
  ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL 

                                                         

 

HOTĂRÂRE 

       privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea  

oraşului Tg.Cărbuneşti, 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 al biroului Gospodărie Urbană; 

          - Ordonanţa nr. 21/30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea 

515 /2002; 

           - prevederile OG 43/1997 R privind regimul drumurilor, aprobată prin legea nr. 82/1998 cu modificările 

şi completările ulterioare;  

           - prevederile Legii nr. 313/2009 privind modificarea şi completarea legii nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi;  

           - prevederile  OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobata cu modificări si completări prin Legea 

265/2006;   

           - adresa nr. 2839/18.02.2014 a Consiliului Judeţean Gorj;  
 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşului             

Tg.Cărbuneşti pentru anul 2014, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.2.- Se declară luna Martie „Luna Curăţeniei”.   

    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.  

 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2014, la    

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

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 



 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie  2014 

Nr. 14 

 

 
Anexă  la HCL nr.  14   din 27.02.2014 

 

 PROGRAM 

privind măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea oraşului Tg.Cărbuneşti 

ANUL 2014 

 

        Conform Ordonanţei Guvernului nr. 21 /2002 şi Legea 515 /2002  ,privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale , 

Consiliul Local  şi  Primăria oraşului , conform art. 8  au  obligaţia şi răspunderea pentru a pentru a  crea  unui climat de 

ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ în acest sens vor asigura  următoarele  măsuri :  

I.Consiliul local  şi  Primăria oraşului 

  a) masurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice , cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de specialitate ale 

statului ; 

      Termen     – permanent  

      Răspund   -   Consiliul Local , Primarul , compartimentele  de specialitate ;  

  b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;  

       Termen      - permanent 

       Răspund    - Consiliul Local  , Primarul  ,  şi salariaţii din cadrul Serviciului Urbanism  Amenajarea  Teritoriului 

Gospodărie Urbană si Proţectia Mediului;  

 c) prevenirea poluării accidentale  a mediului sau  surselor şi a cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a deşeurilor 

de către agenţii economici sau de către cetăţeni;  

        Termen      - permanent  

        Răspund    - Consiliul Local , Primarul  şi compartimentul de specialitate;  

  d)  realizarea unor sisteme moderne de colectare , depozitare , transport şi prelucrare a deşeurilor şi a gunoaielor ; 

amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare zona ;  

       Termen      - permanent  

        Răspund   - Consiliul Local , Primarul  ,compartimentele de specialitate si Operatorul de servicii de salubrizare ;  

  e ) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism  aprobate , precum şi a 

normelor privind executarea construcţiilor ;  

          Termen       - permanent 

         Răspund    - Consiliul Local , Primarul  şi compartimentul de specialitate  ;  

   f)  curăţenia străzilor , pieţelor şi a celorlalte locuri  publice , îndepărtarea zăpezii , gheţii de pe străzi şi trotuare , 

colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale  , sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile ;  

           Termen      - permanent  

           Răspund   -  Consiliul  Local , Primarul  , compartimentele de specialitate  si Operatorul de servicii de salubrizare ;  

    g) repararea şi întreţinerea  străzilor , a drumurilor comunale , podurilor , podeţelor , curăţirea şi amenajarea  şanţurilor,  

modernizarea drumurilor existente şi realizarea de drumuri comunale noi  

           Termen – permanent   

            Răspund  -   Consiliul Local  , Primarul  şi compartimentele de specialitate ;  

     h )  finalizarea construcţiilor începute ;  

             Termen    -  permanent   

             Răspund   - Consiliul Local  , Primarul şi compartimentele  de specialitate ;  

     i )    întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente , repararea şi zugrăvirea  periodică a acestora ; 

               Termen      - permanent  

               Răspund     - Consiliul Local , Primarul  şi compartimentele de specialitate ;  

     j)    organizarea de acţiuni  de salubrizare şi igienizarea localităţilor ;  

             Termen – permanent   

              Răspund – Consiliul Local , Primarul  şi compartimentele  de specialitate ;  

     k) curăţenia şi salubrizarea digurilor ,  a malurilor , a cursurilor  de apă , asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea 

poluării apelor ;  

                   Termen         - permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local  , Primarul  şi compartimentele de specialitate ;  



     l )  repararea , întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei ;  

                    Termen         - permanent  

                    Răspund       - Consiliul Local , Primarul  , compartimentele  de specialitate  si SC APAREGIO  ;  

    m ) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale ;  

                    Termen        -  permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local , Primarul   şi  SC APAREGIO  ;  

     

 

 

       n)  buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectul           corespunzător al 

vehiculelor, întărirea ordinii  şi disciplinei;  

                    Termen        -  permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local , Primarul   şi  Politia Locala    

      o)  respectarea strică a  normelor igienico –sanitare în piaţa agroalimentară , în târguri şi oboare  

                  Termen          - permanent  

                   Răspund      - Consiliul Local , Primarul ,   Administraţia Pieţii şi compartimente de specialitate ;  

      p)    amenajarea  potrivit planului urbanistic general , şi întreţinerea spaţiilor verzi  

                     Termen          - permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local , Primarul  şi compartimentele  de specialitate ;  

       r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico –sanitare în săli de spectacole , sport ,                                         

stadioane şi celelalte unităţi de cultură  aflate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale  sau in administrarea 

consiliului local ;  

                   Termen               - permanent  

                    Răspund            - Consiliul Local , Primarul  şi  compartimentele de specialitate ;  

       s)  păstrarea ,  conservarea , repararea şi restaurarea , în condiţiile legii a monumentelor de pe teritoriul oraşului .  

            Termen                - permanent  

            Răspunde           - Consiliul Local  , Primarul   şi compartimentele de specialitate 

 

II.  Instituţiilor publice,  agenţilor economici şi ale celorlalte persoane  juridice le revin următoarele obligaţii :   

  a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, 

amenajări şi a altor lucrări specifice; 

  b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor 

imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora; 

c)să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, 

precum şi pe căile de acces; 

d)să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; 

e)să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile; 

f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor,  părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care 

le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară 

activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliul local; 

g)să respecte măsurile stabilite de consiliul local şi judeţean pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi; 

h)să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.                 

III. Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii: 
a)întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi 

împrejmuirilor acestora; 

b)curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a 

acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliul local; 

c)finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de 

acestea; 

d)repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 

e)menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a 

locurilor de parcare pe care le folosesc; 

f)îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte 

scopuri; 

g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie;  



h)respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în 

localităţi; 

i)depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei 

publice locale; 

j)curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. 

k)curatirea si intretinerea santurilor , rigolelor si podetelor aferente proprietatii.  

 

         Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti îşi  propune să realizeze si  să execute un  program de curăţenie   şi de 

înfrumuseţare a oraşului , începând cu  01.03 .2014 -  31.03. 2014 cu acţiuni specifice lunii curăţeniei, cât şi pe tot 

parcursul anului 2014, cu  SC Salubris Gilort SRL, cu personalul beneficiar al Legii 416/2001(venitul minim garantat), 

precum si  cu  sprijinul   cetăţenilor  oraşului  , asociaţiilor de proprietari(locatari-prprietari),instituţiile publice  şi agenţii 

economici . 

   Salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a locurilor publice, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate , 

decolmatarea şanţurilor şi rigolelor , igienizarea cursurilor de apa Gilort , Blahnita şi a pâraielor permanente si 

nepermanente , reparatii strazi , drumuri comunale  , intretinere retele iluminat public  reparatii fantani publice  lucrari de 

intretinere spatii verzi .  

      Spaţii verzi  

-  reamenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi  existente în oraşul Tg.Cărbunesti;  

- amenajarea de noi spaţii verzi  in zona  blocuri; 

-săpat spaţii verzi, semănat gazon şi plantat flori de sezon;  

-achiziţia de material floricol;  

-dezgropat trandafiri;    

- tăieri de corecţie la trandafiri ; 

-administrae îngrăşăminte organice şi chimice pe spaţii verzi;  

- tăieri de corecţie la gardul viu str.Trandafirilor, str.Tudor Argezi, str. Pieţii şi str.Teilor; 

- toaletarea arborilor şi arbuştilor; 

-lucrări de pregătit coronamentul pentru arbori şi arbuşti;  

- tăierea arborilor  şi arbuştilor uscati si a celor  care prezintă risc pentru traficul pietonal si auto; 

-  stropirea arborilor şi arbuştilor  impotriva bolilor si daunatorilor;   

- plantarea de  puieţi : mesteacăn , tei şi alte specii   în  zonele  adiacente cailor rutiere si zone verzi;  

- defrişări a zonelor împădurite;   

 - văruit arbori;  

-cosit spatii verzi; 

-lucrări de strângere a resturilor vegetale;  

- reparaţii  locuri de joaca , vopsitorii  accesorii; 

-lucrări de dezinsecţie şi deratizare;    

-identificarea depozitării necontrolate  de deşeuri pe spaţiile verzi, colectarea şi transportul acestora;  

   Străzi, drumuri comunale, săteşti şi vicinale :  

    -Satele aparţinătoare oraşului Tg.Cărbuneşti: Pojogeni(Comăneşti,Cerăt,Cuci,Rugi), Măceşu, Curteana, Creţeşti, 

Floreşteni,  Cojani, Rogojeni, Cărbuneşti sat( Tupşa,Puieşti, Zarafi, Gâtani, Duţeşti) – achiziţie material pitros,   transport 

material pietros , reprofilare şi compactare; 

 -curăţirea şanţurilor şi rigolelor  de scurgere a apelor pluviale;   

 -curăţirea podeţelor de vegetaţie crescută şi  de deşeuri depozitate; 

 - reparaţii străzi  oraş Tg.Cărbuneşti cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare;   

-reparatii strazi Str.Pieţii, gilortului Teilor şi Gării;  

-reabilitarea strada Pieţii, mionerilor, Petroliştilor şi Pandurilor;   

- marcaje străzi  şi treceri pietoni  

- maturat  străzi  şi trotuare  

- vopsit , văruit  borduri   

 -montat tuburi pentru preluare ape pluviale in zonele cu probleme 

 -reparaţii punte Stefăneşti, Rogojeni  

- identificarea  şi amenajarea de noi zone de parcare  in  zonele aglomerate fără a afecta spaţiile verzi  

- ridicarea pământului de pe acostamente şi zona de siguranţă a drumurilor 

 -reparat şi înlocuit indicatoare rutiere deteriorate   

-continuarea lucrărilor de sistematizare pe verticală la bloc ANL, zona Stadion;  

       Mobilier urban  



 - reparaţii băncuţe  şi coşuri de gunoi , vopsitorii unde este cazul  

 - achizitie  cismele stradale;  

-achiziţie indicatoare;   

       Iluminat  public  

- lucarilor de modernizare a retelei de iluminat public zona blocuri şi alei; 

- achiziţie becuri şi drosere;   

         Salubritate  

 - colectarea deşeurilor menajere depozitate necontrolat    

 - colectarea selectiva  a deseurilor  (pet –uri , hartie , carton   dee-uri ) 

- ridicarea deşeurilor municipale după graficul stabilit;  

  Acţiuni în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmări : modul de întreţinere şi curăţire a şanţurilor , 

rigolelor , ridicarea materialelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă , întreţinerea spaţiilor verzi , a 

împrejmuirilor , a faţadelor clădirilor , continuarea lucrărilor de construcţii începute şi neterminate , depozitarea deşeurilor 

şi gunoaielor menajere în locuri nepermise.   

 Acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor ;  

  Acţiuni  având ca scop depistarea agenţilor economici şi  a cetăţenilor  care nu respectă legislaţia de mediu  în vigoare şi 

somare după caz , pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos.  

  

    

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor în vatra de sat Cojani      

numiţilor Cotorgea Dumitru şi Cotorgea Constantin Irinel  

 

 

 

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 urbanism şi amenajarea teritoriului;   

 - prevederile H.C.L nr.4/29.01.2013 privind atribuirea în folosinţă a unor terenuri;  

 - P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr. 39  /2006, aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008; 

       - prevederile Legii nr.50/1991 rep. 2004 (art.36),privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie; 

       - prevederile Legii  nr.215/2001 -  legea  administraţiei publice locale, 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 retragerea dreptului de folosinţă gratuită  a terenului (lotului nr. 208) atribuit prin  art. 1 din 

H.C.L nr. 4/29.01.2013  numitului Cotorgea Dumitru, din comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj,  deoarece 

nu a îndeplinit obligaţia de a începe lucrările de construire a locuinţei  în termen de 12 luni.  



    Art.2.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită  a terenului (lotului nr. 209) atribuit prin  art. 2 din 

H.C.L nr. 4/29.01.2013  numitului Cotorgea Constantin Irinel, din comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj,  

deoarece nu a îndeplinit obligaţia de a începe lucrările de construire a locuinţei  în termen de 12 luni. 

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2014, la    

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

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie  2014 

Nr. 15 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea taxelor pentru utilizarea standurilor comerciale din sectorul Produse Industriale” din Piaţa 

agro-alimentară 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 biroului urbanism şi amenajarea teritoriului;    

       - Referatul nr. 2929/19.02.2014 întocmit de  administrator Vlăduţescu Ovidiu; 

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

       - Cererile  persoanelor fizice si juridice nr. 2519/13.02.2014, 2764/17.02.2014 depuse la registratura 

instituţiei prin care solicită diminuarea taxelor pentru utilizarea standurilor din sectorul „Produse Industriale” 

din  Piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti; 

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

       - Legea nr. 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.-  (1) Începând cu data de 01.03.2014 pentru utilizarea standurilor comerciale realizate în Sectorul 

„Produse Industriale” din Piaţa agro-alimentara a oraşului,  se stabilesc următoarele taxe:  

A. - pentru lunile martie – decembrie : 400 lei/lună/stand;     

B. - pentru lunile ianuarie şi februarie: 300 lei/lună/stand          

                    (2) Taxele se actualizează anual cu indicele de inflaţie.  

    Art.2.- Pentru comercianţii care utilizează două standuri,  taxele de utilizare pentru al doilea stand sunt 

următoarele:    

A. - pentru lunile martie – decembrie : 300 lei/lună/stand;     

         B.  - pentru lunile ianuarie şi februarie: 200 lei/lună/stand          

    Art.3.-  Taxele prevăzute la art. 1 şi art. 2 se actualizează anual cu indicele de inflaţie. 

    Art.4.-    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 27.02.2014, la    

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

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie  2014 

Nr. 16 
 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 

al Clubului Sportiv „Gilortul” Tg.Cărbuneşti, 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 

      -  Propunerea de buget înaintata de către Clubul Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti; 

      - Prevederile art.19 alin.1 lit. “b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata; 

      - Prevederile art.36, alin.4, lit.”a”, art.45, alin.2, lit. “a” si art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr.215/2001- 

legea administraţiei publice locale , republicata si actualizata; 

      - Prevederile art. 66 alin.(4) litera b din Legea nr.69/2000 republicata –legea sportului; 

 



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

şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

    Art.1.- Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv „Gilortul” Tg.Cărbuneşti pe anul 2014, 

prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, compartimentul de specialitate şi  conducerea C.S „Gilortul” 

Tg.Cărbuneşti  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

                       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2014, la    

                   care au participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 

                   1 abţinere .  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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Anexă  la  HCL  nr. 17 din 27.02.2014 

 

 

 

 

 

BUGETUL   DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  AL  

 CLUBULUI  SPORTIV  „GILORTUL” TG.CĂRBUNEŞTI  PE ANUL 2014 

 

 

 

Venituri                                                                                                    -LEI-  

Denumire indicatori Prevederi an 2013  fundamentare 

Venituri totale , din care: 135.000   

Donatii si sponsorizari 10.000 CONTRACTE 

Subventii buget local 125.000 HCL   nr. 4  /2014 

 



 

Cheltuieli                                                                                                  -LEI- 

Denumire indicatori Prevederi an 2014   

Cheltuieli, total din care :  135.000  

Cheltuieli cu colaboratorii, jucători, staff tehnic, staff 

administrativ, arbitrii (protocol,mese fotbalişti, 

indemnizaţii arbitraj, premii,salarii,etc.) 

 

75.000  

Contribuţii la bugetul de stat aferent colaboratorilor  

 

2.000  

Cheltuieli taxe,transferuri, legitimaţii ,taxe AJF GORJ 

 

4.000  

Cheltuieli deplasări la jocuri si antrenamente 

 

12.000  

Obiecte de inventar (echipament , mingi, dotări vestiare) 

 

10.000  

Cheltuieli cu consumabilele (apa,medicamente, var 

pentru marcare teren de fotbal, benzina pentru maşina de 

tuns gazon) 

4.000  

Alte cheltuieli-amortizare,comisioane bancare, amenzi, 

majorări, etc) 

 

3.000  

Cheltuieli întreţinere + utilităţi stadion 20.000  

 

Cheltuieli neprevăzute  

 

5.000  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Călina Iuliu                                                                     SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                       

          

 

                                                

HOTĂRÂRE 

privind  scoaterea la licitaţie publica în vederea închirierii a spaţiului în suprafaţă de 158,43 mp- 

„Restaurant Piaţă”, situat în Piaţa Agroalimentară a oraşului Tg.Cărbuneşti pentru desfăşurarea de 

activităţi comerciale  

 

 



 

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 Adm.Dom.Public şi Privat;  

       - Solicitarea nr. 2417/11.02.2014 din partea firmei SC ZAZE COM SRL;  

       - Solicitarea nr. 2655/14.02.2014 din partea firmei SC ORYON RED IMOB SRL;  

       - Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

       - Codul Civil; 

 

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

şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

   Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică in vederea închirierii a spaţiului în 

suprafaţă de 158,43 mp - „Restaurant Piaţă”, situat în Piaţa Agroalimentară a oraşului Tg.Cărbuneşti pentru 

desfăşurarea de activităţi comerciale.  

   Art.2.- Spaţiul poate fi închiriat şi parţial în funcţie de solicitări, conform releveu clădire.    

   Art.3.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 11,81 lei/mp/luna, conform 

raportului de evaluarea întocmit de SC Conseval SRL  şi va fi indexat anual cu indicele de inflaţie. 

   Art.4.- 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 27.02.2014, la    

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

                   şi 1 abţinere.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                       

          

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici din proiectul  „Modernizare şi asfaltare străzi  şi 

drumuri în oraşul Târgu Cărbuneşti, 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 compartimentului de specialitate - al şefului biroului ad.d.p.p dl. Corici Sorin ;   

- Oferta de consultanta a societăţii SC HURAD SRL privind accesarea de fonduri guvernamentale conform 

OG 28/2013,  pentru proiectul „Modernizare şi asfaltare străzi  şi drumuri în oraşul Târgu Cărbuneşti, 

judeţul Gorj”;    

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

 -  Prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia Publica locala, 

republicata, cu modificările si 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 Indicatorii tehnico-economici din proiectul  „Modernizare şi asfaltare străzi  şi drumuri 

în oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj”. 

      Proiectul modernizare şi asfaltare străzi si drumuri  în oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, pe o lungime 

de 11.870 ml,  compus din str. Pieţii, DC 59 Macesu-Floresteni si DC 18 Cojani, va avea la baza, in principal, 

următoarele premize : 

 Lăţimea părţii carosabile profil tip 1     7,00 -21,00 m  

 Lăţimea platformei tip 1                                                                    7,00 -21,00 m 

 Lăţimea părţii carosabile profil tip 2                 5,50 m  

 Lăţimea platformei tip 2                                                                                7,00 m 

 Lăţimea părţii carosabile profil tip 3                               4,00 m  

 Lăţimea platformei tip 3                                                                                5,00 m 

 Panta transversală a carosabilului                              2,5 % 

 Lăţimea acostamentelor tip 2                                                                    2 x 0,75 m 

 Lăţimea acostamentelor tip 3                                                          2 x 0,50 m 

 Şanţuri de pământ                             16744 ml 

 Rigole pereate                                                                                               4186 ml 

 Podeţe tubulare ø 1000                                 15 bucăţi 

 Podeţe tubulare ø  600                      27 bucăţi 

    Art.2.-  Se stabileşte valoarea conform Devizului general la 16.187.940 lei cu TVA, adică  3.623.976 euro. 

    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 27.02.2014, la                    care au 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                       



          

 

                                                

HOTĂRÂRE 

privind aprobare sumelor de la bugetul local al primăriei oraşului Târgu Cărbuneşti, necesare 

pentru derularea si realizarea proiectului „Modernizare şi asfaltare străzi  şi drumuri în oraşul Târgu 

Cărbuneşti, 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 Biroului Adm.Dom.Public şi Privat;  

       - Hotărârea de consiliu  local nr. 19/2014 prin care s-au aprobat Indicatorii tehnico-economici din proiectul 

„Modernizare şi asfaltare străzi  şi drumuri în oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj”; 

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

completările ulterioare; 

 

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

şi completările ulterioare, şi prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locala,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     Art.1.-   Se aprobă suma de 544.859 lei cu T.V.A, adică 121.977 euro,  reprezentând cofinanţare de la 

bugetul local al oraşului Târgu Cărbuneşti pentru derularea si realizarea  proiectului „Modernizare şi asfaltare 

străzi  şi drumuri în oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj”compus din str. Pieţii, DC 59 Macesu-Floresteni şi 

DC 18 Cojani, după obţinerea aprobării fondurilor guvernamentale pentru obiectivul de investiţii mai sus 

menţionat. 

Suma reprezintă un procent de 3,37% din valoarea proiectului sus menţionat. 

    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 27.02.2014, la                    care au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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Nr. 20 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                       

          

 

                                                

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea poziţiei nr. 76 din anexa nr. 7 a H.G. nr. 973 din 05.09.2002 privind atestarea 

domeniului public al judeţului şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 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 Biroului Adm.Dom.Public şi Privat;  

       - HCL  Tg.Cărbuneşti nr. 75/13.08.2012;  

       - HCL  Tg.Cărbuneşti nr. 83/26.08.2013; 

       - Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE   

 

    Art.1.-   Se aprobă abrogarea  poziţiei nr. 76 din anexa nr. 7 a H.G. nr. 973 din 05.09.2002 privind 

atestarea domeniului public al judeţului şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu 

modificările şi completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 501 din 14.05.2008.  

    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 27.02.2014, la    

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

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti 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 al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor privind 

finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice; 

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

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

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

- OG 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Local;  

- Ordinul de plată nr. 69 din 24.02.2014 prin care Ministerul Dezvoltării Regionale a virat suma de 163.660 lei ;  

- contul de execuţie la data de 26.02.2014; 

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

modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 
 

    Art.1.-  Se aprobă rectificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe anul 2014, pe capitole bugetare, cu 

suma de +163,66 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 2014, conform anexei nr. 2 (formular 

cod 14). 

    Art.3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.4.- 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 27.02.2014, la    

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

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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