
                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii  de dezvoltare a  

Bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului 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 biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei nr. 38/04.01.2017; 

- Ordinul nr. 2.890/21.12.2016 al Ministerului Finanţelor Publice privind norme metodologice pentru 

încheierea exerciţiului  bugetar al anului 2016; 

- Contul de execuţie  al Bugetului Local la 30.12.2016; 

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

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de 

Dezvoltare a  Bugetului  de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2016 cu suma de 

679.950 lei. 

     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 extraordinare din data 05.01.2017  la  care 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

 

 

                       

 

                    

 

 

 

                          

Tg. Cărbunești,  05 ianuarie  2017 

Nr. 1 
 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 2016 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 
     Având în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ; 

- expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate nr. 1.193 / 18.01.2017; 

- Ordinul nr. 2890/21.12.2016 al Ministerului Finanţelor Publice privind norme metodologice  

pentru încheierea exerciţiului  bugetar al anului 2016; 

- Contul de execuţie  al Bugetului Local  la 30.12.2016; 

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

 

 

    În temeiul art.45 din  Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

         Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare anuale ale instituţiei privind execuţia Bugetului de venituri 

şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești, întocmite la data de 30.12.2016, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

 

 

                       

 

                    

 

 

                          

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 2 

 

 



 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 2/26.01.2017 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bugetul local de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2016 
-VENITURI-                                                                                                                                                 lei 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

inițiala conf. 

HCL. 

9/01.02.2016 

Prevedere  

definitiva HCL 

146/27.12.2016 

Cont de 

execuție 

30.12.2016 

1 Impozit pe venit din transfer  

drepturi imobiliare  

03.18.00 28.000 28.000 32.941 

2 Cote si sume defalcate din impozitul 

pe venit  

04.00.00 3.480.000 3.954.100 3.905.646,84 

3 Impozite si taxe pe proprietate  07.00.00  1.542.000 1.542.000 1.045.925,49 

4 Sume defalcate din TVA  11.02.00 5.048.000 6.151.900 6.085.883,74 

5 Sume defalcate din TVA pt. drumuri 11.05.00 148.000 148.000 148.000 

6 Sume defalcate din TVA pt. 

echilibrarea bug. locale 

11.06.00 216.000 521.000 521.000 

7 Taxe pe servicii specifice 15.00.00 500 500 221 

8 Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe 

activități  

16.00.00 518.000 518.000 321.495 

9 Alte impozite si taxe fiscale  18.00.00 5.000 5.000 4.726 

10 Venituri din proprietate  30.05.00 218.000 218.000 262.323,01 

11 Venituri din prestări servicii si 

activități 

33.00.00 236.000 236.500 181.663 

12 Venituri din taxe administrative si 

eliberări de permise  

34.00.00 161.800 161.800 113.349,07 

13 Amenzi, penalități si confiscări  35.00.00 560.000 554.000 337.800 

14 Diverse venituri  36.00.00 857.200 908.900 451.436,99 

15 Donații si sponsorizări 37.00.00 0 14.000 14.000 

16 

 

Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale unității adm-teritoriale 

39.00.00 0 1.330 1.325 

17 Subvenții din venituri proprii ale 

Ministerului de sănătate către 

bugetele locale  pentru finanțarea 

aparaturii medicale si echipamentelor 

de comunicații in urgenta de sănătate  

spitale 

42.18.01 0 47.000 42.000 

18 Sprijin acordare ajutor încălzire  42.34.00 10.000 10.000 2.199 

19 Subvenții de la bugetul de stat pentru 

finanțarea sănătății  

42.41.00 50.400 56.400 56.280 

20 Sume primite de la bug. județean 

pentru plata drepturilor de care 

beneficiază copii cu cerințe 

educaționale speciale integrați in 

învățământul de masa 

43.30.00 0 34.350 33.734,80 

21 Sume alocate din bugetul ANCPI 

pentru finanțarea lucrărilor de 

înregistrare sistematica din cadrul 

Programului National de cadastru si 

carte funciara  

43.34.00 0 135.000 0 

 TOTAL   13.078.900 15.245.780 13.561.949,94 

 

                             Procent de încasare an 2016 este de 80,82%.. 
 

 

 



 

 

- Cheltuieli                                                                                                                                 –lei- 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

inițiala conf. 

HCL. 

9/01.02.2016 

Prevedere  

Definitiva 

HCL 146 din  

27.12.2016 

Plați nete de casa la 

30.12.2016 

1 Autorități executive 51.00.00 2.518.750 2.502.750 2.123.015,86 

2 Alte servicii generale  54.00.00 367.000 292.000 205.899,87 

3 Tranzacții privind datoria 

publica  

55.00.00 10.000 10.000 6.755,75 

4 Ordine publica  si siguranța 

naționala   

61.00.00 696.900 711.400 484.955,26 

5 Învățământ  65.00.00 4.359.000 5.431.550 5.359.303,82 

6 Sănătate 66.00.00 211.300 275.400 256.306,27 

7 Cultura, recreere si religie  67.00.00 810.000 926.500 585.759,64 

8 Asigurări si asistenta sociala  68.00.00 1.517.100 1.594.000 1.412.058,41 

9 Locuințe, servicii si 

dezvoltare publica  

70.00.00 2.187.500 2.278.000 1.599.145,72 

10 Protecția mediului  74.00.00 73.300 78.300 61.358,08 

11 Transporturi 84.00.00 1.008.000 1.825.830 1.553.301,37 

 TOTAL CHELTUIELI   13.758.850 15.925.730 13.647.860,05 

 

 

Conform contului de execuție la data de 30.12.2016 veniturile încasate sunt in suma de 13.561.949,94 lei  

iar plățile nete de casa la data de 30.12.2016 sunt in suma de 13.647.860,05 lei. La încheierea exercițiului 

financiar 2016 s-a înregistrat un deficit   in suma de 85.910,11  lei. 

 

    Nota: La data de 31.12.2015 instituția a înregistrat un excedent  al bugetului local in suma de 679.950 lei care 

însumat cu deficitul anului 2016 respectiv 85.910,11 lei, reprezintă disponibilul de 594.039,89 lei conform cont 

de execuție si extras de cont închidere  la data de 30.12.2016. 

      Suma de 679.950 lei ( excedent an 2015 ) a fost virata cu OP.209/30.12.2016 pentru acoperirea deficitului SD 

- conform HCL 1/05.01.2017, aferent an 2016, iar suma de 594.039,89 lei aflându-se in disponibilul secțiunii de 

funcționare  la data de 30.12.2016. 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  
 

 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 2 la HCL nr.2/26.01.2017 
 
 

Bugetul local de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2016 

 
          -VENITURI-                                                                                                lei                                                                      

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

inițiala conf. 

HCL. 

9/01.02.2016 

Prevedere  

definitiva 

HCL146/ 

27.12.2016 

Cont de 

execuție 

30.12.2016 

1 Alte venituri din prestări servicii si 

alte activități venituri proprii 

administrația pieții  

33.10.50 129.800 129.800 80.800 

 TOTAL  129.800 129.800 80.800 

                   

 

    Procent de încasare an 2016 este de 62,24 % . 

 

 

-Cheltuieli –                                                                                                           lei- 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

inițiala 

conf.HCL. 

9/01.02.2016 

Prevedere  

definitiva 

HCL 146/ 

27.12.2016 

Plăți nete de casa 

la 30.12.2016 

1 Administrația pieții  70.10.04 133.000 133.000 84.806,40 

2 Alte cheltuieli in domeniul 

agriculturii Pășunat  

83.10.03.03 1.000 1.000 0 

 TOTAL CHELTUIELI   134.000 134.000 84.806,40 

 

 

Conform contului de execuție la data de 30.12.2016 veniturile încasate sunt in suma de 80.800 

lei  iar plățile nete de casa la data de 30.12.2016 sunt in suma de 84.806,40 lei . La încheierea 

exercițiului financiar 2016 s-a înregistrat un deficit   in suma de 4.006,40   lei. 

Nota : La data de 31.12.2015 instituția a înregistrat un excedent   in suma de 4.200  lei care însumat cu 

deficitul  anului 2016 respectiv  4.006,40 lei , reprezintă disponibilul de 193,60 lei conform cont de 

execuție si extras de cont închidere  la data de 30.12.2016. 

  Suma de 4.006,40  lei  a fost virata cu OP.208/30.12.2016 pentru acoperirea deficitului Sf- conform 

Deciziei nr. 6/04.01.2017, aferent an 2016, iar suma de 193,60 lei aflându-se in disponibilul secțiunii de 

funcționare  la data de 30.12.2016. 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

 

 
 
 
 
 
 



 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5006  

–disponibil sume mandat depozit local - 

                                                                                                        - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod clasificație 

bugetară 

Sold inițial 

01.01.2016 

Încasări în anul 

2016 

Plăti în anul 

2016 

Sold final  

1. Disponibil sume 

mandat depozit local 

 

5006 

 

19.779 

 

15.004 

 

10.958 

 

23.825 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5033  

–disponibil sume colectate buget local 

                                                                                                     - lei -  

Nr. crt.  Denumire Cod clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2016  

Încasări în 

anul 2016 

Plăţi efectuate 

în 2016 

Sold final 

1. Disponibil sume 

colectate buget local 

5033 0 35.225 35.225 0 

 

 

CONT DE EXECUȚIE A SUBVENȚIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT 

ÎN ANUL  2016  

-lei- 

 

CONT DE EXECUȚIE AL  SUMELOR PRIMITE DE  LA BUGETUL JUDEȚULUI  

PENTRU PLATA DREPTURILOR DE CARE BENEFICIAZĂ COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE  

SPECIALE INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

                                                          -  lei - 

Nr 

crt 

 

Denumire subvenție  Cod clasif. 

bugetară 

Prevedere 

bugetara  

Sume 

 primite 

Sume 

 utilizate 

Cont de 

 cheltuiala 

Sume de 

restituit  

1 Sume primite de la bugetul județului 

pentru plata drepturilor de care 

beneficiază copii cu cerințe 

educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă   

21A433000 34.350 33.734,80 33.734,80 24A6500570201 0 

 

CONT DE EXECUȚIE A SUBVENȚIILOR  

PRIMITE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII CĂTRE BUGETELE LOCALE PTR. 

FINANȚAREA APARATURII MEDICALE ȘI ECHIPAMENTELOR DE COMUNICAȚII ÎN SĂNĂTATE LA DATA DE 

30.12.2016  

                                            -lei- 

Nr. 

crt 

 

Denumire subvenție  Cod clasif 

bugetară 

Prev 

bug. 

Subv- 

enții 

primite 

Sub- 

venții 

utilizate 

Cont de chletuiala Sume 

 de restituit 

1 Subvenţii din veniturile proprii ale 

Ministerului Sănătăţii către bugetele 

locale pentru finanţarea aparaturii 

medicale şi echipamentelor de 

comunicaţii în urgenţă în sănătate 

21A421801 47.000 42.000 42.000 24A660800510228 0 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

 

 

Nr. 

crt 

 

Denumire subvenție  Cod clasif 

bugetară 

Prev 

bug. 

Subvenții 

primite 

Subvenții 

utilizate 

Cont de cheltuiala Sume de 

restituit 

1 Subv.ptr acordarea ajut de inc 

locuinței conf. OUG 70/2011  

21A423400 10.000 2.199 2.199 24A681501570201 0 

2 Subvenții din bugetul de stat 

pentru finanțarea sănătății  

21A424100 56.400 56.280 56.280 24A6850501000 0 



 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de facilităţi  fiscale  în conformitate cu  

Legea 227/2015 - art. 456 alin.(2) lit.k și art 464 alin.(2) lit. j 

 şi cu H.G. nr. 1/2016 cu modificările si completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate al compartimentului impozite şi taxe locale; 

       - prevederile Legii  nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu completările si modificările ulterioare; 

       - prevederile H.G. nr. 1/2016  privind normele de aplicare a Codului fiscal; 

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Pentru anul fiscal 2017 se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru 

clădirea folosită ca domiciliu  și scutirea de la plata impozitului/taxei pe terenurile aflate în proprietatea 

persoanelor  ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din  ajutor social. 

    Art.2.- Pentru anul fiscal 2017 se aprobă reducerea taxei speciale de salubrizare la jumătate din 

cuantumul taxei datorate,  pentru persoanele  ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din  ajutor 

social. 

    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri.                       

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

 

 

                       

 

                    

 

 

                          

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 3 

 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu 

Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999, poziția nr. 140 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- expunerea de motive; 

- raportul  de specialitate al doamnei Rădulea Daniela, consilier principal in cadrul Biroului 

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

- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 65/29.06.2016  privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Târgu Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999. 

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

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești 

însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, după cum urmează :   

   La poziția nr. 140,  coloana 5- Valoare de inventar   va avea următorul cuprins : ,,107.205,40 lei”. 

    Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de 

la art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 

completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.   

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

 

 

                       

     

                    

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 4 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu 

Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind atestarea 

domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul 

Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 67 

 

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 Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;   

- HCL nr. 79/25.07.2016, prin care s-a aprobat Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor 

si terenurilor aflate in patrimoniul orașului  Tg-Cărbunești; 

- Contractul de lucrări nr. 22249/11.11.2016 branșament trifazat Școala Primară Pojogeni;  

- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

   Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești însușit 

prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum urmează :    

  La poziția nr. 67 :   

- coloana 3 va avea următorul cuprins:„ Pojogeni;  a).Clădire școală (nouă), Suprafața construita= 240 mp, 

Suprafața desfășurata = 240 mp,  b).Clădire școală (veche), Suprafața construita = 187 mp, Suprafața 

desfășurata = 187 mp, c.)Clădire grădiniță, Suprafața construita=83 mp, Suprafața desfășurata=83 mp, 

d). Clădire fosta Primărie, Suprafața construita=84 mp, Suprafața desfășurata=84 mp, e).Magazie, 

Suprafața construita=39 mp, Suprafața desfășurata=39 mp, f)WC,  Suprafața construita=9 mp, Suprafața 

desfășurata= 9 mp, g). Împrejmuire, Lungime = 36 ml, h).Teren aferent,  Suprafața =11733 mp, i). 

Branșament trifazat.”  

 - coloana 4 va avea următorul cuprins : „a). 1972, b).1938, c).1938, d). 1935, e).1940,  f).1950, g).2013, 

h).1935, i). 2016.” 

 - coloana 5 va avea următorul cuprins : „a). 181661,5 lei, b). 82820 lei, c). 63364,29 lei, d). 47137,07 lei, 

e). 3939 lei,  f). 1890 lei, g). 1446,81 lei, h).62048,19 lei, i). 7404,39 lei.” 

  - coloana 6 va avea următorul cuprins : „ Proprietate publica a orașului Tg. Cărbunești, conform H.C.L. 

nr. 55/02.09.1999, modificata si completata prin prezenta hotărâre.” 

      Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de la 

art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările 

ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.   

     Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au participat    

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

 

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 5 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu 

Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor 

din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 75 

 

 

 

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 Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat; 

- Adresa transmisa de către  Spitalul Orășenesc de Urgenta Tg-Cărbunești  nr. 10425/30.12.2016, 

înregistrata la Primăria orașului Tg-Cărbunești sub nr. 96/04.01.2017; 

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10014/14.12.2016, privind lucrarea 

Modernizare rețea apa calda Ambulatoriu; 

- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 51/28.07.2014 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Târgu Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999;  

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

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești 

însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum 

urmează :   La poziția nr. 75,  coloana 5, litera h)  va avea următorul cuprins : ,, h).= 3.607.089 lei ”. 

    Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de 

la art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 

completările ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.   

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul    

 

 

             

                    

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 6 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu 

Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor 

din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 2 

 

 

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 Biroului Adm. Dom. public si Privat; 

- HCL nr. 79/25.07.2016, prin care s-a aprobat Reevaluarea activelor fixe corporale de natura 

construcțiilor si terenurilor aflate in patrimoniul orașului  Tg-Cărbunești; 

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 64/13.12.2016 privind lucrarea de Modernizare 

DC 18 cu origine Dj 661- Drum acces Vatra de Sat Cojani, Oraș Tg-Cărbunești, km 0+000- km 0+950, 

județul Gorj; 

- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare; 

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

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești 

însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum 

urmează :     La poziția nr. 2:   

   - coloana 2 va avea următorul cuprins : „Drum comunal DC 18 Cojani”,  

   - coloana 5 va avea următorul cuprins : „495477,89 lei”. 

   - coloana 6 va avea următorul cuprins : „Proprietate publica a orașului Tg. Cărbunești, conform 

H.C.L. nr. 55/02.09.1999, modificata si completata prin prezenta hotărâre”. 

    Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de 

la art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 

completările ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.   

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul                

                    

 

 

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 7 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu 

Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind atestarea 

domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul 

Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 57 

 

 

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 Biroului Adm. Dom. public si Privat; 

- HCL nr. 79/25.07.2016, prin care s-a aprobat Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor 

si terenurilor aflate in patrimoniul orașului  Tg-Cărbunești;  

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 43/29.09.2016 privind lucrarea de Instalație de 

încălzire, centrala termica in clădirea CT1- Clubul Pensionarilor, oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj; 

- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești însușit 

prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum urmează :    

  La pozitia nr. 57 :   

- coloana 3 va avea următorul cuprins : „Localitatea Tg-Cărbunești ;1). a). Clădire CT1- ,,Clubul 

Pensionarilor”, b). Suprafața construita = 200 mp, Suprafața desfășurata = 200 mp; 2) a). Clădire solara, 

b). Suprafața construita=48 mp, Suprafața desfășurata=90 mp ;  3). a). Clădire CT2, b). Suprafața 

construita= 410 mp, Suprafața desfășurata=410 mp;”. 

 - coloana 4 va avea următorul cuprins : „1). 1999 ; 2). 1999 ; 3). 1999;”. 

 - coloana 5 va avea următorul cuprins :„1).a). 199658,05, b). 8341,61 lei ; 2).a).41551,39 lei, b). 3753,72 

lei ; 3).a). 189272,60 lei, b). 17100,30 lei;”.   

  - coloana 6 va avea următorul cuprins : „ Proprietate publica a orașului Tg. Cărbunești, conform H.C.L. 

nr. 55/02.09.1999, modificata si completata prin prezenta hotărâre.” 

    Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de la 

art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările 

ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.   

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au participat    

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul                

                    

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 8 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu 

Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind atestarea 

domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul 

Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 56 

 

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 Biroului Adm. Dom. public si Privat; 

- HCL nr. 79/25.07.2016, prin care s-a aprobat Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor 

si terenurilor aflate in patrimoniul orașului  Tg-Cărbunești;  

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 36/01.09.2016 privind lucrarea de Închidere depozit 

deșeuri menajere nepericuloase (rampa de salubrizare ) a orașului Tg-Cărbunești, județul Gorj; 

- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare; 

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

modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești însușit 

prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum urmează :      

La poziția nr. 56 : 

  - coloana 3 va avea următorul cuprins :„ Oraș Tg-Cărbunești ; a). Groapa de gunoi Dealul Viilor - 2 Ha, 

Împrejmuire stâlpi de beton cu sarma înghimpată - 294 ml, bazin vidanjabil  levigat ; b). platforma beton - 

str. Pieții – 2 buc- 43 mp ; c). platforma beton- Bl. 7- Bl.9- 21,5 mp ; d). platforma beton- Bl. L- 21,5 mp;  

e). platforma beton- Bl.15-Bl. 13- 32,8 mp- 2 buc ; f). platforma beton – Bl. I-22,68 mp ; g). platforma beton 

Bl. 42-18,06 mp ; h). platforma beton Bl. 23-18,06 mp ; i). platforma beton- Primărie - 21 mp ; j). platforma 

beton- Str. Gilortului- 29,52 mp.” 

  - coloana 4 va avea următorul cuprins : „ a). 1960-2016, b). 1998, c). 1998, d). 1998, e). 1998, f). 1998,   

g). 1998, h). 1998, i). 1998, j). 1998;” 

 -  coloana 5 va avea următorul cuprins: „ a). 534850,23 lei, b). 3493,30 lei, c). 1747,15 lei, d). 1747,15 lei, 

e). 2665,12 lei, f). 1842,93 lei, g). 1467,76 lei ; h). 1467,76 lei, i). 1706,24 lei, j). 2398,72 lei;”   

  - coloana 6 va avea următorul cuprins : „Proprietate publica a orașului Tg. Cărbunești, conform H.C.L. nr. 

55/02.09.1999, modificata si completata prin prezenta hotărâre”. 

    Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de la 

art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările 

ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.   

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au participat    

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul                

                    

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 9 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind concesionare a unui teren aparținând domeniului public al orașului 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 Biroului Adm. Dom. public si Privat; 

- Solicitarea nr. 243/05.01.2017 din partea d-nei Păsărin Hermina, privind concesionarea terenului in 

suprafața de 4 mp, situat in str. Petroliștilor; 

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

- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

- Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 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 concesionarea prin încredințare directă, a terenului situat în str. Petroliștilor, în 

suprafața de 4 mp cu destinație scara de acces la imobilul situat in str. Petroliștilor, Bl. B12, Sc.1, parter, 

Ap.4,  doamnei Păsărin Hermina, începând cu data de 01.02.2017.  

     Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în suprafața de 4 mp - scara acces, este de 10 ani, prețul 

fiind de 30 lei/mp/an.  

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul                

                    

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 10 

 

 

 

 



              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul 

Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        
- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 09/16.01.2017 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 1.120/18.01.2017;   

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;  

- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

 

     Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în calitate de 

reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare 

Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a comunei  Polovragi 

și a comunei Baia de Fier. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul                

                    

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 11 

 

 

 

 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul 

Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” în Tg. Cărbunești 

 în locul doamnei Novac Aurora Victoria  

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        
- adresa din partea Școlii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” în Tg. Cărbunești nr. 20/11.01.2017 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 586/11.01.2017;   

- prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;  

- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- HCL nr. 83 din 25.07.2016;  

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se desemnează domnul  POPESCU  DANIEL  reprezentantul  Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești  în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu”  

Tg. Cărbunești  în locul doamnei NOVAC AURORA-VICTORIA. 

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

de învăţământ vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul                

                    

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 12 

     



             ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                

        CONSILIUL LOCAL  

     

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordării sporului pentru condiții vătămătoare sau periculoase pentru angajații instituțiilor 

de învățământ din 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; 

        - adresa nr. 96/17.01.2017 a Colegiului Național „Tudor Arghezi” înregistrată la Primăria oraşului Tg. 

Cărbunești la nr. 1.122/18.01.2017,  Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, categoriilor de 

personal, mărimea concreta a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare si a condițiilor de 

acordare a acestuia pentru salariații proprii și Buletinului de determinare prin expertizare a locurilor de 

munca nr. 162/2016; 

        - adresa nr. 69/18.01.2017 a Școlii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești înregistrată la 

Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 1.133/18.01.2017,  Regulamentul privind stabilirea locurilor de 

munca, categoriilor de personal, mărimea concreta a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare si a 

condițiilor de acordare a acestuia pentru salariații proprii și Buletinului de determinare prin expertizare a 

locurilor de munca nr. 179/2016;   

       - prevederile art.104 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;   

- prevederile art. 36, alin. (6) litera a),  punctul 1 și litera b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art.14, anexa II, capitolul I din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice;  

           În temeiul  art.45 alin.(6)  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare , 

PROPUNE 

 

       Art.1.-  Se aprobă acordarea sporului pentru condiții vătămătoare sau periculoase pentru angajații 

Colegiului Național „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești care își desfășoară activitatea in 

cabinetele/birourile/laboratoarele/biblioteca școlară pentru care au fost efectuate expertize de specialitate de 

către Colectivul de Medicina Muncii din cadrul Direcției de Sănătate Publica Gorj, conform Buletinului de 

determinare prin expertizare a locurilor de munca nr. 162/2016 și conform Regulamentului privind stabilirea 

locurilor de munca, categoriilor de personal, mărimea concreta a sporului pentru condiții periculoase sau 

vătămătoare si a condițiilor de acordare a acestuia pentru salariații proprii. 

      Art.2.-  Se aprobă acordarea sporului pentru condiții vătămătoare sau periculoase pentru angajații Școlii 

Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești care își desfășoară activitatea in 

cabinetele/birourile/laboratoarele/biblioteca școlara pentru care au fost efectuate expertize de specialitate de 

către Colectivul de Medicina Muncii din cadrul Direcției de Sănătate Publica Gorj, conform Buletinului de 

determinare prin expertizare a locurilor de munca nr. 179/2016 și conform Regulamentului privind stabilirea 

locurilor de munca, categoriilor de personal, mărimea concreta a sporului pentru condiții periculoase sau 

vătămătoare si a condițiilor de acordare a acestuia pentru salariații proprii. 

      Art.3.- Fondurile necesare acordării acestui spor se alocă din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa 

pe valoare adăugata, neafectând astfel fondurile proprii ale bugetului local al oraşului Tg. Cărbunești. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au participat    

15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 abținere. 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul                

                    

 

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 13         



            ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

   privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale 

Spitalului Orășenesc de Urgenţă 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;         

- Nota de fundamentare a Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești  nr. 543 din 25.01.2017  

înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 1.567 din 25.01.2017;    

- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare  și Normele Metodologice de aplicare a acesteia;  

- prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2) litera a),  alin. (3) litera b) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

         

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Se aprobă  Organigrama și Statul de funcţii ale Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. 

Cărbunești,  prevăzute în anexele nr. 1 și 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

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

conducerea Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul                

                    

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 14         

 

 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  tarifului  practicat de SC Salubris  Gilort SRL  pentru colectarea separată și 

transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale 

din industrie și instituții de la persoanele juridice de pe raza  

oraşului Tg. Cărbunești şi a satelor aparţinătoare 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

   Având  în vedere : 

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

- Fișa de fundamentare  a SC Salubris Gilort SRL pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la 

activitățile specifice de salubrizare, precolectare, colectare și transport la stația de transfer Cojani și la 

groapa ecologică Bârsești;  

- Prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor; 

- Prevederile art. 45, alin. 2, lit.(c)  din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu 

modificările ulterioare;  

- Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;  

- Art. 6, art. 90 din Ordonanţa de urgenţă nr.  195/2005 privind protecţia mediului;  

- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 

tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

       

    Art.1.- Se aprobă tarifului  de   119,00 lei/mc cu  T.V.A  practicat de SC Salubris  Gilort SRL  pentru 

colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din 

activități comerciale din industrie și instituții de la persoanele juridice de pe raza oraşului Tg. 

Cărbunești şi a satelor aparţinătoare. 

    Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti şi SC 

Salubris Gilort SRL vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul                

                    

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  26 ianuarie  2017 

Nr. 15   

 

 



 

 

 

 

 

                 

 


