
ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind   rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2015  

 

 

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 ; 

- 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.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

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

ulterioare; 

- referatul nr. 6.200/06.04.2015 întocmit de Corici Sorin –şef birou ADPP; 

- referatul nr. 6.079/02.04.2015 întocmit de Stăncioi Nicolae–şef Serviciu Poliţie Locală;   

- adresa nr. 1.308/02.03.2015, emisă de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrată la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 6.076/02.04.2015; 

- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la 31.03.2015;  

- contul de execuţie la data de 31.03.2015; 

         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 2015 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, cu suma de + 53,00 mii lei  şi modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, 

respectiv modificări de alocaţii 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.- 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  şedinţa extraordinară din data  09.04.2015, la care au fost 

prezenţi        

   14 consilieri  din numărul total de 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,  09 aprilie 2015 

Nr. 40 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  retragerea dreptului de folosinţă a terenului  atribuit pentru  tineri, conform 

 Legii nr.15/2003, în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, 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 de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

      - P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 

aprobat prin  H.C.L nr.111/2007; 

      - PUZ vatra de sat Cojani proiect nr. 39/2006, aprobat prin HCL nr. 32/22.04.2008;   

- H.C.L nr. 121/27.11.2013 privind atribuire teren in folosinţă  gratuită pe durata existentei 

construcţiei d-lui Hăinaru Florin Daniel;        

- H.C.L nr. 130/18.12.2013 privind atribuire teren in folosinţă  gratuită pe durata existentei 

construcţiei d-lui Cicea Ionuţ Marian; 

- prevederile art.6, alin(1) si alin(2) al Legii nr.15/2003 republicata -2014,  privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

 - prevederile Legii nr.50/1991, republicată -2004, (art.36) privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţie. 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 



         Art.1.-  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 500,00 mp (lot 

nr. 65) atribuit prin H.C.L nr. 121/27.11.2013 d-lui Hăinaru Florin Daniel, deoarece nu au fost 

începute lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile 

Legii nr.15/2003. 

         Art.2.-  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 455,00 mp (lot 

nr. 19) atribuit prin H.C.L nr. 130/18.12.2013 d-lui  Cicea Ionuţ Marian, deoarece nu au fost 

începute lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile 

Legii nr.15/2003. 

         Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în  şedinţa extraordinară din data  09.04.2015, la care au fost 

prezenţi        

   14 consilieri  din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.      

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  09 aprilie 2015 

Nr. 41 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pentru tineri,  

în vederea realizării unei locuinţe în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, 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 de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

- P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 

aprobat prin H.C.L nr.111/2007; 



- Solicitarea nr.6031/02.04.2015 a d-nei Bobeanu Maria Alina din oraşul Tg.Cărbuneşti, satul 

Floreşteni, nr.155, judeţul Gorj,  privind atribuirea  unui  lot de teren pentru tineri, pentru 

construcţia unei locuinţe, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti; 

- H.C.L nr.40/24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri; 

- H.C.L nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti; 

- Prevederile  Legii nr.15 /2003, republicată,  modificată şi completată privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă 

de 455,00 mp (14 m x 32,50 m) - lotul cu nr. 19, numitei Bobeanu Maria Alina,  CNP 

2821229203827 din oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Floreşteni, nr.155, judeţul Gorj, situat  în satul  

Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.2.-  (1) Beneficiara dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionată  la art.1 este  

obligată să înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, 

conform art.6 alin.(1) din Legea nr.15/2003, şi să o realizeze în conformitate cu Legea 

nr.50/1991, modificată si completată.        

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

retragerea dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit,  conform art.6 alin.(2) din Legea 

nr.15/2003. 

    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei 

Tg.Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în  şedinţa extraordinară din data  09.04.2015, la care au fost 

prezenţi        

   14 consilieri  din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.      

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  09 aprilie 2015 

Nr. 42                   

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  



 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea  unui reprezentant al Consiliului Local Tg.Cărbuneşti în Comisia 

pentru selecţia, evaluarea şi propunerea de candidaţi pentru funcţia de membru 

 al Consiliului de Administraţie al  SC APAREGIO GORJ  SA  

 

 

 

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 ; 

- Adresa nr. 3141/02.04.2015 (6336/08.04.2015) 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 art. 29 din OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice; 

- 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;  

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Articol unic: Se desemnează doamna Dodoacă Ivona reprezentantul Consiliului Local 

Tg.Cărbuneşti în Comisia pentru selecţia, evaluarea şi propunerea de candidaţi pentru funcţia de 

membru al Consiliului de Administraţie al  SC APAREGIO GORJ SA.  
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în  şedinţa ordinară din data  28.04.2015, la care au fost prezenţi        

   15 consilieri  din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 

  

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 



 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28 aprilie 2015 

Nr. 43 

 

 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, 

ediţia a - XXXV - a, 22 mai - 24 mai 2015 

 

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 XXXV-a - 

2015; 

- 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, Liga Culturală „Fii 

Gorjului” Bucureşti,  cu privire la organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional de 

Literatură “TUDOR ARGHEZI”, ediţia                a- XXXV-a, 2015; 

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

,,MOŞTENIREA ARGHEZI”,  ediţia a - XI-a, 22 mai -24 mai 2015; 

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

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

- HCL nr. 11  /2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2015;    

         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 - XXXV-a se 

desfăşoară în perioada 22 mai – 24 mai  2015. 

   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: 10.005 lei, din care:   

                 - Premiu pentru promovarea internaţională a operei argheziene = 1.600 lei  

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

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

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

şi eseu                     ( 3 premii x 200 lei ) =  600 lei 

                 - cazare laureaţi şi invitaţi străini = 3.100 lei  

                 - Diurna pentru data de 23 mai 2015 (65 pers x 17 lei) = 1.105 lei 

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



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

- celor doi câştigători ai Premiului  Naţional de Literatură „Tudor Arghezi” pentru 

Opera Omnia, atribuit pe criterii valorice unor scriitori români contemporani, de către 

Uniunea Scriitorilor din România.  

- celor doi câştigători ai Premiului  „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  şedinţa ordinară din data  28.04.2015, la care au fost prezenţi        

   15 consilieri  din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.  

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

Tg.Cărbuneşti,  28 aprilie 2015 

Nr. 44 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare  

a C.S „Gilortul” 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;  

      - Referatul de specialitate al preşedintelui C.S „Gilortul” Tg.Cărbuneşti dl. Cocheci 

Constantin înregistrat cu nr. 46/20.04.2015; 

      - Prevederile Legii educaţiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările si completările 

ulterioare; 

      - Prevederile Legi si Legea 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 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 



 

 

    Art.1.-  Se aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv „Gilortul” 

Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziţie contrară. 

    Art.3.- Preşedintele C.S „Gilortul” Tg.Cărbuneşti şi persoanele din subordinea acestuia vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în  şedinţa ordinară din data  28.04.2015, la care au fost prezenţi        

   15 consilieri  din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri.  

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28 aprilie 2015 

Nr. 45 

 

 

 

                                                          Anexă  la H.C.L NR.  45 din 28.04.2015 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  

CLUBULUI SPORTIV  „GILORTUL” TG-CĂRBUNEŞTI 

 

CAPITOLUL I 

ORGANIZARE-FORMA JURIDICA-DENUMIRE –SEDIU 

 

             Art 1. (1) Clubul Sportiv „ Gilortul” Tg-Cărbuneşti , este persoană juridică de drept public 

organizat în subordinea Consiliului Local, in temeiul Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu 

modificarile si completarile ulterioare si a Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

             ( 2). Clubul Sportiv „Gilortul” Tg-Carbunesti  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare şi cu prezentul Regulament de Organizare si Functionare (denumit in cele ce 

urmeaza ,, Regulament”).. 

              (3). Clubul Sportiv „Gilortul” se organizează şi funcţionează după regulamentul de organizare şi 

funcţionare propriu, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Tg-Cărbuneşti şi se bucură de drepturile 

conferite de legislaţia în vigoare. 



              (4) .  C.S Gilortul Tg-Carbunesti are deplina autonomie in stabilirea si realizarea programelor 

proprii, in consens cu politicile sportive ale autoritatilor locale , concepute pentru a raspunde nevoilor 

comunitatii. 

             Art 2. (1) Denumirea structurii sportive este : CLUBUL SPORTIV „GILORTUL” TG-

CĂRBUNEŞTI 

Schimbarea  denumirii Clubului Sportiv „GILORTUL” Tg-Cărbuneşti se face numai prin hotarare a 

Consiliului Local Tg-Carbunesti , pe baza avizului  Autoritatii Naţionale pentru Sport si Tineret si a 

raportului motivat al initiatorului unei astfel de operatiuni. 

Insemnele si culorile C.S Gilortul Tg-Carbunesti sunt alb –albastru.  

             Art 3. Sediul Clubul Sportiv „Gilortul” Tg-Cărbuneşti este in orasul Tg-Carbunesti, strada  

Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.4, judetul Gorj..  

CAPITOLUL II 

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE –STRUCTURA ORGANIZATORICA 

             Art 4 (1) Scopul C.S Gilortul Tg-Carbunesti il constituie organizarea si administrarea de activitati 

sportive, prin dezvoltarea activitatii de performanta,  selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii 

interne şi internaţionale pentru promovarea imaginii comunitatii locale; 

            (2) Obiectul de activitate al C.S Gilortul Tg-Carbunesti cuprinde urmatoarele: 

a) Promovarea spiritului de fairplay , combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajul în activitatea proprie; 

b) Promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; 

c) Administrarea bazei materiale proprii; 

d) Organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive 

naţionale. 

e) Atragerea de sponsori , coordonarea si facilitarea sponsorizarii activitatii sportive de catre agentii 

economici , persoane fizice si juridice , din tara si strainatate; 

f) Organizarea de actiuni sportive cu caracter de promovare a miscarii sportive si selectie a tinerelor 

talente in colaborare cu institutiile de invatamant;  

g) Initierea si organizarea de programe si actiuni de atragere a cetatenilor orasului Tg-Carbunesti in 

practicarea sportului; 

h) C.S Gilortul Tg-Carbunesti poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si a obiectului 

de activitate , in conditiile legii. 

Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul Local al orasului Tg-Carbunesti a pus la dispozitie spre folosinta, 

cu titlul gratuit, catre C.S Gilortul Tg-Carbunesti baza sportiva (stadionul local din Tg-Carbunesti), 

conform HCL nr.115/28.11.2012 si a protocolului nr.1404/23.01.2014 

               Art. 5(1) C.S Gilortul Tg-Carbunesti este condus de un presedinte si un vicepresedinte , 

conform organigramei aprobale prin hotarare a consiliului local. 

            (2) La data aprobarii prezentului regulament , sectiile pe ramuri sportive ale  Clubul Sportiv 

Gilortul Tg-Carbunesti , sunt urmatoarele: 

a) fotbal 

b) handbal 

c) atletism  

d) şah 

e) karate modern, karate traditional,karate WKC, karate WKF 

f) tenis de camp 

g) tenis de masa 

              (3) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti se poate afilia la federatiile sportive nationale, 

corespunzatoare sectiilor pe ramurile sportive proprii si, dupa caz, la asociatiile locale, regionale sau 

internationale corespunzatoare. 

              (4)  Înfiinţarea unei secţii pe ramura sportiva a C.S Gilortul Tg-Carbunesti se va putea face 

numai prin hotarare a consiliului local cu avizul Autoritatea Nationale pentru Sport si Tineret. 

              (5) Desfiinţarea unei secţii pe ramura sportiva a C.S Gilortul Tg-Carbunesti se va putea face 

numai prin hotarare a consiliului local cu avizul Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. 



              (6) In cazul desfiintarii unei sectii pe ramura sportiva , C.S Gilortul Tg-Carbunesti are obligatia 

de a intreprinde toate demersurile necesare pentru radierea acesteia din evidenta federatiilor sportive 

nationale de specialitate , conform procedurii stabilite prin statutul acestora si dupa caz, de la celalalte 

asociatii la care s-au afiliat. 

               (7) Conducerea C.S Gilortul Tg-Carbunest: 

    a) Conducerea executiva: 

    1. Presedinte; 

    2. Vicepresedinte; 

    3. Contabil; 

    b) Organul de conducere deliberativa: 

    1) Consiliul de administratie 

               (8) Aparatul functional: 

1. Administrare Baze Sportive, Organizare Competitii, Casierie si Delegat. 

                (9) C.S Gilortul Tg-Carbunesti hotaraste, in conditiile legii, cu acordul prealabil al consiliului 

local,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale 

si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni sau proiect de interes 

local. 

 

CAPITOLUL III 

PATRIMONIUL-FINANTARE-BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 

 

              Art.6(1) Patrimoniul Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este format din drepturile si 

obligatiile patrimoniale dobandite in conditiile legii. 

                 (2) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti administreaza cu diligenta unui bun proprietar, 

bunurile aflate in patrimoniul sau, atribuite in conditiile legii, prin hotarare a consiliului local. 

                 (3) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti administraza baza materiala pentru activitatea 

sportiva aflata in patrimoniul orasului Tg-Carbunesti, data in administrare sau in folosinta gratuita. Bazele 

si instalatiile sportive primite spre administrare si folosinta sunt considerate patrimoniu sportiv si nu isi 

vor schimba destinatia sportiva fara aprobarea consiliului local. 

               Art.7(1) Cheltuielile directe si de capital ale Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti sunt 

finantate din alocatii de la bugetul local si in completare din venituri proprii. 

                 (2) Veniturile proprii realizate de Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti provin din: 

a) Donatii si sume sau bunuri primite prin  sponsorizari; 

b)Venituri obtinute din reclama si publicitate; 

c)Venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniu Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti, 

altele decat cele de domeniu public; 

d) Venituri  obtinute din transferul sportivilor; 

e) Cotizatii si contributii banesti sau in natura ale simpatizantilor; 

f) transferuri de la bugetul local si/sau bugetul de stat; 

g) Alte venituri, conform dispozitiilor. 

               (3) Veniturile proprii realizate de  Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti se incaseaza , se 

administreaza ,se utilizeaza si se contabilizeaza de catre acesta potrivit dispozitilor legale. 

               (4) Pentru realizarea scopului si a obiectivelor sale , Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti va 

putea incheia conventii de cooperare economica , asociere cu alte persoane juridice romane sau straine , 

numai cu aprobarea consiliului local. 

              (5) Sportivii din cadrul clubului sunt sportivi amatori care pot trece la sportivi de performanta 

(profesionisti) si pentru buna desfasurare a activitatii si indeplinirea obiectivului de activitate , Clubul 

Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti va incheia contrate/conventii civile de prestari servicii. 

             (6) Cheltuielile cu remuneratiile convenite de cele doua parti, club sportiv , vor fi suportate din 

bugetul anual al Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti. 

 



 

 

 

CAPITOLUL IV 

ORGANELE DE CONDUCERE , ADMINISTRARE , SUPRAVEGHERE, 

COORDONARE SI CONTROL-MEMBRII C.S GILORTUL TG-CARBUNESTI 

 

                 Art.8 (1) Supravegherea si controlul C.S Gilortul Tg-Carbunesti, se face de catre Consiliul 

Local al orasului Tg-Carbunesti, Primarul orasului Tg-Carbunesti si de catre organismele cu atributii de 

control in domeniu.     

                   (2) Avand in vedere regimul juridic al  Clubului sportiv Gilortul Tg-Carbunesti de persoana 

juridica de drept public si institutie publica in subordinea Consiliului Local Tg-Carbunesti, acesta, in 

calitate de autoritate publica locala este membru fondator unic. 

                   (3) Membrii ai C.S Gilortul Tg-Carbunesti pot fi reprezentantii Cuburilor si Asociatiilor 

sportive asociate, cat si persoane fizice. In aceste conditii, C.S Gilortul Tg-Carbunesti isi mentine statutul 

de club sportiv de utilitate publica. 

                   (4) Consiliul Local al orasului Tg-Carbunesti aloca anual de la bugetul local sumele necesare 

sustinerii activitatii clubului. 

                   (5) C.S Gilortul Tg-Carbunesti poate avea membri simpatizanti si membri de onoare, insa fara 

atributii sau drepturi in cadrul clubului.    

        Organele de conducere si control, personal     
                     Organele de conducere, administrare si control ale C.S Gilortul Tg-Carbunesti sunt: 

                   (1)  Consiliul local al orasului Tg-Carbunesti; 

                   (2)  Presedintele si Consiliul de Administratie al orasului Tg-Carbunesti;  

                   (3) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este condus de un Consiliu de Administraţie,care 

are rol deliberativ si un presedinte care are atributii executive. 

                   (4) Consiliul de Administratie este format din 7 membrii,  numiti prin hotarare a consiliului 

local  Tg-Carbunesti. 

                   (5) Din randul persoanelor desemnate se alege un  presedinte, si un vicepresedinte. 

               Art. 9 (1) Consiliul local Tg-Carbunesti are urmatoarele atributii legate de Clubul Sportiv; 

a) aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli; 

b) aproba alocarea de la bugetul local de fonduri in vederea finantarii Clubului Sportiv, in 

conditiile legii; 

c) aproba asocierea clubului cu persoane fizice sau juridice; 

d) aproba obtinerea de imprumuturi si credite de catre Clubul Sportiv; 

e) numeste si revoca membrii consiliului de administratie al Clubului; 

f) aproba dizolvarea si lichidarea clubului; 

g) aproba modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al C.S Gilortul Tg-

Carbunesti; 

h) orice alte atributii prevazute de lege. 

(2) Primarul are urmatoarele atributii legate de clubul sportiv: 

a) propune aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli; 

b) propune alocarea de la bugetul local de fonduri in vederea finantarii Clubului Sportiv, in 

conditiile legii; 

c) propune inlocuire presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie, pe baza 

propunerilor C.A. 

                 Art.  10(1)  Consiliul de Administraţie are, în principal , următoarele atribuţii: 

a) Organizează şi conduce  activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite; 

b) Aprobă Regulamentul de ordine interioară al clubului şi asigură respectarea acestuia de către 

personalul salariat; 



c) Reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne/ sau 

internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale , organizaţii sau 

agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române sau străine; 

d) Elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului, în concordanţă cu 

strategia naţională de dezvoltare a activităţii sportive; 

e) Negociază şi semnează contracte şi alte acte juridice de angajare a clubului; 

f) Coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramura de sport din 

cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi obiectivului de activitate 

ale clubului; 

g) Asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 

h) Avizeaza si propune Consiliului Local in vederea aprobarii, bugetul de venituri si cheltuieli; 

i) Avizeaza si sustine in fata Consiliului Local propunerile presedintelui clubului referitoare la 

rectificarile bugetare; 

j) Verifica activitatea financiar contabila a clubului; 

k) Aproba proiectele, programele si planurile de activitate ale clubului, calendarul competitional 

anual intern si international si analizeaza periodic stadiul realizarii acestora, precum si executia 

bugetara; 

l) Aproba desfasurarea si altor activitati decat cele sportive pe stadionul local din Tg-Carbunesti, ca 

urmare a unor contracte de sponsorizare incheiate cu Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti, cat si 

a unor evenimente caritabile. 

(2) Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este nevoie, la solicitarea verbala a 

presedintelui sau a majoritatii membrilor consiliului de administratie. 

(3) Pentru perioada in care presedintele C.S Gilortul Tg-Carbunesti este plecat din localitate un 

timp indelungat (concedii de odihna, concedii medicale, alte situatii), acesta va fi inlocuit de 

vicepresedintele clubului, iar in cazul in care lipseste si vicepresedintele , C.A poate delega un 

membru al acestuia sa preia o parte dintre atributiile presedintelui, altele decat cele ce pot fi 

delegate de catre acesta. 

(2) Presedintele are urmatoarele atributii: 

a) In  calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce-i revin , conform 

dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legii de; 

b) Utilizarea creditelor bugetare, realizarea veniturilor, folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor 

primite de la bugetul local,integritatea bunurilor încredinţate clubului; 

c) Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii, prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile 

asupra execuţiei bugetare, stabileşte şi deleagă atribuţii pe treptele ierarhice şi funcţii, având în vedere 

regulamentul de organizare şi funcţionare propriu şi structura organizatorică; 

d) Răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare de încadrarea personalului salariat din 

subordine, organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi urmăreşte 

aplicarea măsurilor pe care le dispune; 

e) Aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în cazul săvârşirii de abateri 

disciplinare şi dispune repararea prejudiciilor aduse, aprobă planurile de pregătire prezentate de 

antrenorii clubului, analizează, periodic, împreună cu antrenorii stadiul îndeplinirii obiectivelor 

stabilite şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi la club, aprobă calendarul competiţional intern şi 

internaţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia; 

f) Urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în calendarul 

competiţional intern şi internaţional al clubului , precum şi organizarea competiţiilor proprii şi 

acţiunilor de selecţie, participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale clubului; 

stabileşte pentru fiecare antrenor , prin fişa postului , numărul de grupe de sportivi pe niveluri 

valorice şi numărul minim de sportivi legitimaţi sau nelegitimaţi cuprinşi în pregătire, asigură 

constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii de date ale clubului , 

respectiv: actele normative în vigoare privind activitatea sportivă,regulamentul de organizare şi 

funcţionare propriu, regulamentul de ordine interioară; 



g) Ordinele ministerului tineretului şi sportului repartizate clubului,statutele şi regulamentele 

federaţiilor sportive naţionale la care clubul este afiliat, programele de dezvoltare pe termen mediu şi 

scurt ale clubului,evidenţa sportivilor legitimaţi şi clasificaţi pe ramuri de sport,rezultatele obţinute de 

sportivi în competiţiile interne şi internaţionale oficiale, dispune măsuri pentru promovarea spiritului 

de fairplay şi pentru combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea  clubului, asigură şi 

răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime a bazei materiale sportive din 

patrimoniul clubului, orice alte atribuţii , cu excepţia celor date potrivit reglementărilor legale, în 

competenţa altor organe; 

h) Presedintele C.S Gilortul Tg-Carbunesti poate fi angajat ca functionar public, personal bugetar sau 

contract de manageriat; 

i) Presedintele are drept de vot in cadrul C.A; 

j) Presedintele poate fi eliberat din functie in conditiile neindeplinirii, din vina acestuia, a obiectivelor 

asumate, asigura informarea publica privind activitatea clubului. 

      (3) Vicepreşedintele asigură realizarea activităţii curente a clubului, în limita atribuţiilor conferite de 

preşedinte, faţă de care este direct subordonat. 

Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui clubului în situaţia absenţei acestuia sau a 

vacantării postului de preşedinte ,până la alegerea unui nou preşedinte de către Consiliul de Administraţie 

al Clubului Gilortul. 

     (4)  Contabilul  este numit prin dispoziţia preşedintelui  Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti. 

          Art.11(1) CONTABILUL 

a) Asigura si raspunde de activitatea economico financiara; 

b) Intocmeste situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale; 

c) Asigura verificarea actelor si a inregistrarilor notelor contabile atat in contabilitate cat si in 

executie; 

d) Organizeaza si raspunde de activitatea de inventariere a bunurilor apartinand Clubul Sportiv 

Gilortul Tg-Carbunesti, in conformitate cu prevederile legale , la termenele stabilite; 

e) Intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual , urmareste executarea lui prin 

incadrarea cheltuielilor in limitele prevazute la fiecare articol bugetar , dupa aprobarea acestuia; 

f) Verifica actele de casa si banca , deconturile, situatia inventarierilor , raspunde de efectuarea 

eficienta si legala a tuturor cheltuielilor si veniturilor; 

g) Urmareste debitele institutiei si raspunde de instintarea conducerii privnd situatia acestora; 

h) Incheierea si gestionarea contractelor individuale de munca ale personalului angajat inclusiv ale 

colaboratorilor; 

i) Raspunde de organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale privind 

activitatea Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti. 

         (2) Administrare Baze Sportive, Organizare Competitii Casierie si Delegat 

a) Asigura curatenia si intretinerea bazei sportive; 

b) Asigura gestiunea obiectelor de inventar , a mijlocelor fixe; 

c) Efectueaza incasari si plati in numerar; 

d) Ridica numerarul necesar efectuarii platilor; 

e) Intocmeste evidenta tehnica operativa aferenta incasarilor si platilor; 

f) Raspunde de luarea tuturor masurilor care sa asigure intretinerea , modernizarea , repararea si 

exploatarea bazelor sportive si a altor echipamente din dotare, in conditii de deplina siguranta; 

g) Asigura in permanenta preschimbarea carnetelor de legitimare , a vizelor anuale pentru toti 

sportivii si tehnicienii legitimati ai clubului; 

h) Organizeaza , in conformitate cu planul anual competitii sportive interne, nationale si 

internationale oficiale si amicale si raspunde direct de buna desfasurare a acestora; 

i) Raspunde de obtinerea diferitelor documentatii de functionare ale Clubului Sportiv Gilortul Tg-

Carbunesti; 



j) Intocmeste rapoartele de joc ale arbitrilor, efectueaza plata indemnizatilor de arbitraj, tine evidenta 

la zi a cartonaselor primite de sportivi, tine legatura cu toate federatiile sportive pe fiecare ramura de 

sport, aduce la cunostinta presedintelui toate problemele ivite intre sportivi si antrenori. 

     (3) In cadrul clubului poate fi incadrat personal de specialitate format din personal tehnic 

(antrenori si instructori sportivi), precum si personal auxiliar cu atributii privind buna organizare si 

desfasurare a activitatii in cadrul clubului pe perioade teporare sau in functie de buget pe durata 

nelimitata. 

     (4) Pentru fiecare ramura de sport pot fi numiti unul sau mai multi tehnicieni angajati in conditiile 

legii. 

     (5)  Un antrenor sau un instructor sportiv se poate ocupa de mai multe discipline sportive cu 

acordul conducerii clubului.  

CAPITOLUL V 

OBLIGATII SI ATRIBUTII 

 

         Obligatiile si raspunderile organelor de conducere 

                   Art.12 Organele de conducere si control ale C.S Gilortul Tg-Carbunesti de pe toate treptele 

ierarhice au ca atributii organizarea judicioasa a intregii activitati pentru integritatea patrimoniului, buna 

gospodarire a fondurilor materiale si banesti, pentru  adoptarea masurilor necesare indeplinirii integral si 

la timp a obiectivelor Clubului Sportiv, organizatoric si profesional, avand urmatoarele atributii si 

obligatii: 

a) asigurarea tuturor materialelor si fondurilor banesti in scopul sustinerii activitatii clubului si 

pentru atingerea obiectivelor de performanta; 

b) asigurarea personalului competent conform organigramei in raport cu obiectivele stabilite; 

c) asigurarea intretinerii si modernizarii bazei sportive in raport cu reglementarile autoritatilor 

si organismelor in materie, precum si a propriilor obiective stabilite; 

d) asigurare transportului, cazarii, mesei pe timpul competitiilor si jocurilor de verificare; 

e) asigurarea echipamentului de joc si antrenament, in conformitate cu reglementarile 

autoritatilor si organismelor in materie; 

f) asigurarea asistentei medicale pentru competitiile organizate de C.S Gilortul Tg-Carbunesti; 

g) asigurarea salariului sau indemnizatiei lunare a personalului si sportivilor din cadrul C.S 

Gilortul Tg-Carbunesti, conform contracte incheiate si in conformitate cu legislatia in 

vigoare; 

h) asigurarea inregistrarii contractelor si a tuturor schimbarilor intervenite, ca salarizare si 

profesia; 

i) organizeaza activitatea la nivelul grupelor de copii si juniori; 

j) asigurarea protejarea datelor, informatilor si documentelor cu caracter secret si confidential, 

care privesc activitatea Clubului Sportiv; 

k) asigura decontarea cheltuielilor pentru deplasare, cazare, consum, carburanti si alte 

cheltuieli materiale conform normativului legal in vigoare, pentru institutii publice cu regim 

de structura sportiva; 

l) asigura plata oficialilor (arbitri, observatori, medic, asistenti medicali, alti delegati oficiali) 

pentru competitiile organizate de C.S Gilortul Tg-Carbunesti; 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZITII FINALE-DREPTURI EXCLUSIVE-LEGEA APLICABILA 

 

                       Art.13 (1) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este inscris in Registrul Sportiv , avand 

Certificat de Identitate Sportiva. 



                   (2) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este afiliat la federatiile nationale aferente sectiilor 

sportive. 

                       Art.14 (1) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti detine exclusivitate cu privire la: 

a) Dreptul asupra imaginii de club sau individuale , statica si in miscare a sportivilor in echipament 

de concurs si de reprezentare , cand participa la competitii in numele  Clubul Sportiv Gilortul Tg-

Carbunesti; 

b) Dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei proprii, precum si a denumirii competitiilor pe care le 

va organiza; 

c) Drepturile de reclama , publicitate si de transmisie radio si televiziune la competitiile pe care le 

organizeaza sau la care participa , dupa caz; 

d) Alte drepturi prevazute de lege. 

             (2) Drepturile mentionate la art.14 alin. (1) de mai sus pot fi cesionate de catre Clubul Sportiv 

Gilortul Tg-Carbunesti, in conditiile legii. 

                Art.15 Dizolvarea si lichidarea clubului sportiv se va face in conditiile legii. 

                Art.16 Litigile aparute intre club si alte persoane vor fi solutionate pe cale amiabila si, in 

caz contrar, vor fi deferite instantelor judecatoresti sau organismelor competente. 

                 Art.17 Clubul sportiv va tine evidenta contabila conform legislatiei in vigoare. 

          Art.18 Orice  situatie aparuta pe parcursul functionarii clubului sportiv necuprinsa in prezentul 

regulament sau in normele legale in vigoare va fi rezolvata prin hotarare a Consiliului Local. 

         Art.19  Prezentul regulament de organizare si functionare va putea fi modificat sau completat 

prin Hotarare a Consiliului Local. 

         Art.20 Prezentul Regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice 

si sportului , cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.215/2001 privind administratia 

publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului 

federatiilor nationale la care Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti va fi afiliat. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind  utilizarea sălii de protocol, pentru desfăşurarea  cursurilor de formare  profesionala in 

meseria de tehnician în telecomunicaţii, în cadrul Proiectului „Calificăm angajaţi în 

telecomunicaţii în domeniul comercial”- CAJOC, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la 

formare profesională continuă, POSDRU/164/2.3/S/139007, finanţat prin Uniunea Europeană  

în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

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;  

       - Solicitarea nr. 6993/21.04.2015 transmisa de SC TELEDATANET SRL Cluj-Napoca, 

strada Bulevardul Muncii, nr. 215 A , CUI RO12359564,  prin care solicită utilizarea unui spaţiu 

pentru desfăşurarea  cursurilor de formare  profesionala;   

      - creşterea veniturilor proprii la bugetul local  si sprijinirea persoanelor înscrise la curs din 

comunitatea noastră şi comunităţile învecinate;  

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

      - Legea 215/2001 – privind administraţia publica locala republicata; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- Se aprobă utilizarea sălii de protocol, pentru desfăşurarea  cursurilor de formare  

profesionala in meseria de tehnician în telecomunicaţii, în cadrul Proiectului „Calificăm 

angajaţi în telecomunicaţii în domeniul comercial”- CAJOC, axa prioritară 2 „Corelarea 

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi 

participare la formare profesională continuă, POSDRU/164/2.3/S/139007, finanţat prin 

Uniunea Europeană  în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 pe perioada 21.04.2015-31.07.2015  în zilele de marţi şi joi cu 

program de curs de 6 ore pe zi cu posibilitate de prelungire. 

    Art.2.- Pentru utilizarea sălii de protocol SC TELEDATANET SRL Cluj-Napoca va plăti 

lunar suma de 1200 lei,   sume din bugetul proiectului. 

    Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în  şedinţa ordinară din data  28.04.2015, la care au fost prezenţi        

   15 consilieri  din numărul total de 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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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL   
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii  

„Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Tg.Cărbuneşti” 



   

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 

273/2006, modificată şi completată ; 

        Având in vedere prevederile Legii  213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

Având in vedere Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi 

din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 

aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

        In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;        
        Având in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 

215/2001, privind  administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

        Având in vedere propunerea Primarului orasului Tg. Carbunesti, in calitate de initiator al 

proiectului de hotarare si expunerea de motive;  

         Analizand documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii  de S.C. IPCMG SA 

Bucuresti; 

 Având in vedere raportul de specialitate intocmit de Biroul ADPP; 

 Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al oraşului Tg.Cărbuneşti : 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1-  Se  aprobă Indicatorii tehnico-economici şi devizul general al obiectivul de investiţii 

„Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Tg.Cărbuneşti”, 

conform documentaţiei  tehnice  elaborată  de SC IPCMG SA Bucureşti,  în conformitate cu 

anexa, parte integranta din prezenta hotărâre, după cum urmează : 

 VALOARE TOTALA  : 4.407.600 lei cu TVA ;  

Din care :  - Valoarea lucrărilor ( C+M ) : 2.953.960 lei cu  TVA ; 

- Cheltuieli diverse si neprevăzute : 351.050 lei cu TVA ; 

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

la îndeplinire a acestei hotărâri.  
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în  şedinţa ordinară din data  28.04.2015, la care au fost prezenţi        

   15 consilieri  din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri.  

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Anexă la HCL nr. 47 din 28.04.2015  

 

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

„Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Tg.Cărbuneşti” 

   

 

 

 1. Valoarea totala a investiţiei, inclusiv TVA : 4.407,60 mii lei  

din care: 

- construcţii-montaj (C+M): 2.953,96 mii lei  
(în preturi  29 Ianuarie 2015, 1 euro = 4,4451 lei), 

 

                          2. Eşalonarea investiţiei: 

- anul I: 445,35  mii lei 

  - anul II: 3.109,17 mii lei 

 

                          3. Durata de realizare:  12 (luni) 

 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 
 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Indicatorilor  tehnico – economici la obiectivul de investiţii : 



„Modernizare drumuri de interes local in oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj din 

satele aparţinătoare Măceşu, Curteana, Creţeşti şi Floreşteni” 
 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

 Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 

273/2006, modificată şi completată ; 

        Având in vedere prevederile Legii  213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

Având in vedere Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi 

din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 

aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

        In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;        
        Având in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 

215/2001, privind  administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

Având in vedere propunerea Primarului orasului Tg. Carbunesti, in calitate de initiator al 

proiectului de hotarare si expunerea de motive;  

         Analizand documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii intocmita de S.C. 

ARTPRO INTEGRAL SRL Tg. Jiu; 

Având in vedere raportul de specialitate întocmit de Biroul ADPP; 

 Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al oraşului Tg.Cărbuneşti : 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1- Se aprobă Indicatorii tehnico-economici şi devizul general al obiectivul de investiţii  

„Modernizare drumuri de interes local in oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj din satele 

aparţinătoare Măceşu, Curteana, Creţeşti şi Floreşteni”, conform documentaţiei  tehnice  

elaborata  de SC ARTPRO INTEGRAL SRL Tg.Jiu, în conformitate cu anexa care face parte 

integranta din prezenta hotărâre, după cum urmează : 

 VALOARE TOTALA  : 15.233.914 lei cu TVA ;  

Din care :  - Valoarea lucrărilor ( C+M ) :  13.932.741 lei cu  TVA ; 

                                    - Cheltuieli diverse si neprevăzute : - 716.799 lei cu TVA 

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

la îndeplinire a acestei hotărâri.  
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în  şedinţa ordinară din data  28.04.2015, la care au fost prezenţi        

   14 consilieri  din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 3 abţineri.  

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 



                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Anexă la HCL nr. 48 din 28.04.2015  

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

„Modernizare drumuri de interes local in oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj din 

satele aparţinătoare Măceşu, Curteana, Creţeşti şi Floreşteni” 

 

 

 Valoarea totală a investiţiei este de: 

• valoare totală : 12 285,415 mii lei /2763,313 mii euro, fără TVA 

• valoare C+M :11 236,082 mii lei /2 527,290 mii euro, fara TVA 

la cursul de schimb 4,4459 lei/euro din data de 18.03.2015 

Valoare defalcata: 

Lucrări drum: 1730,004 mii euro 

lpc= 4,50 m – L=2303 m 

lpc= 5,00 m – L=5650 m 

lpc= 5,50 m – L=5112 m 

Lucrări de apărare si consolidare: 467,922 mii euro 

Podeţe: 49,663 mii euro 

Accese proprietăţi: 198,745 mii euro 

Drumuri laterale: 16,247 mii euro 

Siguranţa circulaţiei: 39,686 mii euro 

• Costuri specifice: 

• Lucrări drum = 165,104. mii euro/ km < 165,139 mii euro/km 

Structura rutiera = 1727,136 mii euro 

Şanţuri pereate = 429,948 mii euro 

total = 2157,084 mii euro/ 13,065 km = 165,104 mii euro/km 

 

 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 
 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

mai, iunie şi  iulie  2015 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

 

       Având în vedere: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

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

673/2002; 

              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 28 

aprilie 2015, 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  Mihăilescu Constantin se alege în funcţia de 

preşedinte de şedinţă  pe  lunile mai,iunie şi iulie  2015. 

 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în  şedinţa ordinară din data  28.04.2015, la care au fost prezenţi        

   14 consilieri  din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.  

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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