
               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 
        CONSILIUL LOCAL  
          

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017 
 

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. 13.605  din  17.08.2017   întocmit  de Serviciului buget, 
contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei; 
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice; 
- OMFP nr.  1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare; 
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 
- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ; 
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările 
ulterioare; 
- contul de execuție la data de 17 august 2017; 
- referatul nr. 13.447/11.08.2017 și referatul  nr. 13.604/17.08.2017 întocmit de Corici Sorin, șef 
birou Administrarea Domeniului Public și Privat; 
- adresa nr. 453/16.08.2017, emisă de Școala Gimnaziala Nr. 1 „George Uscătescu”, înregistrată 
la instituția noastră cu nr. 13580 /17.08.2017; 
     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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017  al 
orașului Tg Cărbunești  cu suma de 7,90 mii lei  și modificarea bugetului local de venituri și 
cheltuieli, respectiv virări de credite  bugetare în cadrul  capitolelor bugetare, de la un program la 
altul, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).   
          (2)  Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de 
16.410,18 mii lei și la cheltuieli în sumă de 17.004,22 mii lei , cu un deficit de 594,04 mii lei. 
    Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă 
la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 14.960,72 mii lei și la cheltuieli în sumă de 
14.960,72 mii lei, conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 
1.449,46 mii lei și cheltuieli în sumă de 2.043,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei, conform 
anexei nr. 3. 
    Art.3.-  Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017” conform 
anexei nr. 4 (formular cod 14). 
   Art.4.- Anexele nr. 1, 2, 3 și 4  fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
   Art.5.- 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 22.08.2017 la  care au 
participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru. 



        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 
               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        
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Tg. Cărbunești,  22 august 2017 
Nr. 74 
 
               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 
        CONSILIUL LOCAL  
          
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  desfăşurarea  Zilelor Oraşului Tg. Cărbuneşti şi a  Festivalului de 

Muzică Lăutăreasca  ,,Gena Bârsan”- ediţia a-XII-a -2017 
 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,  
       Având în vedere: 
       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
       - expunerea de motive; 
       - referatul   de specialitate din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”; 
        - Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările 
ulterioare  

    - Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 
       - HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017; 
        - Regulamentul de desfăşurare a Festivalului de muzica lăutăreasca ,,Gena Bârsan” ediţia  a-
XII-a -     2017.  
           În temeiul  art. 45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
     Art.1.- (1) Se aprobă desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg. 
Cărbunești” în perioada  27-29 august 2017. 
       (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor se aprobă suma de 63.000 lei din bugetul 
local.           
       (3) Suma de 7.900 lei din donații și sponsorizări va fi cheltuită pentru desfășurarea 
manifestărilor, cât și a altor activități ce se vor organiza până la sfârșitul anului. 
     Art.2.- Locul de desfăşurare a manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg. 
Cărbunești” este în punctul ,,Parc Stejeret”. 



    Art.3.- Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA BÂRSAN” - ediţia a -XII-a se  desfăşoară 
în oraşul Tg. Cărbunești  pe data de 28.08.2017, conform regulamentului.  
     Art.4.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti  
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.08.2017 la  care au 
participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  22 august 2017 
Nr. 75 
 
 
 
               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 
        CONSILIUL LOCAL  
          

HOTĂRÂRE 
privind repartiția apartamentului nr. 17, sc. D, etaj 3 din blocul ANL  

situat pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, 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 şi 
Protecția Mediului;  
- prevederile art. 8 alin (2) și(3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
- prevederilor art.5 - art. 8,  art. 14  alin. 1, 2, 7 și art. 15 alin 1, 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, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare; 
- 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;  
- Procesul verbal nr. 12.986/03.08.2017 - înaintat de comisia sociala 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 HCL nr. 82/2016   
privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de 



locuințe si in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești   
si a listei  cu actele justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea 
analizării  cererilor; 
- 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. 51/23.05.2017    privind aprobarea Listei de 
repartiție a locuințelor  pentru tineri, destinate închirierii;    
     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 
 
   Art.1.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 17, sc. D, etaj 3 din blocul ANL situat pe strada 
Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, orașul Tg. Cărbunești, începând cu data de 01.09.2017 
doamnei  NEGREA ADELINA ȘTEFANIA.   
   Art.2.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de 
specialitate vor încheia contractul de închiriere.         
   Art.3.- 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 22.08.2017 la  care au 
participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru. 
         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 
               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        
                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
 
 
Tg. Cărbunești,  22 august 2017 
Nr. 76 
                 ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 
        CONSILIUL LOCAL  
 
 
          

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  documentației tehnico-economice 

 „Reabilitare strada Pieţii  oraş Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932”    
și Indicatorii  tehnico-economici cuprinși  în devizul general reactualizat  

 
 
 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,    Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea   de motive; 
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ; 
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești; 



- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; 
- Ordinul MDRAP 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locală;     
- OMDRAPFE, numărul 3470/28.06.2017; 
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C. 
RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu; 
 
           În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 HOTĂRĂŞTE 
 
 
    Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Reabilitare 
strada Pieții  oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932” și indicatorii tehnico-economici 
cuprinși în devizul general reactualizat al obiectivului de investiții, conform anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL  nr. 24 din 28 februarie 
2017.  
   Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și 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 22.08.2017 la  care au 
participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru. 
  
        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 
               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        
                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
 
 
 
 
Tg. Cărbunești,  22 august 2017 
Nr. 77 
                   
 

Anexă la H.C.L.  nr. 77  din 22.08.2017 
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției 
„Reabilitare strada Pieții  oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932”  



 
 
 
1. Valoarea totala a investiției:  3.739.947,10 lei inclusiv TVA, 
                      - din care C+M:    3.380.242,60 lei inclusiv TVA 
 
 
2. Eșalonarea investiției: 
 Anul I : 3.739.947,10 lei inclusiv TVA 
 
3. Durata de realizare : 8 luni 
 
4. Capacități: 
        - Lungimea totala a parții carosabile ce urmează a fi reabilitata este de 1.392 ml în suprafața  
de 9.744 mp. 
        - Lungimea totala de trotuare reabilitate si de trotuare noi este de 2784 ml, iar suprafața 
ocupata de trotuare este de 4176 mp. 
       - Suprafața ocupata de șanțuri si rigole este de 4650 mp. 
        - Costul realizării lucrărilor de investiții  pentru reabilitarea părții carosabile conform 
devizului pe obiect este de 1.030.482,14 lei fără TVA. 
       - Astfel costul unitar al investiției este: 
1.030.482,14 lei/km  : 1,392 km = 740.288,89 lei/km  
1.030.482,14 lei/km  : 9.744 mp = 105,76 lei/mp 
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                 ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 
        CONSILIUL LOCAL  
          

HOTĂRÂRE 
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli  

care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru  obiectivul de investiții  
„Reabilitare strada Pieții  oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932”  

 
  
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,    Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea   de motive; 
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ; 
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești; 
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; 
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locală;     
- Ordinul MDRAPFE  numărul 3470/28.06.2017; 
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C. 
RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu; 
           În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 HOTĂRĂŞTE 
 
    Art.1.- Consiliul Local al Orașului Târgu Cărbunești se obligă sa asigure finanțarea de la 
bugetul local pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de 
stat prin PNDL pentru  obiectivul de investiții„Reabilitare  strada Pieții  oraș Tg. Cărbunești, 
km 0+540 - km 1+932”: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului,  studiile de 
fezabilitate sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, studiile de teren, studiile de 
specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxa pentru 
obținerea de avize, acorduri, autorizații, organizarea procedurilor de achiziție, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote taxe, cheltuielile pentru probe 
tehnologice, teste și predare la beneficiar în sumă totală de 133.798,87 lei. 
   Art.2.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. Cărbunești își asuma angajamentul cu privire la 
operarea și întreținerea investiției.    



   Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și 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 22.08.2017 la  care au 
participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru. 
   
       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 
               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        
                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
 
 
 
 
 
Tg. Cărbunești,  22 august 2017 
Nr. 78 
                  ROMÂNIA 
            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    
    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 
            CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației tehnico-economice  

 „Corp de clădire  9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. 
Cărbunești”  

și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat 
 

      
 
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,    Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea   de 
motive; 
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești; 
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; 
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locală;     
- Ordinul MDRAPFE  numărul 3470/28.06.2017; 
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C. 
ASPLAN S.R.L. Tg. Jiu; 



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

 HOTĂRĂŞTE 
 
 
   Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Corp de 
clădire  9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. Cărbunești”  și 
indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat al obiectivului de investiții, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.2.-  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL  nr. 26 din 28 februarie 
2017.  
   Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și 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 22.08.2017 la  care au 
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru. 
 
        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 
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Tg. Cărbunești,  22 august 2017 
Nr. 79 
 
 
 
 

Anexă la H.C.L.  nr. 79  din 22.08.2017 
 
 
 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 
  

1. Caracteristicile principale ale construcției: 
 

„Corp de clădire  9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. 
Cărbunești”  

 Aria construita = 743.69 mp; 

 Aria desfășurata = 1795.85 mp; 

 Aria utila = 1563.62 mp; 



Număr de niveluri =  parțial  D+P+1 E   și parțial P+1 E; 

 Rețele de utilități 
Școala existenta este branșata la rețeaua electrica. Rețelele de apa si canalizare se afla in 

apropiere. Instalațiile propuse sunt descrise in liste separate anexate la memoriile de specialitate. 
2. Obiectivele studiului de fezabilitate 

- demolare anexe 

- construire corp clădire  9 săli de clasa si laboratoare 

- dotări specifice pentru desfășurarea procesului de învățământ 

- amenajarea terenului - sistematizare verticala 

- racord utilități 
3. Analiza si selecția alternative/or  optime 

Forma si topografia terenului de amplasament impun ca soluție optima construirea unui 
corp de clădire format din două tronsoane, un tronson cu regim de înălțime D+P+1E  și  un 
tronson cu regim de înălțime  P+1 E. Forma finala a clădirii va fi compusa astfel încât sa permită 
alinierea simultana cu construcția existenta, strada Trandafirilor, strada Pieții si strada Merilor. 

 
 

TOTAL GENERAL din care: 4,983,844.91 

buget de stat 4,771,514.24 

buget local 212,330.67 
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                 ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 
        CONSILIUL LOCAL  
          

HOTĂRÂRE 
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli  

care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții  



„Corp de clădire  9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. 
Cărbunești”  

  
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,    Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea   de motive; 
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ; 
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești; 
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; 
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locală;     
- Ordinul MDRAPFE  numărul 3470/28.06.2017; 
-  documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C. 
ASPLAN S.R.L. Tg. Jiu; 
           În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 HOTĂRĂŞTE 
 
    Art.1.- Consiliul Local al Orașului Târgu Cărbunești se obligă sa asigure finanțarea de la 
bugetul local pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de 
stat prin PNDL pentru  obiectivul de investiții  „Corp de clădire  9 săli de clasă, școala 
gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. Cărbunești”: cheltuieli pentru obținerea și 
amenajarea terenului,  studiile de fezabilitate sau documentațiile de avizare a lucrărilor de 
intervenție, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, 
asistenta tehnica, consultanta, taxa pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, organizarea 
procedurilor de achiziție, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, 
cote taxe, cheltuielile pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar în sumă totală de 
212.330,67 lei. 
   Art.2.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. Cărbunești își asuma angajamentul cu privire la 
operarea și întreținerea investiției.    
   Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și 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 22.08.2017 la  care au 
participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  22 august 2017 
Nr. 80 
 
                ROMÂNIA 
            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    
    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 
            CONSILIUL LOCAL 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației tehnico-economice  „Modernizare drum de interes local în 

orașul  
Tg. Cărbunești, județul Gorj din satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și  

Floreșteni - tronson 1” și atribuirea contractului de lucrări 
     
          
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,    Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea   de motive; 
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ; 
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările 
ulterioare; 
-  HCL 30/23.03.2017   privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului pe anul 
2017; 
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmită de S.C. 
ARTPRO INTEGRAL SRL Tg. Jiu; 
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice; 
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si HG 395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ 
acordului cadru; 
     În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 HOTĂRĂŞTE 
 
    Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Modernizare 
drum de interes local în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj din satele aparținătoare Măceșu, 
Curteana, Crețești și Floreșteni - tronson 1” și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul 
general, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.2.-  Se aprobă inițierea procedurii de achiziție privind atribuirea contractului de lucrări 
având ca obiect „Modernizare drum de interes local în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj din 
satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni - tronson 1”,  cu termen de 
execuție 120 de zile și plata pe un termen de  2 ani, respectiv 2017 si 2018. Procedura de 
atribuire este procedura simplificata, conform Legii nr. 98/2016. 



Creditele bugetare aferente plăților ce se vor efectua pe anul 2018, se vor aproba cu 
prioritate pe primul trimestru în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al  anului 2018. 
   Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și 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 22.08.2017 la  care au 
participat 15   consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  22 august 2017 
Nr. 81 
 
 

Anexă la HCL nr. 81 din 22.08.2017  
 
 
 
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției 
„Modernizare drum de interes local în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj din 

satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni - tronson 1” 
 

 

1. Valoarea totala a investiției:  977.506,63 lei inclusiv TVA, 

din care C+M    927.193,37 lei inclusiv TVA 

 

2. Eșalonarea investiției: 

 Anul I : 300.000,00 lei inclusiv TVA 

Anul II :  677.506,63 lei inclusiv TVA 

 

3. Durata de realizare : 4 luni 

 

4. Capacitați: 



            -  Lungimea totala a parții carosabile ce urmează a fi reabilitata este de 1.320 ml, în 

suprafața     de 6.666 mp. 

           - Suprafața ocupata de șanțuri si rigole este de 2640 mp. 

             - Costul realizării lucrărilor de investiții, pentru reabilitarea parții carosabile conform 

devizului pe obiect este de 578.052,75 lei fără TVA. 

   Astfel costul unitar al investiției este: 

                 578.052,75  lei  : 1.32  km = 437.918,75  lei/km  

                 578.052,75   lei  : 6.666 mp = 86.72 lei/mp 

 

 

          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 
               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        
                                                                                               cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 
        CONSILIUL LOCAL  
     
 

HOTĂRÂRE 
 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

 septembrie, octombrie și noiembrie  2017 
 
 
 
 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  
 
       Având în vedere: 
              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 



              - prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
673/2002; 
              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 22 
august  2017, 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:  Domnișoara  consilier local  SANDU SIMONA- ELENA   se alege în 
funcţia de preşedinte de şedinţă  pe  lunile septembrie, octombrie  şi noiembrie 2017. 
 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.08.2017 la  care au 
participat  14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  22 august 2017 
Nr. 82 
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