
ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                              

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 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 contabilitate, buget; 

      - 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.  5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013; 

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

      - decizia nr.28/05.12.2013 emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata 

la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.046/09.12.2013, majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de 

personal, la suma de 22.184 lei; 

      - adresa nr.7.465/09.12.2013, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti,  înregistrata 

la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.008 /27.11.2013 ; 

      - decizia nr. 29/05.12.2013, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj , 

înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.007/09.12.2013, retragere suma din 11.02.02; 

      - adresa nr.2.890/09.12.2013 emisa de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrata la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr.22.006/09.12.2013; 

      - adresa nr.2.900/11.12.2013 emisa de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrata la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr.22.150/11.12.2013; 

       - adresa nr. 442/11.12.2013 emisa de Şcoala Gimnazială „George Uscătescu”, înregistrata la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr.22.183/12.12.2013; 

     - contul de execuţie  la data de 09.12.2013; 

        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 şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe 

capitole bugetare, între titluri, articole si alineate cu suma de  -161,50 mii lei,  conform anexei nr. 1. 

(formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2013, conform anexei nr. 2. 

(formular cod 14). 

    Art.3.- Se aprobă rectificarea şi modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate  

din venituri proprii şi subvenţii cu suma de +1.300,00 mii lei, conform anexei nr. 3. (formular cod 

11/02). 

    Art.4. –  Anexele nr. 1,2  şi 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

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

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 12.12.2013, la                  

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 12 decembrie 2013 

Nr. 127 



  ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                              

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 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 contabilitate, buget; 

      - 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.  5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013; 

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

      - decizia nr.32/16.12.2013 emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.383/17.12.2013, retragerea sumei de 138.000 lei din 11.02.02 – Sume 

defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor ; 

       - adresa nr. GJ 44544/03.12.2013, transmisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.376/16.12.2013, redistribuire suma din 42.02.58 - Finanţarea 

subprogramului Regenerarea urbană a municipiilor  şi oraşelor in 42.02.65 - Finanţarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locala ; 

      - referatul nr. 86/05.11.2013, întocmit de Luntraru Cristian, vicepreşedinte la CS Gilortul Tg.Cărbuneşti,  

înregistrat la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 19.503/07.11.2013, alocarea suma de 2.000 lei pentru desfăşurarea 

activităţii CS Gilortul Tg.Cărbuneşti; 

     - adresa nr. 2.926/17.12.2013, emisa de colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrata la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.400/17.12.2013; 

     - adresa nr. 451/17.12.2013 emisa de Şcoala Gimnaziala nr.1 „George Uscatescu” Tg.Cărbuneşti, înregistrata 

la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.446 /17.12.2013; 

     - contul de execuţie  la data de 16.12.2013; 

        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 şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe 

capitole bugetare, între titluri, articole si alineate cu suma de  -138,00 mii lei,  conform anexei nr. 1. 

(formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2013, conform anexei nr. 2. 

(formular cod 14). 

    Art.3.- Se aprobă bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate  din venituri proprii şi 

subvenţii  conform anexei nr. 3. (formular cod 11/02). 

    Art.4. –  Anexele nr. 1,2  şi 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

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

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.12.2013, la                  

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 18 decembrie 2013 

Nr. 128 



 

             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea “Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014” 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate;  

          - prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr.7660/2006    

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de  ocupare a  funcţiilor publice; 

          - adresa nr.41256/2013 transmisă de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor  Publici privind 

acceptul pentru proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014; 

           - prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 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 „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014” din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, din cadrul Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidenţa a Persoanelor  Tg.Cărbuneşti şi din cadrul  Poliţiei Locale Tg.Cărbuneşti conform 

anexei nr. I care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.12.2013, la                  

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 18 decembrie 2013 

Nr. 129 

 

 

 



             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

HOTĂRÂRE   

privind  atribuirea de  teren în folosinţă gratuita pentru tineri  numitului  

Cicea Ionuţ -Marian,  în vederea realizării unei locuinţe 

 în oraş Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj 
 

 

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 compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;. 

       - Prevederile  Legii nr.15 /2003 modificată şi completată , privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personala ; 

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

H.C.L nr.111/2007 ;  

      - Solicitarea nr.22.154/11.12.2013 a d-lui Cicea Ionuţ-Marian din oraşul Tg.Cărbuneşti, satul 

Ştefăneşti,  nr.186, judeţul Gorj, privind atribuirea  unui  lot de teren, pentru construcţie locuinţă 

pentru tineri în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti; 

       - HCL nr. 40/24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri; 

       - HCL nr. 29/2003 privind inventarul domeniului privat 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 atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  existentei construcţiei terenul  în suprafaţa de 

455,00 mp. (14mx32,50m) lotul cu nr. 19 numitului Cicea Ionuţ-Marian,   CNP 1811124181096, din 

oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Ştefăneşti, nr.186, judeţul Gorj, situat  în satul Cojani, oraşul 

Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj  (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).  

           Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra  terenului menţionat la  art.1 este obligat  

sa 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, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare.   

                       (2) Nerespectarea acestei obligaţii  duce la retragerea dreptului de  folosinţa asupra 

terenului atribuit. 

           Art.3.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.   

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.12.2013, la                  

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 18 decembrie 2013 

Nr. 130 



 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifelor pentru alimentarea cu apă la sistemele de alimentare cu apă din 

satele Tupşa şi Floreşteni, oraş Tg.Cărbuneşti  

 

 

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 dl.Vlăduţescu Ovidiu; 

       - Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu completările si modificările 

ulterioare; 

        - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;        

        - Legea 273/2006 privind finanţele publice locale modificata; 

        - Referatul nr. 21876/06.12.2013 întocmit de administrator Vlăduţescu Ovidiu; 

        - Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 29 ianuarie 2013;   

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- Se aprobă tariful de 3,50 lei/mc de apă la sistemul de alimentare cu apă sat Tupşa, oraşul 

Tg.Cărbuneşti. 

    Art.2.-  Se aprobă tariful de 3,00 lei/mc de apă la sistemul de alimentare cu apă sat Floreşteni,  

oraşul Tg.Cărbuneşti. 

    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 cadrul şedinţei ordinare din data 18.12.2013, la                  

care au participat  15 consilieri locali din 15  consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 18 decembrie 2013 

Nr. 131 

 

 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                

       CONSILIUL LOCAL                                

 

                                                 

HOTĂRÂRE 

privind  diminuarea taxelor prevăzute de  HCL nr. 31 din 27.03.2013 articolul 1 litera A şi  

HCL nr.128 din 29.11.2011, practicate de Administraţia Pieţii  pentru perioada 

 ianuarie şi februarie 2014  

 

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 nr.21682/04.12.2013 întocmit de  administrator Vlăduţescu Ovidiu; 

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

            - Cererea persoanelor fizice si juridice nr. 21.527/03.12.2013 depusa la registratura instituţiei 

prin care solicita diminuarea taxelor practicate in piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti, sector 

industrial; 

           - Legea  nr.  571/2003 privind codul fiscal cu completările si modificările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 
 

        

    Art.1.-  Se aprobă diminuarea  taxelor prevăzute de  HCL nr. 31 din 27.03.2013  articolul 1 litera A 

şi HCL nr.128 din 29.11.2011, practicate de Administraţia Pieţii,  pentru comercianţii din piaţa 

agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti – sectorul industrial  pentru lunile  ianuarie şi februarie  2014, 

astfel:  

Nr. crt. Denumire  

taxa  

Taxa stabilita 

conform HCL 

128/29.11.2011 

Taxa stabilita 

conform HCL 

31/27.03.2013 

art.1 litera A  

Diminuare  Taxa de plata 

lunile 

ianuarie şi  

februarie 

2014 

1. Taxa piaţa 

lei/mp/zi 

-- 2,1 lei -1,0 lei 1,1 lei 

2. Taxa utilizare 

stand lei /luna  

525 lei - -250 lei 275 lei 

 

    Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi Administraţia Pieţii vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.12.2013, la                  

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 18 decembrie 2013 

Nr. 132 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentanţilor   Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti   
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

 

Având  în vedere : 

-   adresa nr. 7316/29.11.2013 a Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la nr. 

21342/29.11.2013;   

-  prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările 

ulterioare; 

-   OUG  nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării; 

-   prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată 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.1.- Se desemnează următorii reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în 

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti:  

               A. Membri titulari : 1. consilier local Popescu Nicolae 

                                               2. consilier local  Boţoteanu Marian  

                                                    

               B. Membri supleanţi: 1. consilier local Motorga Florin  

                                                  2. consilier local  Ivăniş Grigore 

 

    Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerea Spitalului 

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

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.12.2013, la                  

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 18 decembrie 2013 

Nr. 133 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în  Comisia socială de analizare a  

solicitărilor/cererilor  privind repartizarea de locuinţe destinate închirierii pentru tineri cu 

vârsta pana la 35 ani construite  prin Agenţia Naţionala  pentru Locuinţe 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

 

- prevederile HCL 129 /2008  privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul A.N.L;  

- prevederile Legii 114/1996  , legea locuinţei  republicata modificata si completata; 

- prevederile Legii 152/1998 republicata  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  

modificata si completata; 

- prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii/152 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , modificata prin 

HG 592/2006; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

       Art.1.- Se numeşte domnului Ianăş Dumitru - membru în Comisia socială de analiză a 

solicitărilor/cererilor  depuse de  către  solicitanţi  în vederea repartizării unei locuinţe realizate de 

către Agenţia  Naţionala  pentru Locuinţe destinate  tinerilor si familiilor de tineri în vârstă de până la 

35 de ani, în locul domnului Fugaru Ion.  

 

       Art.2.- Primarul oraşului  Tg.Cărbuneşti, Comisia  Sociala si compartimentele de resort din  

cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta  hotărâre                  

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.12.2013, la                  

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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