
ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

           privind  aprobarea  PROIECTULUI  reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în 

anul şcolar 2017-2018 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,  

în vederea emiterii Avizului conform de către IȘJ Gorj    

 

 

 

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

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

          - adresa nr. 159/02.02.2017 a Școlii Gimnaziale „George Uscătescu” înregistrată la 

Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 2537/03.02.2017;   

          - adresa nr. 24328 din 9 decembrie 2016 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj;  

          - adresa nr. 3667/15.12.2016 a Colegiului Național „Tudor Arghezi” înregistrată la 

Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 24219/15.12.2016;           

           - prevederile art.19  alin.4, art.61 alin.1,2,5 şi art.  95 alin.1 litera o) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011;   

          - prevederile Ordinului  MECȘ nr. 5777/2016;  

           - dispoziţiile Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul 

naţional de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul MECTS nr. 6564/13.12.2011;  

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE  

 

 

       Art.1.-  Se aprobă  PROIECTUL reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 

2017-2018  pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, în vederea emiterii Avizului 

conform de către IȘJ Gorj  , după cum urmează:  

 

 

     1. Şcoala Gimnazială  Nr. 1 „George Uscătescu” – Tîrgu Cărbuneşti (PRI/GIM) - 

unitate de învăţământ cu personalitate juridică – PJ   

a) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Cărbuneşti-sat, oraş Tg. Cărbunești 

b) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Ştefăneşti, oraş Tg. Cărbunești 

c) Şcoala Primară  - AR 

PRI 



Sat  Pojogeni, oraş Tg. Cărbunești 

d) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat Creţeşti, oraş Tg. Cărbunești 

e) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Stelian”  - AR 

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

 

 

f) Grădiniţa cu Program Prelungit  „Tudor Arghezi” - AR 

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

g) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Nicolae” - AR 

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

h) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cărbuneşti-sat,  oraş Tg. Cărbunești 

i) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Ştefăneşti,  oraş Tg. Cărbunești 

j) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cojani,  oraş Tg. Cărbunești 

k) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Pojogeni,  oraş Tg. Cărbunești 

l) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cerăt,  oraş Tg. Cărbunești 

  

      2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești  ( GIM / LIC TEO) - unitate de 

învăţământ cu personalitate juridică - PJ   

 

                

              Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă Hotărârea consiliului 

Local nr. 145 din 20 decembrie 2016.   

               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 extraordinare din data 09.02.2017  la  

care au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        



                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

                    

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  09 februarie 2017 

Nr. 16   

 

 

 

 

 

 

 

            ROMÂNIA 

        JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  închirierea spațiului în suprafață de 52 mp situat în clădirea - Sediul 

administrativ pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor 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 doamnei Rădulea Daniela, consilier principal in cadrul Biroului 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului Tg. Cărbunești; 

  - Solicitare nr. 2592/03.02.2017 din partea d-lui deputat Weber Mihai;  

  - Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

  - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

  - Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică; 

       

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 



 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă închirierea spațiului în suprafață de 52 mp situat în clădirea - Sediul 

administrativ pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Tg. Cărbunești 

domnului deputat Weber Mihai pentru funcționarea biroului parlamentar.     
    Art.2.- Durata închirierii este pe perioada exercitării mandatului de deputat al domnului Weber 

Mihai, prețul fiind de 7,44 lei/mp/lună, preț ce va fi indexat anual cu indicele de inflație.  

    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 extraordinare din data 09.02.2017  la  

care au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

                    

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  09 februarie 2017 

Nr. 17   

      

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale acordate la nivelul oraşului Tg. Cărbunești - 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 al compartimentului Asistenţă Socială;  

       -  Prevederile  art. 112 alin.(3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare; 



       - Prevederile art. 36 alin. (2) lit.d) alin. 6, lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, 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 „Planul anual de acțiune al serviciilor sociale pe anul 2017  acordate la 

nivelul oraşului Tg. Cărbunești”,  prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.   

   Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. 

Cărbunești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.02.2017  la  

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

                    

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  09 februarie 2017 

Nr. 18  

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 18 din 09.02.2017  

 

 

PLAN ANUAL 

DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE _ 2017 

 

 

 

         Planul anual de acţiune privind serviciile oferite la nivelul oraşului Tg-Cărbunești, judeţul 

Gorj, se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale la nivelul oraşului Tg-Cărbunești conform Legii nr. 292/2011. 



         Planul anual de acţiune poate fi modificat; 

- ca urmare a unor modificări intervenite în structura aparatului propriu al primarului; 

- ca urmare a modificării sau apariţiei unor acte legislative; 

         Actualele măsuri adoptate de Guvernul României pentru reducerea sărăciei şi facilităţile 

acordate persoanelor defavorizate social întăresc şi completează eforturile autorităţilor locale în 

acoperirea de programe sociale şi acordarea de măsuri de protecţie şi asistenta socială pentru cât 

mai multe categorii de persoane vulnerabile din comunitate. 

         La nivelul oraşului Tg-Cărbunești a fost identificate următoarele grupuri ţinta 

(categorii de beneficiari) după cum urmează: 

                                    1. Copii şi familii aflate în dificultate; 

                                    2. Persoane vârstnice; 

                                    3. Persoane cu handicap; 

                                    4. Persoane defavorizate de etnie roma; 

                                    5. Alte persoane în situaţii de risc social; 

       În întocmirea planului de acţiune pentru anul 2017 s-a ţinut cont de scopul DIRECȚIEI DE 

ASISTENTA SOCIALA din cadrul Primăriei oraşului Tg-Cărbunești şi anume, prevenirea sau 

limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau 

excluderea socială. 

     Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale. 

BENEFICII SOCIALE 

1. Venitul minim garantat  

Plata ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările 

ulterioare, se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăti şi Inspecţia Socială Gorj. 

La sfârşitul anului 2016 se aflau în plata un număr de 70 de dosare având un număr de 

146 beneficiari de venit minim garantat. 

2. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare; 

În cursul anului 2016 au fost acordate 69 de ajutoare de urgenţă. 

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 

precum şi a Hotărârii Consiliului Local, sumele necesare fiind de asemenea prevăzute în 

bugetul local. 

3.  Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav. 

          Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanei cu handicap grav se acorda 

conform Legii nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

             La sfârşitul anului 2016 un număr de 64 persoane cu handicap, beneficiau de drepturile 

prevăzute de lege. 

           Referitor la persoanele cu handicap în cursul anului 2016 au beneficiat de asistent 

personal (însoţitor) un număr de 23 persoane din care 9 pentru minori şi 14 pentru adulţi şi 41 de 

indemnizaţii pentru persoanele cu handicap (35 pentru adulţi şi 6 pentru minori).  

4. Alocaţia pentru susţinerea familiei: 

În anul 2016 au fost în plata un număr de 47 dosare, estimam că la sfârşitul anului 2017 

numărul 

dosarelor să crească ajungându-se la un număr de 65-70 dosare în plata. 

 

 



5. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei  conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de 

protecţie 

 socială în perioada sezonului rece, ajutorul  pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de 

la bugetul de stat, familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse. Pentru perioada sezonului 

rece noiembrie 2016- martie 2017 au fost în plata un număr de 77 cereri .  

6. Protecţia copilului 

În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt  

propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere 

specializată la domiciliul părinţilor, instituționalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale 

minorilor care au beneficiat de măsuri de protecţie. 

           Trimestrial, minorii care s-au aflat  cu măsură de protecţie specială, respectiv plasament 

familial, au fost  monitorizaţi prin întocmirea rapoartelor de monitorizare. 

           Minorii care se afla cu măsură de supraveghere specializată sunt monitorizaţi periodic în 

familiile lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte antisociale. 

           S-au desfăşurat acţiuni de informare în scopul conştientizării de către părinţi a riscurilor 

asumate prin plecarea la muncă în străinătate.      

 

Nr. 

Crt. 

 

Măsuri 

 

Acţiuni 

 

Termen 

1. Măsuri de asistenta şi protecţie 

socială pentru familiile/persoane 

fără venituri sau cu venituri 

reduse –Legea 416/2001 

- identificarea familiilor şi persoanelor singure 

în vederea acordării ajutorului social; 

- activităţi de informare despre drepturi şi 

obligaţii; 

- acordare venit minim garantat pentru 

persoanelor aflate în imposibilitatea asigurării 

în mod independent a nevoilor de ordin 

financiar, în limitele prevăzute de Legea 

416/2001 cu modificările şi completările 

ulterioare şi sprijinirea beneficiarilor de ajutor 

social la acordarea ajutorului pentru încălzire în 

perioada sezonului rece; 

 

Permanent 

2. Măsuri de protecţie şi asistenta 

acordate persoanelor cu 

handicap grav 

- angajarea de asistenţii personali şi acordarea 

de indemnizaţii pentru persoanele cu handicap 

- verificarea activităţii asistenţilor personali; 

 

Permanent 

3. Măsuri de asistenta şi protecţie 

socială pentru situaţii deosebite 

si acordate în baza Legii 

416/2001 şi a HCL 

37/21.03.2011 

- acordarea ajutoarelor de urgenţă  

Permanent 

4. Acordarea alocaţiei de susţinere 

a familiei 

- sprijinirea familiilor în vederea completării 

formularelor şi întocmirea dosarului privind 

alocaţia de sprijin 

 

Permanent 

5. Acordarea 

indemnizaţiei/stimulent pentru 

creşterea copilului până la vârsta 

- sprijinirea familiilor în vederea întocmirii 

dosarului pentru indemnizaţie/stimulent 

creştere copil 

 

Permanent 



    

 

          

  Obiective specifice urmărite prin PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE 

1. Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din 

domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului 

ţintă (categoriilor de beneficiari); 

2. Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să 

cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi 

profesională, adrese de domiciliu, etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare 

sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere,alocatii de 

stat,indemnizatii sau stimulente pentru cresterea copilului pana la 2 ani respectiv 3 ani 

etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru 

actualizarea acestor evidenţe; 

3. Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi 

performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul oraşului Tg-

Carbunesti. 

de 2 ani 

6. Acordare alocaţii de stat - sprijinirea familiilor în vederea întocmirii 

dosarului pentru alocaţia de stat ; 
 

Permanent 

7. Măsuri de asistenta şi protecţie 

socială pentru familiile/fără 

venituri sau cu venituri reduse, 

în perioada sezonului rece-OUG 

70/2011 

 

- sprijinirea populaţiei în vederea completării 

formularelor pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzire în perioada sezonului rece 

 

01.11.2016-

31.03.2017 

8. Măsuri de sprijinire pentru 

persoanele aflate în dificultate 

prin programe de ajutoare 

- distribuirea de alimente către categorii sociale 

defavorizate în cadrul programului POAD; 

- distribuirea de lapte praf pentru copii cu vârsta 

0-1 an- 

- acordarea stimulentului educational pentru 

copii din familiile defavorizate  sub forma de 

tichete sociale  

- Anual 

 

 

- Lunar 

9. Măsuri de asistentă în domeniul 

protecţiei copilului conform 

Legii 272/2004 cu modificările 

şi completările ulterioare ; 

- identificarea copiilor cu părinţii plecaţi în 

străinătate; 

- monitorizarea şi evaluarea acestora pe o 

perioadă de trei luni şi asigurarea şi propunerea 

măsurii de plasament unde situaţia impune; 

 

Permanent 

 

10 Identificarea şi rezolvarea 

problemelor cu care se confrunta 

persoanele de etnie 

- identificarea copiilor romi care nu 

frecventează cursurile şcolare şi informarea 

familiilor acestora cu privire la necesitatea 

frecventării acestor cursuri; 

- identificarea persoanelor care nu au acte de 

identitate si sprijinirea lor în obţinerea actelor 

de identitate; 

 

 

Permanent 



4. Obiectiv specific 4: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul 

populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.  

           Aplicarea Planului de acţiuni se face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor 

beneficiarilor de asistenţă socială, aşa cum este de fapt prevăzut şi în legislaţia în vigoare.De cele 

mai mule ori, beneficiarul unei măsuri de protecţie socială aduce în discuţie apariţia şi a altor 

posibile probleme, astfel încât acesta devine beneficiarul mai multor acţiuni şi măsuri de 

protecţie socială. 

           Atingerea obiectivelor din planul de acţiune privind măsurile de asistenţă socială se 

realizează conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli alocat în anul 2017.       

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

             Novac Aurora-Victoria                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

        

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești  în  

cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești 

 în locul domnului Popescu Nicolae 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        
       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, 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. 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

   - HCL nr. 83 din 25.07.2016;  

 



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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se desemnează domnul  BRUJAN  MIHAI-COSMIN   reprezentantul  Consiliului 

Local al oraşului Tg. Cărbunești  în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orășenesc de 

Urgență Tg. Cărbunești, ca membru titular,  în locul domnului Popescu Nicolae. 

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

Spitalului vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.02.2017  la  

care au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru. 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

                    

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  09 februarie 2017 

Nr. 19  

 

 

 

                 ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

              privind încetarea dreptului  de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 997,27 

mp 

 (lotul nr. 217) atribuit prin H.C.L nr. 21/20.03.2008 numitului  Popescu Aurel  din 

 comuna Roşia de Amaradia, ca urmare a decesului acestuia 

 

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 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 



- Cererea înregistrata cu nr. 1608/26.01.2017 a d-nei Popescu Nela cu domiciliul in com. Roșia 

de Amaradia, satul Ruget, județul Gorj, prin care solicita încetarea dreptului  de folosinţă gratuită  

a terenului în suprafaţă de 997,27 mp (lot nr. 217) atribuit prin H.C.L nr. 21/20.03.2008 șotului 

său Popescu Aurel, decedat la data de 26.09.2014;  

- Copie certificat de deces privind pe numitul Popescu Aurel cu ultimul domiciliu în com. Roşia 

de Amaradia, județul Gorj; 

- prevederile art. 2 din  H.C.L nr.21 / 20.03.2008 privind atribuire teren în folosinţă  gratuită pe 

durata existentei construcției , numitului Popescu Aurel  din com. Roşia de Amaradia;  

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.-  Încetează dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 997,27 mp (lotul 

nr. 217) atribuit prin H.C.L nr. 21/20.03.2008 numitului Popescu Aurel  din comuna Roşia de 

Amaradia, ca urmare a decesului acestuia. 

        Art.2.- 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 28.02.2017  la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

                    

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2017 

Nr. 20 

 

 

 

 

                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind înființarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj 

 



 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 Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 

orașului Tg. Cărbunești; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor ; 

- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, 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 

 

   Art.1.- Se aproba înființarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj, în următoarea componență: 

1. Primar – Birău Dănuț -  președinte 

2. Vladuț Alin Grigore - secretar 

3. Borcan Alin- membru 

4. Surlea Iulia-membru 

5. Rădulea Daniela- membru 

6. Lungu Ana- membru 

7. Fugaru Șerban- membru 

8. Ciontescu Constanța-membru 

9. Gărăiacu Adriana - membru 

   Membrii supleanți: Brujan Mihai Cosmin- viceprimar, Berbecel Georgeta-membru, Corici 

Sorin- membru, Luntraru Cristian- membru, Zorlescu Liliana- membru. 

    Art.2.- Comisia specială, în componența prevăzută la art. 1, se va întruni ori de cate ori este 

nevoie, în ședințe convocate de oricare dintre membrii, pentru inventarierea bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj și vor completa Anexa nr. 4 

din HG nr. 548/1999- Norme tehnice privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public 

al orașului. 

   Art.3.- Operațiunea de inventariere a domeniului public al orașului Tg. Cărbunești, județul 

Gorj se va derula anual până la 31 decembrie. 

   Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor comisiei speciale în vederea ducerii la 

îndeplinire. 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

              

 

 

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2017 



Nr. 21 

                 ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind darea în folosință gratuită Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a spațiilor în suprafață  

de 72 mp aflate în clădirea anexă a Spitalului Tg. Cărbunești și a garajelor în suprafață de 118 

mp  

 

 

 

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 Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 

orașului Tg. Cărbunești; 

- Adresa cu nr. 1160/01.02.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 2432/02.02.2017, a 

Serviciului Județean de Ambulanță Gorj; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata 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 

 

    Art.1.-  Se aprobă darea în  folosință gratuită  Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a 

spațiilor în suprafață de 72 mp aflate în clădirea anexă  a Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. 

Cărbunești și a garajelor în suprafață de 118 mp, pe o perioada de 5 ani de la data adoptării 

prezentei hotărâri.  

   Art.2.- Curățenia, întreținerea și cheltuielile privind plata  utilităților vor fi suportate de către 

Serviciul Județean de Ambulanță Gorj.  

   Art.3.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri încetează dreptul de administrare al 

Spitalului Orășenesc de Urgenta Tg. Cărbunești asupra clădirilor C2 – Salvare și C4- Garaje. 

   Art.4.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. 

Cărbunești, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2017  la  care 

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

        

          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        



                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

              

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2017 

Nr. 22 

 

 

                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

  

 HOTĂRÂRE 

privind concesionarea directă către SC RDS & RCS SA a terenului în suprafața de 36,00 mp. 

situat in strada Trandafirilor, nr. 41, județul Gorj pentru extinderea si modernizarea construcției 

existente - container  pentru  echipamente  destinat  îmbunătățirii tuturor parametrilor tehnici 

 ai rețelei de CATV existentă în orașul Tg. Cărbunești 

 

 

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

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

- expunerea   de motive;  

- Referatul de specialitate nr. 3679 din 22.02.2017 întocmit de cons. principal Rădulea Daniela;  

- Adresa  transmisa de către  SC RDS & RCS SA, înregistrata la instituția noastră cu numărul   

3460/17.02.2017,  prin care solicita atribuirea in concesiune prin încredințare directa a terenului 

in suprafața de 36,00 mp, teren ce reprezintă o suplimentare a suprafeței deja concesionate de 

14,00 mp, ajungându-se la o suprafața totala de 50,00 mp  pentru extinderea construcției si 

modernizarea containerului existent cu echipamente destinat îmbunătățirii tuturor parametrilor 

tehnici ai rețelei de CATV existenta în orașul Tg-Cărbunești;  

- art.15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, 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 

 

     Art.1.- (1) Se aprobă concesionarea directă către S.C. RDS&RCS S.A. a terenului ce aparține 

domeniului  public al orașului Tg-Cărbunești, în suprafața de 36,00 mp, situat în strada 

Trandafirilor, nr. 41, pentru extinderea și modernizarea construcției existente - container pentru 

echipamente destinat îmbunătățirii tuturor parametrilor tehnici ai rețelei de CATV existentă în 

orașul Tg-Cărbunești. 



                 (2) Durata  concesiunii este până la data de 18.09.2027, dată la care expiră contractul 

de concesiune nr. 15932/18.09.2007, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 40,21 

lei/mp/an, taxa se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de 

Statistica.   

     Art.2.-  Se împuternicește primarul orașului Tg-Cărbunești sa semneze actul adițional la 

contractul de concesiune nr. 15932/18.09.2007, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre. 

    Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. 

Cărbunești, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2017  la  care 

au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru și 4 abțineri. 

       

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

              

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2017 

Nr. 23 

                  ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  documentației tehnico-economice reactualizate  

 „Reabilitare strada Pieţii, km 0+540 - km 1+932, oraş 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 ; 

- 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 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Hotărârea 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;  

 - 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;     



- 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,  km 0+540 - km 1+932, oraș Tg. Cărbunești” și indicatorii tehnico-economici 

cuprinși în devizul general reactualizat al obiectivului de investiții, conform anexei, care face 

parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă asigurarea cofinanțării în procent de 5% pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare strada Pieții,  km 0+540 - km 1+932, oraș Tg. Cărbunești” din bugetul local al 

orașului Tg. Cărbunești, respectiv suma de 133.798,87 lei, inclusiv TVA. 

   Art.3.- După finalizarea lucrărilor  Orașul Tg. Cărbunești își asumă angajamentul cu privire la 

operarea și întreținerea investiției. 

   Art.4.- 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 28.02.2017  la  care 

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

        

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

              

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2017 

Nr. 24 

 

                ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice „Extindere rețea publică de apă si 

canalizare menajeră în zona de sud a orașului Târgu Cărbunești (strada Plopilor, strada 

Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)”  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. 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;  

 - Ordinul MDRAP 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 

Locala;     

- 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 „Extindere 

rețea publică de apă și canalizare menajeră în zona de sud a orașului Târgu Cărbunești (strada 

Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)” și indicatorii tehnico-

economici cuprinși în devizul general reactualizat al obiectivului de investiții, conform anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă asigurarea cofinanțării în procent de 5% pentru obiectivul de 

investiții„Extindere rețea publică de apă și canalizare menajeră în zona de sud a orașului Târgu 

Cărbunești (strada Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)” din 

bugetul local al orașului Tg. Cărbunești, respectiv suma de 92.745,27 lei, inclusiv TVA. 

   Art.3.- După finalizarea lucrărilor  Orașul Tg. Cărbunești își asumă angajamentul cu privire la 

operarea și întreținerea investiției. 

   Art.4.- 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 28.02.2017  la  care 

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

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

              

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2017 

Nr. 25 

 

                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 



            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice  „Construire corp de clădire școală  9 Sali 

de clasă, Școala Gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. Cărbunești, județul Gorj”  

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. 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;  

 - Ordinul MDRAP 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 

Locala;     

- 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 „Construire 

corp de clădire școală  9 Sali de clasă, Școala Gimnazială, strada Trandafirilor, nr 39, Tg. 

Cărbunești, județul Gorj” și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general 

reactualizat al obiectivului de investiții, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă asigurarea cofinanțării în procent de 5% pentru obiectivul de investiții 

„Construire corp de clădire școală  9 Sali de clasă, Școala Gimnazială, strada Trandafirilor, nr 

39, Tg. Cărbunești, județul Gorj” din bugetul local al orașului Tg. Cărbunești, respectiv suma de 

212.330,67 lei, inclusiv TVA. 

   Art.3.- După finalizarea lucrărilor  Orașul Tg. Cărbunești își asumă angajamentul cu privire la 

operarea și întreținerea investiției. 

   Art.4.- 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 28.02.2017  la  care 

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

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 



                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin  

               

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2017 

Nr. 26 

                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listelor prevăzute de Regulamentul de instituire si administrare a taxei 

speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare aprobat prin HCL nr. 

133 din 24.11.2016 

 

 

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;  

- Dispoziția primarului nr. 8/12.01.2017 prin care se stabilesc comisiile în vederea identificării 

caselor părăsite, nelocuibile, precum și contribuabili cu domiciliile în alte localități, dar care au 

poziție de rol în orașul Tg. Cărbunești;  

- Tabelul  nominal cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror 

contribuabili au domiciliul în alte localități înregistrat la nr. 3850/23.02.2017 întocmit de 

comisiile numite prin dispoziția nr. 8/2017;  

 - Tabelul  nominal cu casele părăsite, nelocuibile, ai căror moștenitori nu pot fi identificați de pe 

raza orașului Tg. Cărbunești înregistrat la nr. 3851/23.02.2017 întocmit de comisiile numite prin 

dispoziția nr. 8/2017;  

- HCL nr. 133 din 24.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a 

taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 HOTĂRĂŞTE 

        

   Art.1.- Se aprobă Lista cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai 

căror contribuabili au domiciliul în alte localități, care vor achita taxa de salubrizare în 

cuantum de         40 lei/an, prevăzută în anexa nr. 1.   

   Art.2.- Se aprobă Lista cu casele părăsite, nelocuibile, ai căror moștenitori nu pot fi 

identificați de pe raza orașului Tg. Cărbunești,  prevăzută în anexa nr. 2.   



   Art.3.- (1) Contribuabili,  care din diferite motive,  nu au fost cuprinși în Listele menționate la 

art. 1 și art. 2, vor depune cereri, însoțite de copii ale actului de identitate și adeverință de la 

furnizorul de apă  SC AparegioGorj SA, privind  consumul de apă la rolul respectiv.  

           (2) Cererile vor fi centralizate la biroul impozite și taxe locale și vor fi supuse aprobării 

Consiliului Local.   

   Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

   Art.5.- 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 28.02.2017  la  care 

au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 3 abțineri. 

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin  
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                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice 

„Amenajare bază sportivă Colegiul Național „Tudor Arghezi” oraș 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, modificată şi completată ; 

- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Hotărârea 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;  

 - Ordinul MDRAP 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 

Locala;     

- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmită de inginer 

Radoslav Cristian;   



     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-economica a obiectivului de investiții „Amenajare 

bază sportivă Colegiul Național „Tudor Arghezi” oraș 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.- Se aprobă asigurarea cofinanțării în procent de 5% pentru obiectivul de investiții 

„Amenajare bază sportivă Colegiul Național „Tudor Arghezi” oraș Tg. Cărbunești”  din 

bugetul local al orașului Tg. Cărbunești, respectiv suma de 44.553,45 lei, inclusiv TVA. 

   Art.3.- După finalizarea lucrărilor  Orașul Tg. Cărbunești își asumă angajamentul cu privire la 

operarea si întreținerea investiției. 

   Art.4.- 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 28.02.2017  la  care 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2017 

Nr. 28 

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

 martie, aprilie și mai  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 28 

februarie 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:  Domnul  consilier local BRUJAN MIHAI-COSMIN se alege în funcţia 

de preşedinte de şedinţă  pe  lunile martie, aprilie şi  mai 2017. 

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2017  la  care 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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