
ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015 

 

 

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 Serviciului buget,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.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

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

ulterioare; 

- Decizia nr.1 emisă de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

instituţia noastră cu nr. 1.410/ 21.01.2015, însoţita de Hotărâre nr. 14 /14.01.2015 privind 

repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe 

venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- Decizia nr. 2 emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

instituţia noastră cu nr. 1.437/ 22.01.2015 – privind repartizarea nivelului maxim al cheltuielilor 

de personal ; 

- Decizia nr. 3 emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

instituţia noastră cu nr. 2.200/ 03.02.2015 – privind repartizarea pe unităţi administrativ 

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor; 

- situaţia venituri prognozate a se incasa in anul 2015 nr. 1.209/20.01.2015, întocmita Dogaru 

Camelia; 

- situaţia venituri prognozate a se incasa in anul 2015 nr. 1.208/20.01.2015, întocmita Dobrota 

Vasile, Centrul cultural Tudor Arghezi; 

- grafic de rambursare împrumut BCR; 

- situaţia venituri prognozate a se incasa in anul 2015 nr. 20.882/02.12.2014, întocmita de 

consilier superior Cocioaba Janina, din cadrul biroului Impozite si taxe locala; 

- Referatele, adresele, cererile şi celelalte documente privind solicitări de fonduri băneşti ale 

birourilor şi serviciilor din Primăria Tg.Cărbuneşti, precum şi ale structurilor subordonate 

menţionate în expunerea de motive şi în raportul de specialitate; 

         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 Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al oraşului  

Tg.Cărbuneşti  detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe părţi, capitole, 

subcapitole, paragrafe, respectiv  titluri, articole si alineate bugetare. 

      (2) Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al oraşului Tg.Cărbuneşti se stabileşte 

la venituri în suma de 12.307.940 lei şi la cheltuieli  în suma de 12.967.670 lei, cu un deficit de 

659.730 lei,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01). 

    Art.2.- Bugetul de venituri şi cheltuieli  al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si 

al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii  pe anul 2015 se stabileşte la venituri în 

sumă totală de 19.308.800 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 19.347.840 lei, cu un deficit  de 

39.040 lei, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02). 

 

  

 

    Art.3.- Bugetul local de venituri si cheltuieli  pe anul 2015 al oraşului Tg.Cărbuneşti  se 

aprobă  la secţiunea de funcţionare cu venituri în suma de 11.408.670 lei şi la cheltuieli  în 

suma de      11.408.670 lei, iar la secţiunea de dezvoltare cu  venituri în suma de 899.270 lei şi 

cheltuieli în suma de 1.559.000 lei, cu un deficit de  659.730 lei. 

    Art.4.- Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si 

al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015 se aprobă la secţiunea de 

funcţionare  cu venituri în sumă de 18.916.800 lei şi la cheltuieli în suma de 18.955.840 lei cu 

un deficit de       39.040 lei, iar la  secţiunea de dezvoltare  cu venituri în sumă de 392.000 lei  şi 

cheltuieli în sumă de 392.000 lei. 

    Art.5.- Se aprobă „Bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din fonduri 

nerambursabile”,  conform anexei nr. 3. 

    Art.6.- Se aprobă „Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015”,  conform 

anexei nr. 4 (formular cod 14). 

    Art.7.- Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor pe anul 2015, conform anexei nr. 5. 

    Art.8.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 31.12.2014 pentru  cheltuielile secţiunii 

de dezvoltare în suma de 659.730 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare la 

următoarele obiectivele de investiţii: Reabilitare str. Gilortului, Gării şi zona blocuri, Strada 

Petroliştilor, Reabilitare parc primărie şi wc public, Reabilitare subsol şi acoperiş sediu primărie. 

    Art.9.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 31.12.2014  evidenţiat  în bugetul de 

venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si al  activităţilor 

finanţate  din venituri proprii şi subvenţii pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare în suma de 

39.040 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare  astfel :  

                      - Administraţia Pieţii = 2.690 lei;  

                      - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Păşunat = 19.250 lei;  

                      - Spital Orăşenesc Tg.Cărbuneşti = 3.990 lei;  

                      - Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” = 7.310 lei;  

                      - Şcoala Gimnaziala „George Uscatescu” = 5.800 lei ; 

    Art.10.- Anexele nr.1, 2, 3, 4 şi 5  fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

    Art.11.- 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 11.02.2015, la  care 



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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  11 februarie  2015 

Nr. 11   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXA nr. 5  la HCL nr. 11  din 11.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 

cu numărul de personal şi fondul de salarii, 

 

 

 

 

 Număr de posturi Fond de salarii  

 -lei- 

51. Autoritaţi executive 53 1.757.000 

    54.-SPCLEP 6 139.100 

    61.Politia Locala 9 281.700 

    61.05 SVSU (Pompieri) 7 146.500 



    66. Sănătate 5 130.000 

    67.Biblioteca 2 69.500 

    68.Cresa de copii 10 147.600 

Asistenta medicala 5 98.500 

Asistenţi personali persoane 

cu handicap 

23 340.500 

Centrul cultural 4 72.000 

Administraţia pieţii 4 68.000 

Total 128 3.250.400 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi  Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în 

subordinea  

Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2015 

              



 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare modificata prin Legea nr.13/2011; 

- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- HCL nr.11 /11.02.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti pe anul 2015;   

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi 

ale serviciilor subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexelor nr. I 

şi  II.          

   Art.2.- Se aprobă Organigrama şi  Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanelor înfiinţat in  subordinea  Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, conform 

anexelor nr. I/A şi  II/A.     

   Art.3.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Poliţia Locală din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. 

I/B şi II/B. 

   Art.4.- Anexele nr.  I, II, I/A, II/A,  I/B şi II/B fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

   Art.5.- 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 11.02.2015, 

la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 12  

             

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Devizului general actualizat, în urma procedurilor de achiziţie publică, al 

investiţiei „Modernizare drum comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575 - 8+575, 

judeţul Gorj” 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

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

      - expunerea de motive;  

      - raportul de specialitate al biroului ADPP; 

      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

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

ulterioare ; 

      - HCL nr.56/2014, prin care s-a aprobat suma de 200.000 lei cu TVA pentru reactualizare 

documentaţie tehnica, proiectare si execuţie lucrări ,,Modernizare drum comunal DC 20 

Copacioasa – Pojogeni, judeţul Gorj” 

      - adresa cu nr. 17.931/15.10.2014, transmisa de MDRAP; 

      - devizul general reactualizat al obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal DC 20 

Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575 - 8+575, judeţul Gorj” întocmita de S.C. BUTTERFLY 

EFECT  S.R.L. Craiova; 

      - HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

     

    Art.1.- Se aprobă devizul general reactualizat, în urma procedurilor de achiziţie publică, al 

obiectivului de investiţii ,,Modernizare drum comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 

5+575-8+575, judeţul Gorj” si indicatorii tehnico-economici cuprinşi în devizul general, 

conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. Valoare totală investiţie 

1.859.153 lei cu TVA. 

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

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



                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 11.02.2015, 

la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 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 reorganizarea Comisiei de Ordine Publica a oraşului Tg.Cărbuneşti şi aprobarea 

Regulamentul de Organizare si Funcţionare  a  Comisiei Locale de Ordine Publica 

 
 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

motive;  

      - raportul de specialitate al coordonatorului serviciului Politia Locala Tg.Cărbuneşti 

nr.2398/2015; 

      - prevederile ordinului nr.92/2011, privind aprobarea metodologiei de elaborare a planului de 

ordine si siguranţa publica al Politiei Locale; 

      - H.C.L.nr.1/2011 privind înfiinţarea Politiei Locale Tg.Cărbuneşti; 

      - prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.6, lit.a, pct.7, alin.9 din legea nr.215/2001, privind 

administraţia publica locala, republicata; 

      - prevederile Legii 155/2010 republicata, cu modificările şi completările ulterioare - legea 

Politiei Locale, cap. VII, art.29, lit.c care prevede ca atribuţiune a Comisiei Locale de Ordine 

publica „elaborarea proiectului planului de ordine si siguranţa publica la nivelul unităţii 

administrativ teritoriale, pe care îl actualizează anual” şi a art.30, lit.g care prevede ca autoritatea 

deliberativa a administraţiei publice locale „aproba la propunerea comisiei locale, planul de 

ordine si siguranţa publica al unităţii administrativ teritoriale”; 

     - prevederile H.G.1332/2010- Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a Politiei 

locale, art.24, care prevede ca „aspectele referitoare la modul de elaborare a planului de ordine si 



siguranţa publica al unităţii administrativ teritoriale se reglementează prin ordin al ministrului 

administraţiei si internelor”;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1.- Se aprobă reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publica în următoarea componenta : 

- primarul oraşului –  ing.jr. Mazilu Mihai Viorel 

- secretarul oraşului - jr. Vlăduţ Grigore Alin 

- şeful Politiei Oraşului Tg.Cărbuneşti -  Buculea Ion 

- din partea Politiei Locale Tg.Cărbuneşti -   Stancioi Nicolae 

- consilier local – Ianăş Dumitru 

- consilier local – Birău Dănuţ  

- consilier local – Ivăniş Grigore  

Art.2.- Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcţionare  a  Comisiei Locale de Ordine 

Publica, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.          

Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti 

si Comisia Locala de Ordine Publica vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 11.02.2015, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  11 februarie  2015 

Nr. 14  
 

Anexă la HCL nr. 14 din 11.02.2015 

 

REGULAMENTUL  

 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 A COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A ORAŞULUI TG.CĂRBUNEŞTI 

 
 

ART.1. (1) - Comisia Locală de Ordine Publică a Oraşului Tg.Cărbuneşti este un organism cu rol consultativ, 

având ca sarcină principală asigurarea organizării şi funcţionării Poliţiei Locale a Oraşului Tg-Cărbuneşti. 

                       (2) - Comisia Locală de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti analizează periodic activităţile 

de menţinere a ordinii şi liniştii publice derulate de către Poliţia Locală a Oraşului Tg-Cărbuneşti la nivelul 

Oraşului Tg-Cărbuneşti şi a localităţilor componente. 

                      (3) - Comisia Locală de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti funcţionează în temeiul art.28 

din Legea nr.155/2010 – Legea Poliţiei Locale şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentului Regulament. 

ART.2. - Constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti precum şi modificarea 

componenţei acesteia se face de către Consiliul Local prin hotărâre. 



ART.3. - Şedinţele Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti sunt conduse de Primarul 

Oraşului Tg-Cărbuneşti. 

ART.4. - Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti se asigură prin grija 

primarului, de un funcţionar din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului. 

ART.5. (1) - Comisia Locală de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti se întruneşte trimestrial sau ori de 

cate ori este nevoie, la convocarea Primarului Oraşului Tg-Cărbuneşti sau a unei treimi din numărul 

consilierilor locali. 

                     (2) - Convocarea şedinţelor trimestriale se face de către Primarul Oraşului Tg-Cărbuneşti, cu cel 

puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei. 

                     (3) - Convocarea la iniţiativa consilierilor locali se face prin secretariatul comisiei, prin depunerea 

unei solicitări semnate de către cel puţin o treime din consilierii locali, în termen de 5 zile lucrătoare înainte de 

data şedinţei. 

                     (4) - In situaţii excepţionale, primarul poate convoca şedinţa de îndată. 

                     (5) - Efectuarea demersurilor pentru anunţarea membrilor comisiei cu privire la data desfăşurării 

lucrărilor acesteia, a ordinii de zi precum şi transmiterea materialelor ce vor fi dezbătute se va face prin grija 

secretariatului comisiei. Materialele care fac obiectul analizei şedinţelor comisiei se pun la dispoziţia 

secretariatului acesteia de către Poliţia locală a Oraşului Tg-Cărbuneşti. 

                  (6) - Cu ocazia fiecărei şedinţe se încheie un proces-verbal, prin grija personalului din cadrul 

secretariatului comisiei, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei. 

                  (7) - Arhivarea proceselor-verbale de şedinţă se va face prin grija secretariatului comisiei. 

ART.6. (1) - Şedinţele Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti se vor desfăşura la data şi 

ora convocării dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei. 

                      (2) - Hotărârile comisiei cu privire la problemele date în competenţa prin Legea nr.155/2010 – 

Legea Poliţiei Locale se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei. 

ART.7. (1) - Comisia Locală de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti are următoarele atribuţii: 

a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei 

publice la nivelul Oraşului Tg-Cărbuneşti şi a localităţilor componente; 

b) avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale a Oraşului Tg-

Cărbuneşti; 

c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al Oraşului Tg-Cărbuneşti, pe care îl supune 

aprobării Consiliului local al Oraşului Tg-Cărbuneşti, şi pe care îl actualizează anual; 

d) analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul Oraşului Tg-

Cărbuneşti şi a localităţilor componente şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru 

prevenirea faptelor care afectează climatul social; 

e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale, avizează 

organigrama şi statul de funcţii; 

f) prezintă Consiliului local al Oraşului Tg-Cărbuneşti rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a 

prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al Oraşului Tg-Cărbuneşti.  

                     (2) - În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, Comisia Locală de Ordine Publică a 

Oraşului Tg-Cărbuneşti, propune Consiliului local al Oraşului Tg-Cărbuneşti şi Primarului Oraşului Tg-

Cărbuneşti, după caz, iniţierea unor proiecte de hotărâri sau dispoziţii, prin care să se prevină faptele care 

afectează climatul social în Oraşul Tg-Cărbuneşti. 

ART.8. - Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului 

Tg-Cărbuneşti. 

 

 

                  ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL    



 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea normei de hrana pentru personalul  

Politiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

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

motive;  

       - referatul de specialitate al coordonatorului serviciului Politia Locala Tg.Cărbuneşti nr. 

20.423 din 20.11.2014; 

       - prevederile art.35 ind.1 din legea nr.155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale; 

       - prevederile H.G.nr.1332/2010 privind organizarea si funcţionarea Politiei Locale; 

       - prevederile O.U.G.nr.65/2014 privind modificarea unor acte normative; 

       - prevederile O.G.nr.26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace ale personalului 

din sectorul de apărare, ordine publica si siguranţa naţionala; 

       - prevederile ordinului nr.92/2011, privind aprobarea metodologiei de elaborare a planului 

de ordine si siguranţa publica al Politiei Locale; 

       - prevederile O.M.A.I.nr.S/310/21.12.2009 privind hrănirea efectivelor M.A.I. pe timp de 

pace; 

       - H.C.L.nr.1/2011 privind înfiinţarea Politiei Locale Tg.Cărbuneşti; 

       - H.C.L.nr.134/27.12.2011 privind acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul 

Politiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti; 

       - prevederile art.36, alin.(2), lit.a, alin.(6), lit.a, pct.7, alin.(9) din legea nr.215/2001, privind 

administraţia publica locala, republicata. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă acordarea normei de hrana în cuantum 24 lei/zi efectiv lucrata/persoană, 

venit neimpozabil, conform O.G.nr.26/1994, O.M.A.I nr.S/310/2009 şi O.U.G.nr.65/2014, 

poliţiştilor locali din cadrul Politiei Locale Tg.Cărbuneşti, începând cu data de 01.01.2015, în 

limita bugetului aprobat. 

    Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.134/2011 privind 

acordarea normei de hrana  pentru personalul Politiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti. 

    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului 

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

 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 11.02.2015, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 



                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  11 februarie  2015 

Nr. 15 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rezilierea contractului de concesiune nr. 7858/26.09.2001  şi scoaterea la  licitaţie 

publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 20 mp  

situat în piaţa oraşului 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 Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 

oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

- solicitarea cu nr. 54/05.01.2015 din partea doamnei Rebedea Valeria;  

- solicitarea cu nr. 55/05.01.2015 din partea doamnei Muicu Ana;  

- contractul de vânzare cumpărare nr. 1226/17.12.2014; 

- contractul de concesiune nr. 7858/26.09.2001; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune , republicată;  

 

        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 rezilierea contractului de concesiune nr. 7858/26.09.2001  începând cu 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  



    Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării a 

terenului în suprafaţă de 20 mp situat în Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti pentru desfăşurarea de 

activităţi private(comerţ).  

    Art.3.- Durata concesiunii este de 10 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 60 

lei/mp/an. 
    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 11.02.2015, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  11 februarie  2015 

Nr. 16  
 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  scoaterea la  licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 9 

mp  

situat în piaţa oraşului 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 Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 

oraşului Tg.Cărbuneşti ; 



- solicitarea cu nr. 2198/2015 din partea doamnei Călina Ana - administrator al SC Măceşu SRL;  

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune , republicată;  

 

        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 concesionării a 

terenului în suprafaţă de 9 mp situat în Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti pentru desfăşurarea de 

activităţi private(comerţ).  

    Art.2.- Durata concesiunii este de 10 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 60 

lei/mp/an. 
    Art.3.- 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 11.02.2015, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  11 februarie  2015 

Nr. 17  
 

             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit de SC EVALCONSULT 

GROUP SRL Tg.Jiu şi completarea anexei la HCL nr. 58 din 27 aprilie 2011  



la coloana nr. 5  -„Valoare de inventar ”  

 

 

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 Administrarea domeniului public si privat; 

       - prevederile art.36, alin.(2) litera c din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica 

locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - HG nr. 548/1999 privind normele tehnice pentru întocmirea Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

       - HCL nr. 58 din 27 aprilie 2011;  

       - Raport de evaluare a terenului aferent Parcului Stejeret nr. 2392 din 05.02.2015 întocmit de 

SC EVALCONSULT GROUP SRL 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 Raport de evaluare a terenului aferent Parcului Stejeret întocmit de SC 

EVALCONSULT GROUP SRL Tg.Jiu.   

    Art.2.- Anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 58 din 27 aprilie 2011 se completează la 

coloana nr.5 - „Valoare de inventar” cu suma de 76.634,00 lei conform Raportului  de evaluare 

întocmit de SC EVALCONSULT GROUP SRL Tg.Jiu 

    Art.3.- 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 11.02.2015, la  care 

      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  11 februarie  2015 

Nr. 18 

 

 



 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind   rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2015 

 

 

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 Serviciului buget,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.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

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

ulterioare; 

- comunicarea din partea Direcţiei Generale de Sinteza a Politicilor Bugetare, înregistrata la 

instituţia noastră cu nr. 2.533 din 09.02.2015; 

- referatul nr. 3.440 din 23.02.2015, întocmit de Berbecel Georgeta din cadrul serviciului 

contabilitate, buget, resurse umane; 

- referatul  nr. 3.493 din 23.02.2015, întocmit de Mladin Mircea inspector în cadrul serviciului 

voluntar pentru situaţii de urgenţă -  SVSU privind acordarea sporului de dificultate pentru 

personalul din cadrul SVSU; 

- contul de execuţie la data de 15.02.2015; 

 

         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 si cheltuieli al oraşului  

Tg.Cărbuneşti  pe anul 2015, respectiv virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 

clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si 

formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se constituie şi se utilizează  Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor 

locale  în sumă de 40,20 mii lei. 

    Art.3.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile  de specialitate din cadrul 

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

hotărâri. 



  

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 26.02.2015, la  

care 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  26 februarie  2015 

Nr. 19 
 


