
                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

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

finanţele publice; 

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

instituţiilor publice; 

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

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

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

- referat nr. 11.373/01.07.2014, întocmit de d-l Vasiloiu Ion medic veterinar în cadrul compartimentului de 

gestionare a câinilor fără stăpân; 

- referatul nr. 11971/09.07.2014 întocmit de Corici Sorin- şeful Biroului AD.Dom Pub. şi Privat; 

- Adresa nr. 4.067/09.07.2014 emisă de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 11.968/09.07.2014;  

- contul de execuţie  la data de 10.07.2014 ; 

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

modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă  modificarea  Bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 

2014, pe capitole bugetare, cu influenţă  0 lei,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate  din 

venituri proprii si subvenţii, cu suma de + 15,58 mii lei,  conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).  

    Art.3.- Excedentul anului 2013 în valoare de 15,58 mii lei al Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti 

se va utiliza pentru secţiunea de funcţionare – bunuri şi servicii.  

    Art.4.-Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.3 (formular cod 

14). 

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

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

ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 15.07.2014, la  care 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 15 iulie 2014 

Nr. 47 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind atribuirea contractelor de servicii: documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) 

,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului 

Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti”, respectiv a „Contractului de consultanţă pentru accesare fonduri 

europene in sesiunea 2014-2020” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

           - Expunerea de motive; 

           - raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat; 

           - informarea din partea Spitalului Orăşenesc de Urgenta in şedinţa de consiliu local  din luna iunie cu 

privire la sprijinul financiar pentru întocmirea studiilor premergătoare întocmirii DALI;         

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

ulterioare; 

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

          -  scrisoarea de intenţie transmisa e-mail de dl. dipl. ing Mihaita Andrei; 

          - art. 19 din OUG 34/2006 modificata; 

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

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

modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă atribuirea contractului de servicii proiectare: documentaţie de avizare a lucrărilor (DALI) 

,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului 

Orasenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti” în valoare de 161.200 lei cu TVA,  conform art.19 din OUG 34/2006 

modificata. 

    Art.2.- Se aprobă atribuirea contractului de servicii „Contract de consultanţă pentru accesare fonduri 

europene in sesiunea 2014-2020”  în valoare de 161.200 lei cu TVA, conform art.19 din OUG 34/2006 

modificata 

    Art.3.- Se mandatează primarul oraşului Tg.Cărbuneşti ing.jr. Mazilu Mihai Viorel să semneze contractele de 

servicii, având ca obiect întocmirea DALI ,,Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor 

de sanatate din cadrul Spitalului orasenesc de urgenta Tg. Carbunesti” cu SC S.C. ASIX DESIGN SRL, 

respectiv „Contractul de consultanţă pentru accesare fonduri europene in sesiunea 2014-2020”  cu S.C. Stef 

Management Consulting SRL. 

    Art.4.- Plăţile pentru cele doua contracte  se vor efectua de către Oraşul Tg.Cărbuneşti în calitate de 

beneficiar al serviciului, numai după obţinerea finanţării din fonduri europene în sesiunea 2014-2020,  din 

fondurile europene alocate bugetului  proiectului.  

    Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prezentei hotărâri.       

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 15.07.2014, la  care 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  



                    Popescu Nicolae                                                          SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 15 iulie 2014 

Nr. 48   
 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

august, septembrie şi octombrie 2014 
 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       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 alin.(3) 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 şedinţa consiliului local din data de 15.07.2014; 

 

       În temeiul  art.35 alin.(1) şi art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

               

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

   

 

 

               Articol unic: Domnul  Vârdarie Dumitru se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă  pentru lunile  

august, septembrie şi octombrie 2014.   

 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 15.07.2014, la  care 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                          SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 



 

 

Tg.Cărbuneşti, 15 iulie 2014 

Nr. 49  
 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

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

finanţele publice; 

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

instituţiilor publice; 

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

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

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

- referat  nr. 12.998/22.07.2014, întocmit de dna. Ciontescu Constanţa - biroul Ad.Dom Pub. şi Privat; 

- Adresa nr.13.059/23.07.2014 emisă de Şcoala Generală „George Uscătescu”Tg.Cărbuneşti; 

-  referat nr. 13.060/23.07.2014, întocmit de dna. Ciontescu Constanţa - biroul Ad.Dom Pub. şi Privat; 

- contul de execuţie  la data de 22.07.2014 ; 

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

modificările şi completările ulterioare,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli respectiv virările de credite bugetare de la un 

capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul în cadrul Bugetului local de venituri şi 

cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2014,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 

11/01). 

    Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.2 (formular 

cod 14). 

    Art.3 - Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli respectiv virările de credite bugetare de la un 

indicator la alt indicator al clasificaţiei bugetare în cadrul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al 

activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii,  conform anexei nr. 3 (formular cod 11/02). 

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

    Art.5.- 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 28.07.2014, la  care 

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



     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                          SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 
 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 iulie 2014 

Nr. 50 

                

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului  

Târgu Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55/02.09.1999 şi atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind atestarea 

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

modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 7, poziţia nr. 75 
 

 

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

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

- raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public şi privat din cadrul instituţiei; 

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

Târgu Cărbuneşti, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ; 

       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 aparţin domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti însuşit 

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

  La poziţia nr. 75:  

- coloana 2 va avea următorul cuprins :,, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti”; 

- coloana 3 va avea următorul cuprins :  ”Târgu Cărbuneşti ; Str. Eroilor, nr. 51 ; a). Clădire (Policlinică 

veche )-C1, Suprafaţă construită=645 mp, Suprafaţă desfăşurată=645 mp; b).Clădire(Salvare)- C2, 

Suprafaţă construită=72 mp, Suprafaţă desfăşurată=72 mp;c).Punct alimentar- C3, Suprafaţă construită=38 

mp, Suprafaţă desfăşurata=38 mp; d).Clădire anexă (Garaje) - C4, Suprafaţă construită=118 mp, Suprafaţă 

desfăşurată=118 mp; e).Spălătorie- C5, Suprafaţă construită=184 mp, Suprafaţă desfăşurată=184 mp; 

f).Clădire anexă ( magazie )- C6, Suprafaţă construită=257 mp, Suprafaţă desfăşurată=257 mp; g).Clădire 

anexă ( magazie )- C7, Suprafaţă construită=307 mp, Suprafaţă desfăşurată=307 mp; h).Policlinică Spital 

(Ambulatoriu)- C8 S+P+2E+M, Suprafaţă construită=773 mp, Suprafaţă desfăşurată= 2856 mp; i).Clădire 

farmacie - C9, Suprafaţă construită =131 mp, Suprafaţă desfăşurată=131 mp; j).Pediatrie- C10, Suprafaţă 

construită=500 mp, Suprafaţă desfăşurată=500 mp; k).Fizioterapie- C11, Suprafaţă construită=272 mp, 

Suprafaţă desfăşurată=272 mp; l).Clădire administrativ - C12, Suprafaţă construită=330 mp, Suprafaţă 



desfăşurată=330 mp; m).Cabină poartă din PVC- C13, Suprafaţă construită=4 mp, Suprafaţă desfăşurată=4 

mp; n).Clădire chirurgie, interne, cardiologie, ATI- C14, Suprafaţă construită=1752 mp, Suprafaţă 

desfăşurată=1752 mp; o).Centrală termică- C15, Suprafaţă construită=241mp, Suprafaţă 

desfăşurată=241mp; p).Spaţiu colectare deşeuri periculoase( bazin decantor)- C16, Suprafaţă construită=14 

mp, Suprafaţă desfăşurată=14 mp; r).Clădire anexă( magazie )- C17, Suprafaţă construită=16 mp, Suprafaţă 

desfăşurată=16 mp; s).Bazin de apă- C18, Suprafaţă construită=115 mp, Suprafaţă desfăşurată=115 mp; 

t).Psihiatrie-Maternitate- C19, P+1, Suprafaţă construită=906 mp, Suprafaţă desfăşurată=1271 mp; u)Lăcaş 

de cult ( Biserică )- C20, Suprafaţă construită=92 mp, Suprafaţă desfăşurată=92 mp; v).Fosă septică- C21, 

Suprafaţă construită=8 mp, Suprafaţă desfăşurată=8 mp; x).Clădire dializă- C22, Suprafaţă construită=155 

mp, Suprafaţă desfăşurată=155 mp, y).Teren aferent=22008 mp, nr. cadastral= 36774;” 

 

 

- coloana 4 va avea următorul cuprins : a)-g). 1970; h). 1993; i). 1995; j). 1955, 2008; k). 1955; l). 1946; m). 

1999; n). 1892, 2008; o). 1995; p). 1996; r). 1996; s).1995; t).1946; u). 2011; v).1922; x). 2014; 

- coloana 5 va avea următorul cuprins: a).= 743.251 lei; b).= 67.147 lei; c).=32.536 lei; d).= 43.975 lei; e).= 

210.567 lei; f).= 86.454 lei; g).= 102.70 lei; h).= 3.589.270 lei; i)= 121.819 lei; j).= 579.114 lei; k).= 261.83 

lei; l).= 454.688 lei; n).= 2.092.724 lei; o).= 62.065 lei; p).= 14.776 lei; s). 59.392 lei; t).= 1.850.499 lei; 

y).= 837.561 lei; 

-  coloana 6, va avea următorul cuprins : ,, Proprietate publică a oraşului Târgu Cărbuneşti, conform H.C.L. 

nr. 55/02.09.1999, modificată şi completată prin prezenta hotărâre”. 

 

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

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

şi Instituţiei Prefectului judeţului Gorj .   

    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigură 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 28.07.2014, la  care 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                          SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 iulie 2014 

Nr. 51 
 


