
   

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale HCL nr. 28 din 28.03.2018  

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2018 

 

 

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  nr. 6.600 din  13.04.2018  întocmit  de Serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane din cadrul instituţiei; 

- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice; 

- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, art. 6 , alineatul 13; 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.I.-  Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Tg Cărbunești pe anul 2018  la 

Hotărârea Consiliului Local  nr. 28 din 28.03.2018 privind rectificarea și modificarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al  oraşului Tg. Cărbuneşti  pe anul 2018  se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 

(formular cod 11 și formular cod 11/01)  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.II.- Anexa nr. 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Tg Cărbunești pe anul 2018 - 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  la Hotărârea Consiliului Local  nr. 28 din 28.03.2018 privind 

rectificarea  și modificarea  Bugetului  de  venituri şi cheltuieli al  oraşului Tg. Cărbuneşti  pe anul 2018  

se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.III.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 extraordinare din data 16.04.2018 la care au participat 

11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru. 

           

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                  

 

 

 

   

           

Tg. Cărbunești,  16  aprilie 2018  

Nr. 37 

 



 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2018 

 

 

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  nr. 7.036 din  19.04.2018  întocmit  de Serviciului buget, contabilitate, resurse 

umane din cadrul instituţiei; 

- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice; 

- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

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

- contul de execuție de la data de 12.04.2018; 

- extras de cont din data de 13.04.2018; 

- referatele  nr. 6.421/11.04.2018 și nr. 6.941/18.04.2018  întocmite de Golumbu Mircea, consilier 

superior în cadrul biroului Administrarea Domeniului Public și Privat ; 

- situațiile privind acordarea dobânzii legale din sentința nr. 1.766/2015, acordarea dobânzii legale din 

sentința nr. 135/2017,  acordarea dobânzii legale din sentința nr. 5585/2016, acordarea dobânzii legale din 

sentința nr. 1.383/2016; 

- referat nr. 6.898/18.04.2018 întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul biroului 

Administrarea Domeniului Public și Privat ; 

- adresa nr. 1.327/ 17.04.2018 emisă de Colegiul Național „Tudor Arghezi”, înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 6.845/17.04.2018; 

- adresa nr. 142/19.04.2018  emisă de Școala Gimnazială „George Uscătescu ”, înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 6.984/19.04.2018; 

- adresa nr. 139/16.04.2018 emisă de Clubul Sportiv „Gilortul” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 6.739/16.04.2018; 

- adresa nr. 4.821/19.04.2018, emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 7.022/19.04.2018; 

     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 modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018  al orașului  

Tg. Cărbunești, respectiv modificări de   credite  bugetare în cadrul  capitolelor bugetare,  conform anexei 

nr.1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).   

             (2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se stabilește la venituri în sumă de 

11.683,79 mii lei și la cheltuieli în sumă de 12.139,17 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei. 

    Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la 

secțiunea  de funcționare cu venituri în sumă de 10.787,17 mii lei și la cheltuieli în sumă de 10.787,17 

mii lei  conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 896,62 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 1.352,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform anexei nr. 3. 

     Art.3.- Se aprobă  „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018” conform anexei nr. 4, 

(formular cod 14). 



    

 

 

    Art.4.- (1) Se aprobă rectificarea  bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și 

activităților  finanțate  integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 376,00 mii lei  și modificarea 

bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii,  respectiv virări de credite  bugetare în cadrul  capitolului  bugetar, conform anexei nr. 5 

(formular cod 11 și formular cod 11/02). 

          (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2018,  se stabilește la venituri în sumă de 44.374,93 mii lei și la 

cheltuieli în sumă de 44.437,08 mii lei, cu un deficit de 62,15 mii lei.  

    Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 

43.774,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 43.827,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei conform 

anexei nr. 6  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 600,16 mii lei și cheltuieli în sumă de 

610,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 7. 

   Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 25.04.2018 la care au participat 15 

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

           

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                  

 

 

 

   

           

Tg. Cărbunești,  25  aprilie  2018  

Nr. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

              

 

HOTĂRÂRE 

             privind repartiția unui număr de 2 locuințe  - apartamente ANL  situate pe 

 strada Mitropolit Nestor Vornicescu,  nr. 2, sc. D, orașul Tg. Cărbunești  

 

 

 

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;    

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

Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor art. 5 - art. 8,  art. 14  alin. 1, 2, 7 și art. 15 alin. 2, 3, 4  din Hotărârea de Guvern 962/2001 

privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 

privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Procesul verbal nr. 6998/19.04.2018  înaintat de comisia socială pentru analizarea cererilor privind 

repartizarea locuințelor pentru tineri stabilită prin dispoziția nr. 285/08.08.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 129/2008 și 82/2016 privind aprobarea 

criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea 

locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești  și a listei  cu actele justificative pe 

care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor; 

- prevederile  Legii  nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea 

şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuințe;  

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

ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Legii privind locuințele.  

- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbunești  nr. 32/28.03.2018    privind aprobarea Listei de repartiție a 

locuințelor  pentru tineri, destinate închirierii;    

- prevederile HG 251/2016 privind  modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, aprobate 

prin HG nr. 962/2001;  

- Ordonanța de urgență  nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea art. 8 din  Legea nr. 152/1998 

privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe;  

- Hotărârea nr. 304/2017 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru                 

punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998  înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe; 

- Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea                

art. 6 din  Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;  

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

modificările şi completările ulterioare,   

HOTĂRĂŞTE 

      

      Art.1.-  Se aprobă repartiţia  apartamentului  nr. 3,  sc. D, Parter,  din  Blocul ANL situat  pe strada  

Mitropolit Nestor Vornicescu,  nr. 2, oraș Tg. Cărbunești,  începând cu data  01.05.2018,   doamnei      

Tudora Ionela.  



 

 

     Art.2.- Se aprobă repartiţia  apartamentului  nr. 1, sc. D,  Parter  din  Blocul ANL  situat  pe strada  

Mitropolit Nestor Vornicescu,  nr. 2, oraș Tg. Cărbunești,  începând cu data  01.05.2018,   doamnei        

Boian 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 25.04.2018 la care au participat 15 

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

           

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                  

 

 

 

   

           

Tg. Cărbunești,  25  aprilie  2018  

Nr. 39 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE     

privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin  

domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti  

 

 

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

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

- Raportul  biroului Administrarea domeniului public si privat; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin.(4)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858 și art. 863 , pct. a din Codul Civil - Legea nr. 287/2009  republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea 

comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. 

Cărbunești; 

- Raportul nr. 22115/08.12.2017 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești; 

- Factura fiscala seria GJTIP Nr. 22967/28.08.2017; 

- Proces-verbal de recepție nr. 33/28.07.2017;  

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.-   Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 

Târgu Cărbunești prevăzut  în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 cu pozițiile  nr. 

126, 127, 128, 129, 130 și 131  având datele de identificare prevăzute  în anexă, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

     Art.2.-  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 25.04.2018 la care au participat 15 

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

 

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                  

 

 

             

Tg. Cărbunești,  25  aprilie  2018  



Nr. 40 

            

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

 

HOTĂRÂRE     

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu-Cărbunești  

nr. 97 din 31 octombrie 2006  

 

 

 

 

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

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

- Raportul  biroului Administrarea domeniului public si privat; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 4, din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 97 din 31 octombrie 2006 privind 

inventarierea în domeniul privat al orașului Târgu Cărbunești a terenului în suprafața de 682 mp, situat în 

strada Teilor;    

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

      Art.I.-  La art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu-Cărbunești nr. 97 din 31 

octombrie 2006  se introduce un nou alineat cu următorul cuprins :  „Terenul inventariat în 

domeniul privat al orașului în suprafață  de 682 mp, situat în str. Teilor, are numărul cadastral 332/2”. 

     Art.II.-  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 25.04.2018 la care au participat 15 

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

 

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                  

 

 

             

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25  aprilie  2018  

Nr. 41 

 



 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

         

HOTĂRÂRE     

privind inventarierea terenului în suprafață  de 875 mp în  

domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti 

 

 

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

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

- Raportul  biroului Administrarea domeniului public si privat; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin.(4) și anexa III, pct. 1  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858 și art. 863, pct. a  din Codul Civil - Legea nr. 287/2009  republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea 

comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. 

Cărbunești; 

- Raportul nr. 22115/08.12.2017 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești; 

- Adeverința nr. 5420 din 22.03.2018, emisă de Comisia Locala de Fond Funciar Targu-Cărbunești; 

- Raportul de Evaluare al SC CONSEVAL  SRL Tg. Jiu  înregistrat la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 

7.177 din 23.04.2018;  

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.-  Se inventariază în domeniul public al orașului Târgu-Cărbunești terenul în suprafață de 875 

mp situat în intravilanul orașului Targu-Cărbunești, județul Gorj, tarla 22,   reprezentând Str. Aleea 

Grădiniței și cale de acces Bl. Nr. 2, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, 

întocmit la data de 05.03.2018 de SC MCTRIM CAD SRL, prin persoană autorizată  Durdan Ion, cu 

valoarea de inventar de 5.521,25 lei. 

     Art.2.-  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 25.04.2018 la care au participat 15 

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

         

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                  

 



Tg. Cărbunești,  25 aprilie 2018  

Nr. 42 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

   privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale 

Spitalului de Urgenţă Tg. Cărbunești  

 

 

 

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;         

- Nota de fundamentare a Spitalului de Urgenţă Tg. Cărbunești  nr. 4842 din 20.04.2018  înregistrată 

la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 7099 din 24.04.2018;    

- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 

de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare  și Normele Metodologice de aplicare a acesteia;  

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

- prevederile art. 36, alin. (2) litera a),  alin. (3) litera b) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 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  Organigrama și Statul de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Tg. Cărbunești,  

prevăzute în anexele nr. 1 și 2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

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

conducerea Spitalului  de  Urgenţă  Tg. Cărbunești  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2018 la care au participat 15 

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

         

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul 

Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:   

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

- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 213 din 16.04.2018 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 7101 din 20.04.2018;  

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;  

- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 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       

 

     Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț, în calitate de 

reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare 

Intercomunitară „ADIA-Gorj”,  să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a comunei Albeni. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2018 la care au participat 15 

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

 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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