
            ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ  TG. CARBUNESTI 

    CONSILIUL LOCAL      

         

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe 

anul 2018 

 

    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 nr.1811/26.01.2018 întocmit de  Serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane  și Nota de informare nr.2460/02.02.2018; 

-Legea  2/2018 -   privind bugetul de stat pe anul 2018; 

-Ordinul nr.3244/2017 şi Ordinul nr.3315/22.12.2017 al Ministerului Finanţelor Publice privind 

norme metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017;  

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

ulterioare;  

- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-OMFP 1954/2005-pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind Finanțele Publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-OMFP nr.2634/2015-privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Legea nr.98/2016-privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-OMFP nr.1802/2014-pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările 

ulterioare;; 

-OUG 90/05.12.2017-privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 

normative și prorogarea unor termene; 

-Decizia nr.1/09.01.2018-AJFP Gorj ; 

-Decizia nr.2/10.01.2018-AJFP Gorj; 

-Decizia nr.3/31.01.2018-AJFP Gorj; 

-Adresa nr.1737/25.01.2018-trasnsmisă de Consiliul Judeţean Gorj; 

-Adresele nr.1517/22.01.2018, 1033/15.01.2018, 24251/21.12.2017, 16968/05.10.2017, 

2.373,2382/01.02.2018 - emise de Colegiul Naţional Tudor Arghezi; 

-Adresa nr.20217/15.11.2017, și nr.1752/25.01.2018 - emise de Spitalul Orăşenesc de Urgență 

Tg. Cărbuneşti; 

-Adresa nr.24209/21.12.2017-emisă de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Gorj; 

-Nota de Fundamentare nr.1127/16.01.2018, adresele nr.22546/13.12.2017, 24592/28.12.2017, 

2372/01.02.2018 și 1996/29.01.2018 - emise de Şcoala Gimnazială George Uscătescu Tg. 

Cărbuneşti; 

-Adresa nr.1100/16.01.2018-emisă de Clubul Sportiv Gilortul Tg. Cărbuneşti; 

- Referatele, adresele, notele de fundamentare, cererile şi celelalte documente privind solicitările 

de fonduri băneşti ale birourilor şi serviciilor din Primăria Tg. Cărbunești, precum şi ale 



structurilor subordonate, menţionate în proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi în raportul 

de specialitate;  

-Expunerea de motive ;      

         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 si cheltuieli pe anul 2018 al Orașului Tg. 

Cărbunești detaliat la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole, 

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

               (2)- Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Orașului Tg. Cărbunești se 

stabilește la venituri în sumă de 11.309.790 lei  și la cheltuieli în sumă de 11.765.170 lei, cu un 

deficit de  455.380 lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/10). 

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

al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii  pe anul 2018 se stabileşte la venituri în 

sumă totală de 43.360.980lei şi la cheltuieli în sumă totală de 43.423.130 lei, cu un deficit  de 

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

    Art.3.- Bugetul local de venituri si cheltuieli  pe anul 2018 al oraşului Tg. Cărbunești  se 

aprobă  la secţiunea de funcţionare cu venituri în suma de 10.620.170 lei şi la cheltuieli  în 

suma de 10.620.170 lei, conform anexei nr. 1.1, iar la secţiunea de dezvoltare cu  venituri în 

suma de 689.620 lei şi cheltuieli în suma de 1.145.000 lei, cu un deficit de  455.380 lei, conform 

anexei nr.1.2.  

    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 2018 se aprobă la secţiunea de 

funcţionare  cu venituri în sumă de 42.760.820 lei şi la cheltuieli în suma de 42.813.130 lei  cu 

un deficit de 52.310 lei, conform anexei nr. 2.1, iar la  secţiunea de dezvoltare  cu venituri în 

sumă de 600.160 lei şi cheltuieli în sumă de 610.000 lei  cu un deficit de 9.840 lei conform 

anexei nr.2.2.  

    Art.5.- Se aprobă „Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2018”,  conform 

anexei nr. 3 (formular cod 14). 

   Art.6.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 29.12.2017 pentru  cheltuielile secţiunii de 

dezvoltare în suma de 455.380 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare la 

următoarele obiectivele de investiţii: Reabilitare drum Curteana DC 59, Reabilitare parc primărie 

şi wc public,Reabilitare strada Gilortului, Gării, zona blocuri-str. Pădurea Mamului. 

    Art.7.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 29.12.2017  evidenţiat  în bugetul de 

venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii și subvenții, astfel :  

               - Spital Orăşenesc de Urgenţă Târgu Cărbunești  în suma  de 27.770 lei  pentru  

finanţarea secţiunii de funcţionare;  

              - Colegiul Naţional  „Tudor Arghezi”  în sumă  de 9.540 lei – pentru finanţarea  

cheltuielilor secţiunii de funcţionare; 

              - Şcoala Gimnazială ”George Uscătescu” în sumă de  15.000 lei - pentru finanţarea  

cheltuielilor secţiunii de funcţionare; 

    Art.8.- Se aprobă utilizarea excedentului  cumulat la 29.12.2017  evidenţiat în bugetul de 

venituri si cheltuieli  al activităţilor finanţate din venituri proprii în suma  de  9.840 lei - 

Administraţia Pieţii  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 



    Art.9.- Se aprobă numărul maxim de posturi,  pe capitole bugetare, ale Orașului  Tg. 

Cărbunești, conform anexei nr. 4. 

   Art.10.- Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3 și 4 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 extraordinare din data de 05.02.2018 la 

care au participat 10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru.  

 

               PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                            Contrasemnează, 

                             Ardelean Ion                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                        Cons.jr.Vlăduţ  Grigore Alin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 05 februarie 2018 

Nr.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2018 

 

          

 

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

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

- raportul de specialitate  nr. 3.585 din  20.02.2018  întocmit  de Serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane din cadrul instituţiei; 

- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice; 

- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

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

ulterioare; 

- contul de execuție la data de 19.02.2018; 

- referat nr. 2.063/30.01.2018, întocmit de Lungu Ana, consilier juridic principal; 

- referat nr. 1.559/23.01.2018, întocmit de Marian Elena, consilier superior în cadrul biroului 

Registrul agricol; 

- referat nr. 22.435/12.12.2017, întocmit de Mladin Mircea, inspector în cadrul S.V.S.U.; 

- referat nr. 3.554/20.02.2018, întocmit de Mladin Mircea, inspector în cadrul S.V.S.U.; 

- adresa nr. 2.431/20.02.2018, emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la 

instituția noastă cu nr. 3.551/20.02.2018; 

     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 modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018  al 

orașului Tg. Cărbunești, respectiv reîntregire  credite  bugetare (titlul 85) în cadrul  capitolelor 

bugetare,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).   

              (2)  Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se stabilește la venituri în sumă 

de 11.309,79 mii lei și la cheltuieli în sumă de 11.765,17 mii lei , cu un deficit de 455,38 mii lei. 

    Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă 

la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 10.620,17 mii lei și la cheltuieli în sumă de 

10.620,17 mii lei, conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 



689,62 mii lei și cheltuieli în sumă de 1.145,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform 

anexei nr. 3. 

    Art.3.- (1) Se aprobă rectificarea  bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cu suma de 633,00 mii lei  și 

modificarea bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii,  respectiv virări de credite  bugetare  în cadrul  capitolului  

bugetar, conform anexei nr. 4 (formular cod 11 și formular cod 11/02). 

          (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii pe anul 2018,  se stabilește la venituri în sumă de 43.993,98 mii 

lei și la cheltuieli în sumă de 44.056,13 mii lei, cu un deficit de 62,15 mii lei.  

 

 

 

 

     Art.4.-  Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în 

sumă de 43.393,82 mii lei și la cheltuieli în sumă de 43.446,13 mii lei cu un deficit de 52,31 mii 

lei, conform anexei nr. 5,   iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de  600,16 mii lei 

și cheltuieli în sumă de 610,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 6. 

    Art.5.-  Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6  fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.6.-  Ordonatorul principal de credite, toate birourile și serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2018 la care au 

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

           

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                      

 

 

 

   

            

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2018  

Nr. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

 

HOTĂRÂRE 

   privind  aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente 

rețelelor tehnico-edilitare, realizate pe domeniul public și privat 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;  

- Referatul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului - Gospodărie Urbană; 

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare,  ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

cu modificările și completările ulterioare,  ale OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  ale OG nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,  ale Legii nr. 50/1991- republicată, 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, 

ale OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 

     În temeiul  art. 36  alin. (2), lit. c) și d), alin.(6) lit. a) pct. 9 și 14,  art. 45  din Legea nr. 

2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

             

 

    Art.1.-  Se aprobă Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor 

tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și privat al orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj, 

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

   Art.2.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publicului  prin  afișare la sediul primăriei și  

pe  pagina de internet www.primariacarbunesti.ro.  

    Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești, prin biroul Administrarea Domeniului Public și 

Privat din cadrul aparatului de specialitate și Poliția Locală va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2018 la care au 

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

           

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  



                                    

                  

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2018  

Nr. 19 

 

                                                                                           Anexă la HCL nr. 19  din 28.02.2018 

 

 

Regulamentul 

privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe 

domeniul public și privat al orașului Tg-Cărbunești 

 

Capitolul 1- Dispoziții generale 

Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative: 

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legea 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare; 
O.G 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Capitolul 2  - Scopul regulamentului 

             Prezentul regulament are ca şi scop stabilirea cadrului tehnico- organizatoric necesar 

derulării în condiţii optime a lucrărilor executate peentru reţelele tehnico-edilitare si aducerea la 

starea iniţială a zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcări, alei pietonale),  respectiv 

condiţiile şi documentele necesare obţinerii    avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor 

tehnico-edilitare realizate pe  domeniul public și privat al orașului Tg-Cărbunești.  

Controlul efectuat de reprezentanţii unității administrative teritoriale pe perioada execuţiei 

lucrărilor;- sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării condiţiilor stabilite prin  avizul de 

executie a lucrarilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe  domeniul public și privat al 

orașului Tg-Cărbunești, recepţia lucrărilor  privind aducerea  terenului la starea iniţială. 

Capitolul 3  - Definirea unor termeni  utilizaţi în cadrul prezentului  regulament 

           În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: 

- Aviz – document scris, emis de către unitatea administrativ teritorială  prin biroul ADPP prin 

care se stabilesc termenele şi condiţiile de execuţie a lucrărilor la reţelele tehnico-edilitare 

aflate pe domeniul public și privat al orașului Tg-Cărbunești. 

- Reţele tehnico-edilitare -  ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate 

furnizarii/prestarii serviciilor de utilităţi publice; 

- Domeniu public -  totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în 

proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, 



sunt de folosinţă sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local 

şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional; 

- Domeniu privat- bunuri aflate în proprietatea orașului Tg-Cărbunești și care nu fac parte 

din domeniul public al orașului Tg-Cărbunești; 

- Perioada de valabilitate a Avizului   de execuţie a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-

edilitare - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor şi data terminării lucrărilor (cu 

aducerea zonei afectate la starea iniţială), date stabilite prin respectivul aviz; 

- Zona afectată-zona carosabilă, trotuar, zonă verde; 

- Solicitant-titularii de rețele sau orice persoană fizică sau juridical care intervine la rețelele 

de utilitate publică și afectează domeniul public sau privat al orașului Tg-Cărbunești; 

- Readucerea la starea initială-refacerea  integrală a carosabilului, trotuarului, zonei verzi, 

conform specificațiilor din avizul de săpătură; 

- Taxă emitere aviz de săpătură-suma de bani datorată de către solicitant orașului Tg-

Cărbunești, pentru emiterea avizului de săpătură. 

 

Capitolul 4  - Utilizatorii regulamentului 

          Utilizatorii prezentului Regulament sunt: 

a) Persoane fizice sau juridice care urmează să execute lucrari pe domeniul public sau privat 

al orașului Tg-Cărbunești; 

b) Persoane fizice sau juridice care execută lucrări pe domeniul public sau privat al orașului 

Tg-Cărbunești, beneficiari ai  Autorizaţiilor de construire pentru lucrări la reţelele 

tehnico-edilitare; 

c) deţinătorii sau administratorii de reţele de utilitati tehnico-edilitare ( de apă, canalizare 

menajeră, canalizare pluvială, telefonie, gaze-naturale , iluminat public, electrice, etc.). 

 

Capitolul 5 –  Procedura privind obţinerea avizului de săpătură și de execuție a lucrărilor 

aferente rețelelor tehnico-edilitare de la unitatea administrativ teritorială care 

administrează   domeniului public și privat al orașului Tg-Cărbunești. 

          Obţinerea avizului administratorului domeniului public și privat  al orașului Tg-

Cărbunești aşa cum este el solicitat în Certificatul de Urbanism, se face în baza unei cereri, 

depusă de către beneficiarul  Autorizației de construire sau reprezentantului acesteia. 

Cererea respectivă va  fi depusă cu cel puțin 5 zile anterior obținerii autorizației de 

construire și va fi  însoţită de următoarele documente, în copie: 

- Certificatul de Urbanism; 

- Plan de situaţie cu identificarea traseului reţelei pe domeniul public pentru care se solicită 

avizul; 

- Plan de încadrare în zonă 

- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia; Dovada 

titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă este cazul); 

- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică); 

- Memoriu tehnic. 

- Dovada achitării taxei pentru emiterea Avizului conform prevederilor Hotărârii Consiliului 

Local  al orașului Tg-Cărbunești  privind taxele locale, în vigoare la data solicitării 

acordului. 

Durata de valabilitate a avizului este de maxim 12 luni de la data emiterii. 



Corelat cu programul de investiţii al orașului Tg-Cărbunești,  valabil la momentul emiterii 

avizului, durata de valabilitate poate fi restransă în funcţie de proiectele unității administrativ 

teritoriale oraș Tg-Cărbunești în zonă. 

De asemenea avizul ce urmeaza a fi emis va contine, corelat cu strategia de dezvoltare a 

orașului, cu politica Consiliului Local al orașului Tg-Cărbunești respectiv cu politica 

proprietarilor/administratorilor de retea, conditii specifice. 

După emiterea avizului de săpătură și execuţie a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-

edilitare, biroul A.D.P.P realizează predarea amplasamentului. 

Deţinătorul Autorizaţiei de construire are obligaţia să solicite prezenţa reprezentantului 

U.A.T.O  Tg-Cărbunești, emitent al avizului, în vederea predării amplasamentului, cu cel puţin 3 

zile înainte de începerea efectivă a lucrărilor. 

 Neînceperea lucrărilor  în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilităţii  

avizului de săpătură și execuţie a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare. În acest caz, 

solicitantul este obligat să solicite  un nou aviz. 

 Avizul  de execuţie și execuție a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare se 

poate prelungi o singură dată din motive temeinic justificate şi doar pentru lucrările de : 

- modernizare, extindere conductă (reţea); 

- modernizare, extindere conductă (reţea) şi branşamente şi/sau racorduri,  

       aflate în execuţie la momentul solicitarii prelungirii. 

Pentru emiterea acestor avize de prelungire nu se percep taxe. 

Avizul de prelungire se va emite în baza unei cereri  în următoarele condiţii: 

     - în cerere se  vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii; 

     - data de continuare a lucrărilor să fie consecutivă celei de terminare a lucrărilor  din avizul 

iniţial; 

     - perioada de prelungire  să fie cel mult egală cu cea din avizul iniţial; 

     - la cererea de prelungire se va anexa Avizul  de săpătură și  executie a lucrarilor  

aferente reţelelor tehnico-edilitare iniţial, în copie; 

     - la data solicitării prelungirii, lucrările să fie demarate, respectiv în derulare. 

Se stabilesc următoarele termene de execuţie (cu aducerea zonei afectate la starea iniţială) 

pentru 

- branşamente şi racorduri: maxim 3 săptămâni 

- rețele noi maxim 3 luni 

Capitolul 6 - Procedura privind obţinerea Avizului  de săpătură execuţie a lucrărilor  

aferente reţelelor tehnico-edilitare în regim de urgenţă (avarie), pe domeniul public și 

privat  al unității administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești 

         În cazul unor defecţiuni accidentale la reţelele tehnico-edilitare, în termen de 24 ore, 

deţinătorii acestor rețele tehnico-edilitare (sistemul de alimentare cu apă și canalizare, gaze 

naturale, energie electrică, telecomunicații)  au obligaţia de a anunța telefonic la nr.0253/378663 

sau în scris unitatea administrativ teritorială oraș Tg-Cărbunești despre aceste lucrări ce vor fi 

executate (avarii). Lucrările în regim de urgenţă se avizează  în baza unei cereri, care se aprobă 

de către conducerea unității administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești, respectiva cerere 

aprobată, ţinând loc de Aviz  de săpătură și execuţie a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-

edilitare pentru lucrări în regim de urgenţă(avarie). 

Pe cerere se vor preciza următoarele: 

- adresa  la care se solicită intervenţia; 

- zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spaţiu verde); 



- caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci); 

- suprafaţa estimată a fi afectată (în mp); 

- număr de copaci afectaţi (daca este cazul) pentru care solicitantul avizului  va solicita 

aprobarea Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Gospodărie Urbană din 

aparatul de specialitate al primarului orașului Tg-Cărbunești; 

- durata de execuţie  a lucrărilor; 

- data recepţiei acestora (privind  aducerea la starea iniţială a zonelor afectate) cu participarea  

reprezentantului unittății administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești (emitentul avizului);  

responsabilul lucrării din partea deţinătorului de reţele cu specificarea datelor de identificare 

ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon); 

- responsabilul tehnic cu execuţia (cu specificarea numărului de autorizaţie); 

- inspectorul de şantier (cu specificarea numărului de autorizaţie). 

Cererea va fi însotiţă de următoarele documente (în copie): 

• Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului unde se intervine 

• Plan de situaţie  cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziţionare a 

indicatoarelor de circulaţie, precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecţie a zonei de 

lucru / a podeţelor de trecere; 

• Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a 

marcajelor si a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protectie, 

indicatoare de circulatie, etc.); 

• BI/CI – Responsabil lucrare; 

• BI/CI -  Inspector de şantier; 

• Certificat unic de înregistrare (societate); 

• Dovada achitării taxei pentru emitere  Aviz , conform prevederilor Hotărârii Consiliului 

Local  al orașului Tg-Cărbunești privind taxele locale, în vigoare la data solicitării 

avizului. 

Toate lucrările în  regim de urgenţă vor fi semnalizate de către solicitant conform 

legislaţiei şi a normelor în vigoare.  

Termene de execuţie (cu aducerea zonei afectate la starea iniţială): 

- maxim 10 zile lucratoare 

 

Capitolul 7 -  Avizul pentru restricţionarea circulaţiei 

             În situaţiile în care se impune restricţionarea circulaţiei rutiere, solicitantul Avizului  de 

săpătură și de execuţie a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare sau a Avizului  de 

execuţie a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare în regim de urgenţă (avarii), are 

obligaţia de a solicita  avizul Serviciului Poliţiei Rutiere a orașului Tg-Cărbunești, conform 

reglementărilor legale în vigoare, în baza avizului emis de unitatea administrativ teritorială oraș 

Tg-Cărbunești – Biroul ADPP. 

Capitolul 8 -  Condiţii generale de lucru şi refacere a zonelor afectate 

            Avizul  de săpătură și de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare se 

ţine la locul unde se execută lucrarea şi se va prezenta agenţilor care vor verifica aceste lucrări.  

           Materialul care va fi utilizat pentru umpluturi va fi depozitat în asa fel încât să nu 

îngreuneze circulaţia pietonilor sau a autovehiculelor şi scurgerea apelor pluviale. 

           Conductele și cablurile vor fi acoperite cu respectarea condiţiilor impuse atât prin proiect 

cât şi prin Avizul  de săpătură și de execuţie a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare, 



restul de umplutură, în funcţie de adâncimea gropii, se va executa din balast în straturi de 15 – 20 

de cm, compactate succesiv cu placa vibrocompactoare. 

         La traversări de străzi, pentru umpluturi se va utiliza numai balast. Traversările se vor 

executa în două etape, asigurându-se buna desfăşurare a circulaţiei. Spaţiile verzi se vor reface 

în întregime, cu iarbă sau gard viu după caz, pământul va fi bine compactat. Bordurile afectate 

vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi 

dacă cele vechi au fost deteriorate. Marcajele rutiere deteriorate vor fi refăcute. Titularul 

avizului răspunde de refacerea eventualelor reţele subterane care pot fi deteriorate în timpul 

execuţiei, corelat cu avizele de coexistenţă. La terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar 

vor fi aduse la starea lor iniţială. Este interzisă începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare 

de dirijare a circulaţiei conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de execuţie a 

lucrărilor de intervenţii.  Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel 

încât să fie vizibil de la cel puţin 150 m.Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislaţiei şi 

normelor în vigoare, prin grija beneficiarului avizului. Muncitorii care execută lucrarea vor 

purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiţi privind N.T.S.M. si P.S.I. prin grija 

executantului, acesta fiind responsabil în cazul oricăror evenimente privind execuţia lucrării. La 

terminarea lucrărilor, zona se redă circulaţiei la starea iniţială, după ce a fost curaţată şi spălată 

cu utilaj specializat, dacă este cazul. 

Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează: 

Carosabil cu strat de uzură din asfalt: 

- 10 cm beton asfaltic BA16  

- strat fundatie din balast 

 

Trotuar cu strat de uzură din asfalt: 

- 4 cm beton asfaltic BA8 

- strat fundatie din balast 

 

Refacerea stratului de asfalt se va face astfel:  faţă de fiecare margine  exterioară ale  

şantului, se va freza stratul de asfalt existent cu încă 0,50 m,  în forme geometrice regulate, 

urmând ca turnarea stratului nou de asfalt să se facă pe toată suprafaţa rezultată. 

Capitolul 9 – Recepţia lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea 

iniţială 

              Beneficiarul lucrărilor are obligaţia să asigure recepţia lucrărilor privind aducerea 

terenului afectat de lucrări la starea iniţială atunci când toate lucrările sunt terminate dar nu mai 

tarziu de  data stabilită în Avizul  de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare, 

respectiv să convoace cu 24 de ore înainte de data de finalizare a lucrarilor dar nu mai tarziu de 

data  specificată în aviz,   comisia de recepţie a lucrărilor privind  aducerea  terenului la starea 

iniţială.  

             Comisia de recepţie  

Pentru lucrările aferente reţelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emis aviz de 

săpătură și de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare, comisia de recepţie 

este formată din: 

- beneficiarul avizului eliberat; 

- reprezentantul unității administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești, emitent al 

avizului, numit prin dispoziţia Primarului orașului Tg-Cărbunești; 



- reprezentantul administratorului/proprietarului reţelei tehnico-edilitare 

aferente; 

 

Comisia de recepţie a lucrărilor executate în regim de avarie  va fi alcatuită din 

- reprezentantul unității administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești, emitent al avizului,  

stabilit prin dispoziţia Primarului orașului Tg-Cărbunești; 

- reprezentantul administratorului/ deţinătorului de reţea pe care s-au executat lucrări. 

          Procesul verbal de recepţie privind aducerea terenului la starea iniţială va fi însoţit de : 

- fotografii care să ateste refacerea şi modul de refacere; 

- planul de situaţie şi profilul transversal cu traseul 

retelelor/racordurilor/branşamentelor executate. 

Procesul verbal de recepţie privind aducerea terenului la starea iniţială va fi depus de către 

reprezentanţii unității administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești – Biroul ADPP,  spre avizare 

la Primar în termen de 3 zile de la data recepţiei (menţionată în avizul de executie). 

 

Procesul verbal de recepţie privind aducerea la starea iniţială nu ţine loc de proces verbal 

de recepţie la terminarea lucrărilor.  

Capitolul 10. Garanţii 

            Perioada de garanţie a lucrărilor executate aferente intervenţiei pe domeniul public al 

orașului Tg-Cărbunești  este de 3 ani de la data recepţiei lucrărilor privind aducerea terenului 

afectat de lucrări la starea iniţială. 

Beneficiarul avizului are obligaţia de a lua toate măsurile de remediere a zonelor afectate de 

lucrări în această perioadă,   remedierea oricarui viciu aparut pe domeniul public al unității 

administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești,  respectiv surpări, cedări, văluriri, etc. aferente. 

Capitolul 11. Taxe pentru emiterea avizului administratorului domeniului public  de 

execuţie a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare 

               Taxele pentru emiterea avizului administratorului domeniului public și privat 

pentru lucrări  de execuţie a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare sunt cele stabilite 

prin Hotărârea Consiliului Local  al orașului Tg-Cărbunești  privind taxele locale, în vigoare la 

data solicitării avizului, şi se achită la casieria instituției din cadrul Primăriei orașului Tg-

Cărbunești. Pentru lucrările de investiții fiinanțate din bugetul local sau avarii la rețelele de 

utilități publice nu se percep taxe la emiterea avizului. 

 

Capitolul 12. Sancţiuni 

                 Executarea de lucrări pe domeniul public sau privat al orașului Tg-Cărbunești   fără 

Aviz de execuţie a lucrarilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare eliberat de Primăria orașului 

Tg-Cărbunești   sau cu  nerespectarea condiţiilor stabilite prin Avizul de execuţie a lucrărilor 

aferente reţelelor tehnico-edilitare, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum 

urmează: 

a) executarea săpăturilor pe domeniul public sau privat al orașului Tg-Cărbunești, 

carosabil trotuar sau zonă verde fără aviz de săpătură constituie contravenție și  se 

sancţionează  cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane juridice şi de la 300 lei la 600 

lei pentru persoanele fizice. 
b) nerespectarea termenului de refacere a suprafețelor afectate de lucrările avizate,  cu amendă de la 800 lei la 

1600 lei pentru persoane juridice şi de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice. 



c) neanunţarea la unitatea administrativ teritorială oraș Tg-Cărbunești   a intervenţiilor în 

urma avariilor sau deranjamentelor apărute la reţelele tehnico-edilitare se sancţionează  cu 

amendă de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane juridice şi de la 400 lei la 800 lei pentru 

persoanele fizice. 
d) nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a lucrărilor ce afectează trotuarele şi/sau partea 

carosabilă a drumurilor care poate duce la producerea de accidente de circulaţie se sancţionează cu amendă de 

la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice şi de la 600 lei la 1200 lei pentru persoanele fizice. 

e) intervenţiile şi executarea de săpături în zona străzilor, parcărilor, aleilor, trotuarelor, spaţiilor verzi fără 

Aviz  de execuţie a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare, se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 

2500 lei pentru persoane juridice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice. 

  Verificarea respectării condiţiilor stabilite prin Avizul  de săpătură și de execuţie a 

lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare, constatarea contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor cade în sarcina personalului  din cadrul Poliției Locale și biroul ADPP , împuternicit  

prin dispoziţia  Primarului orașului Tg-Cărbunești. 

  Agenţii constatatori vor întocmi procese verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei în condiţiile legii. Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei 

constituie titlu executoriu în baza căreia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin 

serviciile specializate ale Primăriei orașului Tg-Cărbunești. 

 

 

 

              Odată cu aplicarea amenzii contravenționale se dispune oprirea executării lucrărilor 

până la intrarea în legalitate. Plângerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a 

contravenției se depun spre soluționare la Judecătoria orașului Tg-Cărbunești.   

Capitolul 13. Dispozitii finale 

                  Având în vedere Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminţi 

bituminoase cilindrate executate la cald”, conform căruia aşternerea mixturilor asfaltice se face 

în perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10º C, în condiţii de timp 

uscat, pe timpul sezonului rece, respectiv in perioada 01.11 – 15.03,  emiterea Avizului  de 

execuţie a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico-edilitare, se restricţionează în funcţie de 

condiţiile meteorologice existente, precum şi de natura carosabilului pe care se intervine, 

respectiv acesta va putea conţine condiţii suplimentare, cum ar fi: 

- pentru lucrările efectuate în perioada 01.11 - 15.03,  readucerea provizorie a carosabilului la 

starea iniţială  prin turnare de beton pe folie la cotă, până când condiţiile meteo vor permite 

readucerea terenului afectat de lucrări la starea iniţială (asfaltare), dar nu mai târziu de 15.04. 

               Pe străzile, trotuarele, parcările şi celelalte spaţii publice  nou modernizate, pe care pe 

perioada garanţiei  se eliberează Aviz  de săpătură și de execuţie a lucrărilor aferente 

reţelelor tehnico-edilitare, refacerea sistemului rutier, a parcărilor, a trotuarelor şi spaţiilor verzi 

va fi executată de către constructorul care asigură garanţia de bună execuţie a lucrărilor de 

modernizare a străzii, pe cheltuiala beneficiarului avizului, pentru ca impactul asupra investiţiei 

aflate în garanţie să fie minim. 

Capitolul 14. Modele de cereri 

Prin prezentul Regulament se stabilesc si modele de cereri utilizate, respectiv: 

- Model de cerere pentru obţinerea Avizului de săpătură și de execuţie a 

lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare – solicitant persoană fizică 

(anexa 1); 



- Modelul Avizului  de săpătură și de executare a lucrărilor  de construire 

(intervenții) la rețelele edilitare subterane (anexa 2); 

- Model de Proces verbal de recepţie a lucrărilor de refacere a suprafețelor 

afectate de lucrări de săpătură în orașul Tg-Cărbunești, județul Gorj 

(anexa 3). 

 

Modelele de cereri fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

 

Legislaţia care a stat la baza întocmirii prezentului Regulament 

1.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, publice, republicată  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

5. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea  10/1995 privind Calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

7. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii şi 

STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri „Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate 

executate la cald”; 

           

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

              

 

HOTĂRÂRE 

             privind repartiția unui număr de 4   locuințe  - apartamente ANL  situate 

în  orașul Tg. Cărbunești 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,  

       Având în vedere: 

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

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;    

- prevederile art. 8 alin (2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor art.5 - art. 8,  art. 14  alin. 1, 2, 7 și art. 15 alin. 2, 3, 4  din Hotărârea de Guvern 

962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare a prevederilor 

Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Procesul verbal nr. 3099/13.02.2018  înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor 

privind repartizarea locuințelor pentru tineri stabilită prin dispoziția nr.  285/08.08.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 129/2008 și 82/2016 privind 

aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe si 

in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești  și a listei  

cu actele justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării  

cererilor; 

- prevederile  Legii  nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru 

modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuințe;  

- prevederile Legii nr. 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările 

ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii privind locuințele.  

- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbunești  nr. 51/23.05.2017    privind aprobarea Listei de 

repartiție a locuințelor  pentru tineri, destinate închirierii;    

- prevederile HG 251/2016 privind  modificarea si completarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 

pentru locuințe, aprobate prin HG nr. 962/2001;  

- Ordonanța de urgență  nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea art. 8 din  Legea nr. 

152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe;  



- Hotărârea nr. 304/2017 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru                 

punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998  înființarea Agenției Naționale pentru  

Locuințe; 

- Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea                

art. 6 din  Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;  

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

cu modificările şi completările ulterioare ,   

HOTĂRĂŞTE 

      

      Art.1.-  Se aprobă repartiţia  apartamentului  nr. 17,  sc. B,  et. 3,  din  Blocul ANL, situat  pe 

strada  Mitropolit Nestor Vornicescu,  nr. 2, oraș Tg. Cărbunești,  începând cu data  01.03.2018,   

doamnei      Varoagea Andreea Roxana.  

 

 

      Art.2.-  Se aprobă repartiţia  apartamentului  nr. 2,  sc. 1,  et. P,  din  Blocul ANL 2003,  situat  

pe strada  Pădurea Mamului,  nr. 11, oraș Tg. Cărbunești,  începând cu data  01.03.2018,   doamnei 

Ionescu Larisa.  

     Art.3.- Se aprobă repartiţia  apartamentului  nr. 10, sc. D,  et. 2,  din  Blocul ANL,  situat  pe 

strada  Mitropolit Nestor Vornicescu,  nr. 2, oraș Tg. Cărbunești,  începând cu data  01.03.2018,   

doamnei        Făiniș  Loredana  Daniela.     

     Art.4.- Se aprobă repartiţia  apartamentului  nr. 6, sc. D,  et. 1,  din  Blocul ANL  situat  pe strada  

Mitropolit Nestor Vornicescu,  nr. 2, oraș Tg. Cărbunești,  începând cu data  01.03.2018,   domnului       

Pârvan Cosmin Marian.  

    Art.5.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de specialitate 

vor încheia contractul de închiriere.         

    Art.6.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2018 la care au 

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

           

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                      

 

 

 

   

            

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2018  

Nr. 20 

 

 

 



 

 
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

              

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei solicitanților  care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, 

precum și  propunerile privind ordinea si modul de soluționare a cererilor 

 

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

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

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- prevederile art. 8 alin (2) și(3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederilor art. 5 - art. 8,  art. 14  alin. 1, 2, 7 și art. 15 alin. 1, 2, 3, 4  din Hotărârea de Guvern 

962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 

152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Procesul verbal nr. 3644/21.02.2018  înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind 

repartizarea locuințelor pentru tineri ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 129/2008 și 82/2016 privind aprobarea 

criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea 

locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești  și a listei  cu actele 

justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor; 

- prevederile  Legii  nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru 

modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuințe;  

- prevederile Legii nr. 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările 

ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii privind locuințele.  

- prevederile HG 251/2016 privind  modificarea si completarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

locuințe, aprobate prin HG nr. 962/2001;  

- Ordonanța de urgență  nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea art.8 din  Legea nr. 152/1998 

privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe;  

- Hotărârea nr. 304/2017 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru                 

punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998  înființarea Agenției Naționale pentru  

Locuințe; 

- Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea                

art. 6 din  Legea nr. 152/1998  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;  

     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 solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate 

închirierii, precum și propunerile privind ordinea și modul de soluționare a cererilor, prevăzută în  

anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



    Art.2.- (1)  Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe , precum și la acordarea 

priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa  primarului în  termen de 7 zile de la afișarea listei. 

      (2)  Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile  de la primire, în condițiile legii.     

    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 28.02.2018 la care au 

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

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                                         

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2018  

Nr. 21 

 

Anexă  la  HCL nr. 21   din 28.02.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA 

SOLICITANȚILOR CARE AU ACCES LA LOCUINȚELE PENTRU TINERI, DESTINATE  

ÎNCHIRIERII, PRECUM SI PROPUNERI PRIVIND ORDINEA SI MODUL DE SOLUȚIONARE A 

CERERILOR 

 
 

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                      

 

 

 

 

Nr
crt 

POZ 
Ordin
e 
priorit
ate  

NUMELE SI 
PRENUMELE 
TITULARULUI 
CERERII 

DATA  
NAȘTERII 

NUMA
RUL 
INRE 
GISTR 
ARII 
CERE 
RII 

DATA 
IREGIST
RARII 
CERERII 

PUNCTE OBȚINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE 

SITUAȚIE LOCATIVA                   STARE  CIVILA      

chiriaș tolerat 
SUP 
LOCUIBI
LA 

casa
torit 

neca
sator
it 

PERS
.IN 
INTR
ETIN
ERE 

STA
REA 
SAN
ATAT
II 

VEC
HIME
A 
CER
EII 

NIVE
LUL 
STUD
IILOR 

VENIT 
P. 
TOT
AL  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1 Tudora Ionela  18.06. 

1985 

7000 13.04. 

2017 

 7 10 10  2 - 1 15 15 60 

2 2 Boian Roxana  16.05. 

1989 

16248 25.09. 

2017 

 7 10  8 2 - 1 15 15 58 

3 3 Istratie 

Monica  

21.06. 

1983 

8575 

 

11.05. 

2017 

 7 9 10 - 2 - 1 13 15 57 

4 4 Tauru 

Mihaela 

04.10. 

1985 

7190 20.04. 

2017 

 7 10 - 8 2 - 1 13 15 56 

5 5 Avramescu 
Alexandru 

03.06. 
1991 

15670 15.09. 
2017 

 7 9  8 - - 1 15 15 55 

6 6 Mehedintu 
Florin  

25.02. 
1982 

2612 
 

03.02. 
2017 

 7 9 10 - 2 - 1 15 10 54 

7 7 Cocioba Ionut 

Catalin  

25.10. 

1988 

15915 19.09. 

2017 

 7 9 10 - 2 - 1 10 15 54 

8 8 Uleanu 

Monica  

28.06. 

1990 

12160 18.07. 

2017 
 7 10  8 - - 1 15 10 51 

9 9 Amza 
Claudiu 

Minel 

29.07. 
1992 

8473 
 

10.05. 
2017 

 7 9 - 8 - - 1 15 10 50 

10 10 Udroiu 
Adrian  

28.10. 
1987 

22542 
 

13.12. 
2017 

 7 9 - 8 - - 1 15 10 50 

11 11 Bototeanu 

Francescka 

12.07. 

1993 

24124 

 

20.12. 

2017 

 7 9 - 8 - - 1 15 10 50 

12 12 Dobrovie 

Robert  

28.08. 

1992 

24026 

 

19.12. 

2017 

 7 9 - 8 - - 1 13 10 48 

13 13 Ciobanu 

Alina  

15.02. 

1993 

19240 

 

03.11 

2017 

 7 10 - 8 - - 1 10 10 46 

14 14 Soceanu 
Mircea  

29.07. 
1982 

11118 /27.06. 
2017 

 7 9  8 - - 1 10 10 45 

15 15 Popazu 

Vasilica  

19.06. 

1993 

15911 19.09. 

2017 

 7 9  8 - - 1 10 10 45 

16 16 Talau 

Constantina 

10.10. 

1982 

11611 07.07. 

2017 

 7 9  8 - - 1 15  40 



 

 
 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea și înlocuirea Anexei   la  HCL nr. 108 din 27 noiembrie 2017  privind 

completarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti 

 

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

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

- Raportul  biroului Administrarea domeniului public si privat; 

- Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 3, alin. 4  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

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

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 -  HCL al orașului Targu-Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea comisiei 

speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al  orașului Târgu 

Cărbunești;   

- Raportul nr. 22115 din 08.12.2017 al comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al  orașului Târgu Cărbunești;  

-  Hotărârea Consiliului Local al Orașului Targu-Cărbunești nr. 48 din 10 mai 2006, privind 

inventarierea în domeniul public al orașului Targu-Cărbunești a terenului în suprafața de 45 Ha situat 

in satul Cojani; 

- Extras de Carte Funciara nr. 36192 (nr. vechi 1229); 

- Extras de Carte Funciara nr. 37424 (nr. vechi 1230); 

- Adresa nr. 5008/12.07.2006 emisă  de Instituția Prefectului  Județul Gorj, privind legalitatea H.C.L. 

nr. 48/10.05.2006; 

- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14155/17.10.2006; 

- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14156/17.10.2006; 

- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15422/03.11.2006; 

- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15424/03.11.2006; 

- Proces-verbal de recepție finala nr. 19818/04.11.2008; 

- Proces-verbal de recepție finala nr. 19819/04.11.200; 

- Autorizație de Construire în Regim de Urgență nr. 50/16.08.2006; 

- Autorizație de Construire în Regim de Urgență nr. 55/30.08.2006; 

-  Extras Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în 

patrimoniul U.A.T.O. Targu-Cărbunești pe anul 2016; 

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

modificările şi completările ulterioare ,   



HOTĂRĂŞTE 

      Art.1.- Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr. 108 din 27 noiembrie 2017  privind 

completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2.-  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 28.02.2018 la care au 

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

          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin                                         

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2018  

Nr. 22 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea caietului de sarcini și scoaterea la licitație publică  în vederea 

închirierii spațiului în suprafață de 30 mp „Sector lactate”  situat în piața agroalimentară, 

oraș  

Targu-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  biroului Administrarea domeniului public si privat; 

- Solicitarea cu nr. 1827/26.01.2018 din partea S.C. MOROAN PRODCARN SRL; 

- HCL nr. 118 din 16.12.2010 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al orașului Targu-Cărbunești; 

- Raport de evaluare întocmit de S.C. CONSEVAL SRL;  

- Art. 123 din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare;  



- art. 858 și următoarele din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, 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.- Se însușește Raportul de evaluare întocmit de S.C. CONSEVAL S.R.L.  

     Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea închirierii 

spațiului în suprafața de 30 mp  „Sector lactate”, situat in piața agroalimentară, oraș Tg. 

Cărbunești, județul Gorj. 

    Art.3.- Durata închirierii este de 10 ani, prețul minim de pornire la licitație pentru spațiul în        

suprafața de 30 mp, fiind de 30 lei/mp/luna. 

    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 28.02.2018 la care au 

participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 1 vot împotrivă. 

         

              PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                                        

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2018  

Nr. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea utilizării microbuzului marca Fiat, tip Ducato, cu numărul de înmatriculare 

 GJ 09 PRC, pentru transportul participanților din cadrul  Școlii Gimnaziale „George Uscătescu”,  

 Colegiului Național „Tudor Arghezi” și  Clubului Sportiv „Gilortul” Tg Cărbunești la competiții 

sportive și la manifestări cultural-artistice 

 

 

  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; 

-  H.C.L nr.45/28 Aprilie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

C.S. „Gilortul” Tg. Cărbunești; 

-  Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Adresa nr. 9/08.01.2018 și înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 630/09.01.2018 privind 

acordarea mijlocului de transport cu titlul gratuit pentru sportivi din cadrul C.S.”Gilortul” Tg 

Cărbunești; 

-  Prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală 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 utilizarea, cu titlu gratuit, a microbuzului marca Fiat, tip Ducato, cu 

numărul de înmatriculare GJ 09 PRC, proprietatea orașului Tg Cărbunești, aflat în administrarea 

Primăriei Tg. Cărbunești, pentru transportul participanților din cadrul  Școlii Gimnaziale „George 

Uscătescu”,  Colegiului Național „Tudor Arghezi” și  Clubului Sportiv „Gilortul” Tg Cărbunești 

la competiții sportive și la manifestări cultural-artistice, cu respectarea dispozițiilor legale privind 

transportul de persoane. 

      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 28.02.2018 la care au 

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

         

              PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  



 

Tg. Cărbunești,  28 februarie 2018  

Nr. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  

a Direcţiei de Asistență Socială  Tg. Cărbunești 

 

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

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

- raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială;  

- prevederilor art. 113, alin. 5 din Legea nr. 292/2011, coroborate cu art.3 alin.2 din HG 90/2003;  

- art. 118 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 112, alin 3 din Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinul ANPDC nr. 95/2006;      

- Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară;  

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;  

- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială şi a structurii orientative de personal; 

- Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, 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  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistență 

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

      Art.2.- Primarul oraşului, Direcția de Asistență Socială Tg. Cărbunești 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 28.02.2018 la care au 

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

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                       Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

         

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului Tg. Cărbunești   
 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului Poliția Locală;  

-  prevederile art. 6, lit. a,  art. 29, lit. c art. 30, lit. g din Legea nr.  155/2010 - Legea Politiei 

Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 24 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Politiei locale, 

aprobat prin H.G. 1332/2010;  

- prevederile  Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/05.05.2011, privind 

aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de Ordine și Siguranță Publică; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Politiei locale Tg. Cărbunești, aprobat prin HCL 

nr. 68/2011;  

- prevederile art. 36, alin. 2, lit. d și alin. 6, lit. a, pct. 7, art. 115 alin. 1, lit. b  din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- proiectul  Planului de ordine și siguranță publică al orașului Tg. Cărbunești propus de 

Comisia Locală de Ordine 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  Planul de ordine și siguranță publică al orașului Tg. Cărbunești, prevăzut 

în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

      Art.2.- Primarul oraşului, Poliția Locală Tg. Cărbunești 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 28.02.2018 la care au 

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

                   

              PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

  martie, aprilie și mai  2018 

 

 

 

 

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   2018, 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:  Doamna   consilier local  DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA  se 

alege în funcţia de preşedinte de şedinţă  pe  lunile martie, aprilie și mai 2018. 
        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2018 la care au 

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

                   

              PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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