
 

                ROMÂNIA                                                                                                       

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului şi numărului  burselor şcolare pentru anul 2014 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - adresa nr. 949(6154)/10.04.2014 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”; 

       - adresa nr. 363(5889)/07.04.03.2014 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.356/2013  - legea bugetului de stat pe anul 2014; 

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

      - HCL nr. 4/29.01.2014 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti pe anul 2014;    

        În temeiul art. 82 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale  şi  art.45   din Legea nr.2l5/2001 

– legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Pentru anul 2014 se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, după cum urmează: 

         A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:  
                            -85 burse de merit, fiecare în cuantum de 12 lei/luna; 

                            -3 burse de studiu, fiecare în cuantum de  10 lei/luna; 

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

          B. Şcoala Gimnazială  „George Uscătescu” :  

                            -152 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna 

                            -14 burse de ajutor social, fiecare  în cuantum de 10 lei/luna 

   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 29.04.2014, la  care au          

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

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 

Nr. 28 



 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

                                                                       

HOTĂRÂRE 

privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 63 din 25 iunie 2013 

privind aprobarea participării oraşului Tg.Cărbuneşti la   

majorarea capitalului social al  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;  

 Adresa nr. 1691/28.02.2014  înregistrată la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 4148/10.03.2014 din 

partea SC APAREGIO  GORJ SA;  

 Actul constitutiv  al SC APAREGIO  GORJ SA şi calitatea de acţionar pe care oraşul 

Tg.Cărbuneşti o exercită prin Consiliul Local în cadrul SC APAREGIO GORJ SA; 

 Prevederile art.36 alin.(2) lit.b şi d, alin.(4) lit.a, e, f  şi alin.(6),  lit.a, pct.14 din  Legea nr. 

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

 Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

    Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii nr. 

241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;  

    prevederile  Legii nr.356/2013  - legea bugetului de stat pe anul 2014;      

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

    HCL nr. 4/29.01.2014 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti pe anul 2014;    

    faptul că pentru anul 2014 în bugetul local, pentru participarea oraşului Tg.Cărbuneşti la 

majorarea capitalului social al SC Aparegio Gorj SA, a fost alocată suma de 5.000 lei, care a 

fost vărsată la data de 2 aprilie 2014, astfel că în prezent oraşul  are total capital  vărsat suma 

de 95.940 lei;  

În temeiul  art. 45  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.I.- Articolul 1 din HCL nr. 63 din 25 iunie 2013 privind aprobarea participării oraşului 

Tg.Cărbuneşti la  majorarea capitalului social al  S.C. APAREGIO GORJ S.A se modifică şi va 

avea următorul cuprins:  

      „Art.1.– (1) Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. APAREGIO GORJ S.A.. 

             (2) Oraşul Tg.Cărbuneşti va participa la majorare cu un capital subscris în sumă de 

90.000,00 lei, reprezentând un număr de 36.000 de acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei 

fiecare, urmând a avea o cotă de participare proporţională cu numărul de acţiuni. 

             (3) După majorare oraşul Tg.Cărbuneşti va deţine un număr de 38.376 de acţiuni cu o 

valoare nominală de 2,5 lei fiecare, în valoare de 95.940,00 lei.” 

    Art.II.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si compartimentele de resort din cadrul Primăriei 

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

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13  voturi pentru şi 1 abţinere. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 

Nr. 29 



 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, 

ediţia a- XXXIV- a, 29 mai -1 iunie 2014  

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

 -Regulamentul  Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXXIV-a - 2014; 

 -Protocolul încheiat între Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Gorj, Consiliul Local şi Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti,  Biblioteca Judeţeană “Christian Tell ”, 

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Tg. Jiu, cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, ediţia a XXXIV-a, 2014; 

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

ARGHEZI”,  ediţia a - X-a, 29 mai -1 iunie 2014; 

- prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007; 

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

- Legea nr. 356 /2013 -  legea bugetului de stat pe anul 2014 ; 

- HCL nr.4/2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2014;    

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

   Art.1.- Festivalul Internaţional de Literatură ”TUDOR ARGHEZI” - ediţia a - XXXIV-a se 

desfăşoară în perioada 29 mai – 1 iunie 2014. 

   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 III pentru grupaj de poezie( Centrul Cultural) = 600 lei 

                 - Premii pentru elevi (Biblioteca oraş Tg.Cărbuneşti) în cadrul secţiunii „Moştenirea 

Arghezi”, ediţia a -X-a,   adresată elevilor din Tg.Cărbuneşti  şi din împrejurimi, pentru poezie şi eseu                     

( 3 premii x 200 lei ) =  600 lei 

                 - Diurna pentru data de 29 mai 2014 (60 pers x 13 lei) = 780 lei 

                 - Onorarii  juriu (3 x 1000 lei) = 3.000 lei .  

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

- câştigătorului  Premiului  Naţional de Literatură „Tudor Arghezi” pentru Opera Omnia, 

atribuit pe criterii valorice unor scriitori români contemporani, de către Uniunea Scriitorilor din 

România.  

- câştigătorului Premiului Opera Omnia, pentru contribuţii deosebite la afirmarea şi promovarea 

culturii româneşti acordat de către Institutul Cultural Român.    

- câştigătorilor celor două Premii „Tudor Arghezi “ pentru Opera Omnia,  atribuit unor scriitori 

contemporani de prestigiu internaţional de către Consiliul Judeţean Gorj prin CJCPCT Gorj. 

   Art.5.- Ordonatorul principal  de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi 

instituţiile de cultură şi învăţământ ale oraşului Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta 

hotărâre. 

         Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 



Nr. 30 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  transmiterea fără plată către oraşul Novaci,  judeţul Gorj  a mijlocului fix  

Autoturism,  marca DAEWOO CIELO cu nr. de circulaţie GJ-06-PLC   
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre;  

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive;  

          - raportul de specialitate al biroului ADPP; 

          - Hotărârea Guvernului  nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice  modificată si completată; 

          - solicitarea nr. 4270 /23.04.2014 din partea Primăriei oraşului Novaci, înregistrată la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 6654/23.04.2014 cu privire la preluarea în mod gratuit a mijlocului fix,  

Autoturism  marca DAEWOO CIELO cu nr. de circulaţie GJ-06-PLC.  

- prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale  care alcătuiesc domeniul public şi 

privat  al statului şi al unităţilor administrativ –teritoriale, aprobata prin Legea nr.246/2001; 

- Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Locale 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.- Se aprobă  transmiterea fără plată către oraşul Novaci, judeţul Gorj a mijlocului fix,  

Autoturism  marca DAEWOO CIELO cu nr. de circulaţie GJ-06-PLC,  conform HG 841/1995 

modificată şi completată. 

Art.2.-  Predarea-primirea mijlocului fix,  Autoturism  marca DAEWOO CIELO cu nr. de 

circulaţie GJ-06-PLC  se va face pe baza de proces-verbal semnat între cele doua părţi.  

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

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

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 

Nr. 31 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării oraşului Tg.Cărbuneşti la Programul de stimulare a înnoirii 

parcului auto naţional (programul rabla 2014), în vederea achiziţionării unui autoturism prin 

acest program de către Oraşul Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate nr. 6701/24.04.2013; 

- prevederile art. 13, lit. s din O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul de mediu, 

- prevederile art. 24, alin. 3, lit. e din O.U.G nr. 109/2012 privind unele măsuri financiar – bugetare; 

- prevederile O.G nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casarea şi 

valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ 

– teritoriale; 

- prevederile art. 6 şi art. 27, lit m din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul nr.364/2014 al Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice; 

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

         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 oraşului Tg.Cărbuneşti la Programul de stimulare a înnoirii parcului 

auto naţional – programul rabla 2014. 

  Art.2.-  Se aprobă casarea autoturismului marca Dacia cu nr. înmatriculare GJ-02-WUT din parcul 

auto propriu al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, conform Anexei care cuprinde datele de identificare 

ale acestuia şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.- Se aprobă achiziţionarea unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului 

auto naţional, pentru oraşul Tg.Cărbuneşti. 

  Art.4.- Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare 

autoturismului uzat este de 6500 lei. 

  Art.5.- Diferenţa până la valoarea achiziţiei noului autoturism se asigură din bugetul propriu de 

venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti. 

  Art.6.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul primăriei Tg.Cărbuneşti vor 

asigura ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

     participat  15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru şi 1 abţinere. 

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 

Nr. 32 

 



 

 

 

               ROMÂNIA                                                                    anexă la HCL nr. 32/29.04.2014 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

Datele de identificare şi caracteristicele autoturismului uzat  

propus pentru casare  

 

 

 
Marca: Dacia  

 Nr. înmatriculare: GJ-02-WUT 

 Capacitate cilindrică: 1397 cmc 

 Anul fabricaţiei: 1999 

Data primei înmatriculări: 27.01.2000 

Culoare: GRI METAL  

Nr. identificare: UU1R11711Y2908122 

Nr. de omologare: ACDA1N1211T9BX6 

Combustibil: benzină 

Amortizare mijloc fix:  100%  

Km. Efectiv rulaţi: peste 350 000 

 

 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea  „Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014”  

 

 

 

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; 

- 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. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

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

- Referatul 6735/25.04.2014 întocmit de dna. Ciontescu Constanta, cons.sup Adpp. 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare ,  

 

      

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1. -  Se aprobă modificarea  „Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014”,  

conform anexei (formular cod 14), care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2. - Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

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

     

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

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

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 aprilie  2014 

Nr. 33 

 

 



 

 

                  ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statelor de funcţii la Compartimentul asistenţă 

medicală,Compartimentul dispensar şcolar, cămin şi creşa din aparatul de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi statul de funcţii al Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă din subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

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

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

modificata prin Legea nr.13/2011; 

- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

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

- HCL nr. 5/2014 privind aprobarea Organigramei şi  Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului 

Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2014; 

- HCL nr. 4/29.01.2014 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti 

pe anul 2014;   

        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 Statelor de funcţii la Compartimentul asistenţă medicală, 

Compartimentul dispensar şcolar, cămin şi creşa din aparatul de specialitate al primarului oraşului 

Tg.Cărbuneşti, precum şi statul de funcţii al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din 

subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexelor nr. II-a, II-b, II-c,  şi  II-d, 

care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre..          

   Art.2.- Organigrama şi  Statele de funcţii ale celorlalte structuri ale instituţiei rămân nemodificate, 

fiind în vigoare conform HCL nr. 5/29.01.2014.  

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.04.2014, la  care au          

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

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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