada achit. la alt 

domiciliu 

17 HOLTEA GHEORGHE 16.08.2016 2011-

2016 

Stefanesti nr 1d rol 

1835 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

18 MUSTATA VICTORIA 16.08.2016 2016- 

o pers. 

str Padurea Mamului, 

bl 5, ap 1 rol 2844.1 

Lucrează în Italia 

19 SCHIOPU TATIANA 17.08.2016 2016 Stefanesti, nr 113 rol 

704 si 697 

Copie CI alt domiciliu-

lipsă dovada achit. la alt 

domiciliu 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                          

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbării reprezentantului legal al  oraşului Tg-Cărbuneşti 

 în cadrul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „GILORT” 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:  

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

- adresa GAL Gilort nr. 13.973/11.08.2016;  

- prevederile art.14, art.36 alin.(2) lit.c) şi lit.e) coroborat cu alin.(7) lit.a) din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 



-  HCL nr. 79/12.08.2015 privind participarea  oraşului Tg-Cărbuneşti la constituirea Asociaţiei 

Grup de Acțiune Locală „Gilort”, care cuprinde localităţile Bălăneşti, Scoarţa, Tg-Cărbuneşti, 

Jupâneşti, Vladimir, Săuleşti, Bărbăteşti, Albeni, Roşia de Amaradia şi Prigoria din judeţul Gorj;  

- încheierea Judecătoriei Tg. Cărbunești nr. 100  din 17 iunie 2016 privind validarea dl. Birău 

Dănuț în funcția de primar al  orașului Tg. Cărbunești;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se împuterniceşte  domnul Birău 

Dănuț, primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, să reprezinte interesele oraşului Tg-Cărbuneşti în cadrul 

Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Gilort”;  

Art.2.- Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, împreună cu compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

 

 

                                  

       

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 97 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                          

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentației tehnico-economice  „Modernizare DC18, DJ 661 - drum  acces 

Vatra de sat sinistrați Cojani, oras Târgu Cărbunești, Km 0+000 – Km 0+950” și atribuirea 

contractului de lucrări 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:  

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

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



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

ulterioare; 

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

-  analizând documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții „Modernizare DC18, DJ 

661 - drum  acces Vatra de sat sinistrați Cojani, oraș Târgu Cărbunești, Km 0+000 – Km 

0+950”,  întocmit de S.C. ANAMBUSPROJECT S.R.L.- D, Stoina; 

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

- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice si HG 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica / 

acordului cadru; 

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă Documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții „Modernizare 

DC18, DJ 661 - drum  acces Vatra de sat sinistrați Cojani, oraș Târgu Cărbunești, Km 0+000 – 

Km 0+950”  și indicatorii tehnico-economici cuprinși in devizul general, conform Anexei, care 

face parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă inițierea procedurii de achiziție privind atribuirea contractului de lucrări 

având ca obiect „Modernizare DC18, DJ 661 - drum  acces Vatra de sat sinistrați Cojani, oraș 

Târgu Cărbunești, Km 0+000 – Km 0+950”,  cu termen de execuție 60 de zile și plata pe un 

termen de 2 ani, respectiv 2016 si 2017.         

     Procedura de atribuire este achiziție directa, conform Legii 98/2016. 

     Creditele bugetare aferente plăților ce se vor efectua pe anul 2017, se vor aproba cu prioritate 

pe primul trimestru în BVC al  anului 2017. 

   Art.3.- Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, împreună cu compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 98 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  



     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

septembrie, octombrie și noiembrie  2016 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  

 

       Având în vedere: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

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

673/2002; 

              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de  25 

august 2016, conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Domnul  consilier local GHIȚĂ AURELIAN-DARY  se alege în funcţia 

de preşedinte de şedinţă  pe  lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2016. 

 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.08.2016, la  care 

au participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 8 voturi pentru și 7 abțineri. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 august 2016 

Nr. 99 


