
 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

a Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,  

           Având  în vedere :  

           - proiectul de hotărâre;  

           - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

           - expunerea de motive;  

           - raportul de specialitate;    

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

modificările şi completările ulterioare; 

          - prevederile art.2 şi ale anexei   din O.G. nr.35/30.01.2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

          - prevederile Legii nr. 673/19 decembrie 2002 privind aprobarea O.G. nr.35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

          - prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

 

            Art.unic-  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local 

al oraşului Tg.Cărbuneşti, prevăzut în anexă,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                          

                                        



 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 67 
 

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg. Cărbunești  pe anul 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 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei 

nr. 12640/19.07.2016;  

- 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.339/18.12.2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

ulterioare;  

- adresă nr. 801/27.06.2016 emisă de Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 11481/27.06.2016; 

- adresă nr. 6.085/18.07.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 12554/18.07.2016; 

  - referatul nr. 12.511/18.07.2016 întocmit de Corici Sorin - șef birou ADPP; 

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

cu modificările şi completările ulterioare ,                

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 cu suma de              

+100 mii lei și  modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, respectiv virări 

de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 1 

(formular cod 11 si formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se  aprobă rectificarea Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de + 438 mii 



lei și modificarea Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016, respectiv virări de credite bugetare 

în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 2  (formular cod 

11/02). 

   Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2016, 

conform anexei nr. 3 (formular cod 14).  

   Art.4.- Anexele nr. 1, 2 și 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 ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

       

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 68 

                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  modificarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti şi ale Serviciilor Publice subordonate   

Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate; 

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

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

financiare, modificata prin Legea nr.13/2011; 

- prevederile art. 107 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HCL nr. 63/2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti 

pe anul 2016;   

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

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

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 



- prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

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

        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  Organigramei aparatului de specialitate al primarului  oraşului 

Tg.Cărbuneşti și serviciilor subordonate, conform anexei  nr. 1.  

    Art.2.- Se aprobă   modificarea  Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului  

oraşului Tg.Cărbuneşti, conform anexei  nr. 2. 

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

    Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                       

 

 

 

                  

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 69 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  

a Direcţiei Asistență Socială  Tg-Cărbunești 

 

 

 

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 Direcţiei Asistență Socială; 

- prevederilor art.113, alin.(5) din Legea nr. 292/2011, coroborate cu prevederile art.3, alin.( 2)  

din HG nr. 90/2003; 

 - prevederilor art. 118 din Legea nr. 272/2004  privind protecția si promovarea drepturilor 

copilului; 

 - prevederilor   art. 112, alin.( 3)  din Legea nr. 292/2011- Legea asistentei sociale; 

 - Ordinului ANPDC nr.95/2006;  

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare a Direcţiei de Asistenţă 

Socială Tg.Cărbuneşti, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Direcţia de Asistentă Socială Tg-Cărbunești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 70 
 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 



 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui  teren 

 pentru tineri (lotul nr. 65) , în vederea realizării unei locuinţe  

în oraşul Tg. Cărbunești, satul Cojani, judeţul Gorj 

 

 

 

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 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. 9208/13.07.2016;  

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

- cererea nr. 9208/13.05.2016;  

- Prevederile HCL nr. 52/27.05.2015;  

- Prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr. 15/2003, republicată,  modificată şi completată 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se retrage  dreptul de  folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 500,00 mp - lotul cu 

nr.65, atribuit prin HCL nr. 52/27.05.2015 d-rei Sterian Marilena-Noly, CNP 2940819181091, 

deoarece nu au fost începute lucrările de construire a locuinței în termen de 12 luni de la data 

atribuirii terenului, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 și în baza solicitării acesteia 

nr. 9208/13.05.2016.  

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

Tg.Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

                                    

                                        

 



Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 71 

 

 

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordare unui ajutor de urgenţă financiar în valoare de 1.500 lei  

doamnei Vîlceanu Emilia 

 

 

      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 compartimentului de asistenta medico –socială;  

      - prevederile art. 28 din  Legea 416 /2001 privind venitul minim garantat cu modificările si 

completările ulterioare; 

      -  prevederile art. 41  din Hotărârea de  Guvern  nr. 50/28.01.2011 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările si completările ulterioare; 

     - prevederile art.1, litera e din HCL nr. 31/2011;  

     - cererea doamnei Vîlceanu Emilia cu nr. 9340/17.05.2016; 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 1.500 lei, doamnei Vîlceanu 

Emilia care se identifica cu CI seria GZ,  nr. 267613, CNP  2600211182776, pentru acoperirea 

unei părți din cheltuielile privind repatrierea fiului Popescu Emilian, decedat în Franța.   

    Art.2.- Beneficiara ajutorului de urgenţă, doamna Vîlceanu Emilia va depune justificare 

privind cheltuirea sumei de 1.500 lei în scopul în care a fost acordată.  

    Art.3.- Ordonatorul principal de credite, serviciul buget contabilitate şi resurse umane şi 

Direcția de Asistență Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 



                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

 

 

 

 

 

                                        

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 72 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar cuprinsa în HCL nr. 119 din 17 decembrie 2015  

privind inventarierea în domeniul public al orașului Tg.Cărbunești   

a obiectivului de investiții ,,Toaleta Publica”  

 

 

 

 

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;  
     - Prevederile art. 36, alin.(2), litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia 

publică locală ; 

- Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietatea publică  ; 

- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor si județelor ; 

- HCL nr. 119 din 17 decembrie 2015 ; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 



       Art.1.- Se aprobă modificarea valorii de inventar cuprinsa in HCL nr. 119 din 17 decembrie 

2015 privind inventarierea in domeniul public al orașului Tg-Carbunesti a obiectivului de 

investiții ,,Toaleta Publica”, astfel ca la valoarea de 102.086,82 lei se adaugă valoarea de 

5396,23 lei ce reprezintă totalul costurilor privind racordarea la energie electrica, rezultând o 

valoare de inventar de 107.483,05 lei.  

      Art.2.-  Restul cuprinsului HCL nr. 119 din 17 decembrie 2015 rămâne neschimbat.  

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 73 
 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

   

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat;   

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

completările ulterioare; 

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

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



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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului     Tg.Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, cu modificările și completările 

ulterioare, cu poziția 143, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

   Art.2.- Se aprobă darea în administrare a extinderii de rețea de apă potabilă realizată către 

operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA,  pe bază de proces-verbal.   

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 74 

 

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 74 din 25.07.2016  

 

 

                

 

 

 

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 



Nr. 

Crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

doban-

dirii 

Valoare de 

 inventar 

    - lei- 

Situaţia 

juridica  

actuala 

 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme de 

alimentare cu 

apa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea Tg Cărbunești, 

sat Cojani 

- conducta PE100 de 

exterior 90 mm, 

                L= 188.12 ml; 

  - conducta PEID DN 110, 

L=290 ml 

  -  hidranți= 2 bucăți 

2016 55.978,84 Proprietatea 

publica a 

orașului Tg. 

Cărbunești in 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbunești 

 

 

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                                                                                      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 



        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

   

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat;   

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

completările ulterioare; 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului     Tg.Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, cu modificările și completările 

ulterioare, cu poziția 141, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

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

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 



Nr. 75 

 

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 75 din 25.07.2016  

 

 

                

 

 

 

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

Nr. 

Crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

doban-

dirii 

Valoare de 

 inventar 

    - lei- 

Situaţia 

juridica  

actuala 

 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.7.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminat public 

str. Mitropolit 

N. Vornicescu, 

oraș Tg 

Cărbunești, 

județul Gorj 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cablu 3x6 mmp =120 m 

- cablu 3x4 mmp = 180 m 

- cablu 3x25 mmp = 210 m 

- impamantare din 

platbanda 100 kg 

- 10 stâlpi: 8buc cu h=8 m 

si 2 buc cu h = 5 m 

-10 lămpi cu leduri 50 w 

2016 33.690,58 Proprietatea 

publica a 

orașului Tg. 

Cărbunești in 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbunești 
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              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

   

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat;   

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

completările ulterioare; 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului     Tg.Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, cu modificările și completările 



ulterioare, cu poziția 142, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

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

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 76 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 76 din 25.07.2016  

 

 

                

 

 

 

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

Nr. 

Crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

doban-

dirii 

Valoare de 

 inventar 

    - lei- 

Situaţia 

juridica  

actuala 

 142 

 

 

 

 

 

1.7.1.2. 

 

 

 

 

 

Iluminat public 

str. Gării, oraș 

Tg. 

Cărbunești, 

județul Gorj 

 

- cablu de energie electrica 

armat, cu conductoare din 

aluminiu de 1 kv, pozat in 

șanț pe pat de nisip,  

L=250 m 

- 5 stâlpi iluminat public 

2016 9.027,20 Proprietatea 

publica a 

orașului Tg. 

Carbunesti in 

administrarea 

Consiliului 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echipați cu 5 globuri de 

iluminat 

Local Tg. 

Carbunesti 
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              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

   

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 



           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat;   

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

completările ulterioare; 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului     Tg.Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, cu modificările și completările 

ulterioare, la poziția 53, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

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

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 77 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 77 din 25.07.2016  

 



 

                

 

 

 

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

Nr. 

Crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

doban-

dirii 

Valoare de 

 inventar 

    - lei- 

Situaţia 

juridica  

actuala 

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme de 

alimentare cu 

apa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea Tg.Cărbunești, 

sat Carbunesti-Sat 

- sursa put forat 5 l/s 

- conducta distribuție  –  

2,5 km 

- stație tratare – 1 pompe 

- rezervoare înmagazinare 

1 bazin acumulare hidrofor 

40 mc 

- teren aferent 300 mp 

- instalație dozare 

hipoclorit de sodiu tip 

(DLX-VFT)2/10 DN 65 

2016 155.596,02 Proprietatea 

publica a 

orașului Tg. 

Cărbunești in 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbunești 
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              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind instituirea taxei de utilizare a parcărilor amenajate din zona blocuri - 

  str. Pădurea Mamului,  oraș Tg.Cărbunești. 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat;   

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

completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare, art. 36, alin (2), lit c, alin. (4), lit. c; 

      - Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;   

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Pentru parcările amenajate din zona blocuri,- str. Padurea Mamului, se instituie taxa de 

utilizare in cuantum de 60 lei/an, începând cu data de 01.08.2016. 

   Art.2.- (1) Repartizarea locurilor de parcare se va face in baza unui proces-verbal de predare-

primire in urma unei solicitări scrise, depuse de către deținătorii de autovehicule la Primăria 

Tg.Carbunesti.  

               (2) Repartizarea locurilor de parcare pentru deținătorii a doua sau mai multe 

autovehicule se va face inițial pentru un singur loc fiecărui deținător de autovehicule, urmând ca 

pentru celelalte autovehicule  repartizarea sa se facă in funcție de locurile ramase disponibile. 

              (3) In cazul in care un loc de parcare este solicitat de mai mulți deținători de 

autovehicule, repartizarea se va face in funcție de ordinea depunerii solicitării.                



 Art.3.- (1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligația, sa achite taxa anuala de parcare la 

casieria Primăriei orașului  Tg.Carbunesti. 

                (2)  Din momentul achitării contravalorii taxei de parcare, utilizatorii au dreptul sa 

folosească parcarea publica amenajata pana la data de 31 decembrie a fiecărui an. 

                (3) In cazul in care utilizatorul dorește sa își păstreze același loc de parcare si in anul 

următor, este obligat sa solicite in scris acest lucru pana la data de 31 decembrie a anului in curs 

si sa plătească taxa de utilizare parcare pana la data de 15 ianuarie a anului in care urmează sa 

utilizeze parcarea. 

 Art.4.-(1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligația sa păstreze ordinea si curățenia la locul 

de parcare si sa elibereze necondiționat locul de parcare in situația efectuării unor lucrări 

edilitare, care necesita ocuparea temporara a spațiului de parcare. 

              (2) Se interzice executarea lucrărilor de reparații si întreținere a autoturismului pe 

locurile de parcare. 

 

 

 

 

 

 

 

Art.5.- Constituie contravenție, următoarele fapte : 

- Neasigurarea curățeniei in locurile de parcare de către utilizatori ; 

- Executarea de lucrări de reparații si întreținere a autovehiculului in locurile de parcare; 

- Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaților Primăriei Orașului 

Tg.Carbunesti sau a unităților care executa lucrări edilitare in zona. 

- Utilizarea locurilor de parcare fără achitarea taxei de 60 lei/an . 

 Art.6.- (1) Faptele prevăzute la articolul anterior se sancționează cu amenda contravenționala de 

la    120 lei la 300 lei, iar pentru distrugerea platformei de parcare, la cuantumul amenzii se 

adăuga si despăgubirile pentru pagubele produse. 

        (2) Constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor se face de către personalul Politiei 

Locale a orașului Tg.Carbunesti. 

        (3) Contravenția se constata prin proces-verbal de către agentul constatator, in care acesta 

stabilește si sancțiunea aplicata. 

        (4) In cazul in care contravenienții nu pot fi identificați pe loc, agentul constatator va 

fotografia autoturismul iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitare scrisa către 

Serviciul de înmatriculări al județului unde este înmatriculat autoturismul. 

  (5) Amenzile aplicate se vor achita la casieria Primăriei orașului Tg.Carbunesti. 

    Art.7.- Evidenta locurilor de parcare si a utilizatorilor parcărilor va fi ținuta de Biroul 

Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei orașului Tg.Carbunesti. 

    Art.8.-  Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti si 

Poliția Locala Tg.Carbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

    Art.9.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publica prin afișare. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor si 

terenurilor aflate în patrimoniul U.A.T.O. Tg-Cărbunești 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat;   



       - OG nr. 81/28 08.2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul 

instituțiilor publice, cu modificările ulterioare; 

       - OMF nr. 3471/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a  OG nr. 81/28 

08.2003 ; 

       - Contract de furnizare produse informatice nr. 1655/04.05.2016 încheiat cu SC 

MONDOSOFT SRL Rm. Valcea  prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

           Art.1.- Se aprobă Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor si 

terenurilor aflate in patrimoniul U.A.T.O Tg-Cărbunești. 

           Art.2.- Anexele 1a, 1b și 1c fac parte integranta din prezenta hotărâre.  

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

Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

    

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 79 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare 

 

 



 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

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

a Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările  ulterioare;  

       - prevederile HCL 122/17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare în orașul Tg-Cărbunești și satele aparținătoare; 

       - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările 

ulterioare;  

      - Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locala 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 scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele care nu au 

beneficiat din diverse motive de serviciul de salubrizare, nominalizate în tabelul anexat, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          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 25.07.2016, la  care 

au participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 vot 

împotrivă. 
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Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 80 

       

 



  

Anexă la HCL nr. 80 din 25.07.2016  

 

 

 
TABEL 

cu persoanele care nu au beneficiat din diverse motive de serviciul de salubrizare 
 pentru taxa specială de salubrizare  

 

Nr. 

crt. 

NUMELE SI PRENUMELE DATA 

CERERII 

PERIOADA  DOCUMENTE ANEXATE 

1 MAREȘ ILEANA 28.03.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

2 IONESCU ION 18.07.2016 2016 Copie CI +adev.APAREGIO-Nu locuiește nimeni 

3 MARCU  LORENA 14.07.2016 2016 Copie CI+Decl. Propria răsp. Că locuiește în Italia 

4 STOICAN VASILICA 11.07.2016 2016 Copie CI+ buletin Grecia-Locuiește în Grecia 

5 MĂRGEL ION 11.07.2016 2014-2016 Nu s-a ridicat gunoi 

6 POPESCU ELISABETA 05.07.2016 2016 Lucrează în Italia 

7 CĂLUGĂRIȚA ANA 05.07.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

8 NEAMȚU VIOLETA 29.06.2016 2016 Decl. Propria răsp.-nu locuiește nimeni 

9 PUIU ION 24.06.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

10 CIUREA MARIA 23.06.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

11 DOMNULETE ADRIANA 23.06.2016 2016 o pers. Decl. Propria răsp. că locuiește o persoană 

12 PUIU DANIEL 23.06.2016 2013-2016- 

o pers.  

Decl. Propria răsp. că locuiește o persoană 

13 IONUȚ MARIA-IONELA 21.06.2016 2016 Contr.muncă Franța+fact. curent 

14 ȘERBĂNOIU DĂNUȚ 13.04.2016 2016 Adev. Salariat-lucrează la Timișoara 

15 ZĂVELCĂ ION 15.04.2016 2016 Lucrează în Italia 

16 SĂVESCU GRIGORE 18.04.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

17 STOICAN PETRE 25.04.2016 2016 Lucrează în Italia 

18 CIUDIN CTIN-GELU 26.04.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

19 POPESCU AUREL 05.05.2016 2015-2016 Fact. Utilități-nu locuiește nimeni 

20 LICURICI CONSTANTINA 10.05.2016 2015-2016 Lucrează în Italia 

21 ANDRONACHE AURELIA 10.05.2016 2015+2016 Nu s-a ridicat gunoi nu locuiește nimeni 

22 VÎLCEANU ADRIANA-

CLAUDIA 

16.05.2016 2014-2016 Lucrează în Italia 

23 UȚĂ AURICA 16.05.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

24 HOLTEA IOANA 13.05.2016 2011-2016 Nu s-a ridicat gunoi 

25 POPESCU ION 20.05.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

26 BODISLAV ANGELA 19.02.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

27 SANDU AURELIA 30.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

28 STANCIU PANTELIMON 30.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

29 HĂNȚULIE CONSTANTIN 29.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

30 BRĂDICUȚ ELENA 28.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

31 SAMOILĂ MIRUȚĂ 

DANIELA 

24.03.2016 2015-2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

32 CIOLACU POMPILIU 24.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

33 CÎLȚARU MARIANA 23.03.2016 2015-2016 Copie chit. ANL- 

34 DUMITRU ALIN-SORIN 24.03.2016 2016- O 

PERS. 

Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 



35 POPESCU ANIȘOARA 22.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

36 DUȚOIU ELENA 22.03.2016 2015+2016 Nu s-a ridicat gunoi 

37 FIERA ALIN-DANIEL 18.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

38 ISAC PETRE 17.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

39 BILAN IULIAN 17.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

40 SOMĂCESCU VIOREL 17.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

41 ONICĂ FLORIN 02.03.2016 2016-O 

PERS. 

Acte Italia 

42 BILAN CONSTANTIN 14.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

43 UDRESCU GHEORGHE 14.03.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

44 FALCOE DUMITRU 14.03.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

45 VIJULAN ADRIANA 16.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

46 POPESCU FLOREA 16.03.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

47 CRACIUN CONSTANTIN 16.03.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi-nu locuiește nimeni 

48 COJAN EUGEN 16.03.2016 2016 Două case în aceeași curte 

49 RENGHEA MATILDA 01.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

50 DUNCEA ION 02.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

51 VĂDUVA ANGELA 02.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

52 CĂRSTEA-SĂVOIU 

LUCHIANA 

05.02.2016 2016-O 

PERS. 

Adev. Salariat+adev. Facultate-locuiește o persoană 

53 AMZULESCU ELENA 17.02.2016 2016 Acte medicale -nu locuiește nimeni 

54 ZORILĂ ZENOBIA 17.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

55 ALEXOIU MARIA 17.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

56 CIOENARU ADRIAN 17.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

57 ZAHARIA VALERIU 16.02.2016 2016 Adev APAREGIO-nu locuiește nimeni 

58 NIȚĂ TATIANA 19.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

59 BICAN CONSTANTIN 24.02.2016 2015+2016 Nu s-a ridicat gunoi 

60 MÂSU NICOLAE 24.02.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

61 RIDICHIE CORNELIA 24.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

62 MĂLĂELEA VASILE 22.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

63 GÂLCĂ AURORA 23.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

64 BULAI ALEXANDRU 22.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

65 NEGRU-CALOTĂ 

DUMITRU 

22.02.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

66 BĂRBIȚĂ EMIL 22.02.2016 2016- o pers Plecați în străinătate-locuiește o persoană 

67 GELATU VIORICA 22.02.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

68 RONCEA ION 18.02.2016 2016 Acte medicale Dobrița 

69 NICOLAE NELIA 17.02.2016 2016 Acte Italia 

70 VLANCEA OVIDIU 08.02.2016 2016 Fact. Utilități –nu locuiește nimeni 

71 VAROAGEA ELENA-

VIVIANA 

10.02.2016 2016 Copie CI alt domiciliu+ Fact. Utilități -lipsă dovada achit. la 

alt domiciliu 

72 DOBRICĂ ILIE 12.02.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

73 VOINEA MLADIN 

MAGDALENA 

12.02.2016 2016 Fact. Utilități-nu locuiește nimeni 

74 MĂLĂELEA MARIAN 12.02.2016 2016 Acte Austria-nu locuiește nimeni 

75 CIOBANU CONSTANTIN 07.03.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

76 BURLAN NICOLAE 10.03.2016 2016 Nu s-a ridicat gunoi 

77 ALECSOIU ZENOBIA 10.03.2016 2015+2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 

78 LĂZĂRESCU ELIZA- 18.07.2016 2016 Copie CI alt domiciliu-lipsă dovada achit. la alt domiciliu 



LILIANA 

79 MIHAI DANIEL 18.07.2016 2016 Lucrează la Londra 

 

  

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

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

         - expunerea de motive; 

         - raportul compartimentului impozite şi taxe; 

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

ulterioare si a Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările  

ulterioare; 

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

ulterioare;     

        - Legea nr.2 15/2001 - privind administraţia publică locală 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.- Pentru anul fiscal 2017 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează: 

      a) cota prevăzuta la art. 457 alin 1 din Legea 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale si 

clădirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,09% asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

      b) se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile pentru anul fiscal 

2017 astfel cum sunt redate în anexa  pag.  1-9 si pag. 17-19. 

      c) cota prevăzută la art. 458, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale 

aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,3% asupra valorii care poate fi: 

- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţa depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul 

de referință; 

- valoarea finala a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţa; 

- valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul 

clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa. 

      d) cota prevăzuta la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale 

aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe 

clădiri se stabileşte la 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. 

      e) cota prevăzuta la art.  460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale 

aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe 

clădiri se stabileşte la 0,8% asupra valorii impozabile a clădirii.  

      f) nivelul impozitului/taxei pe teren prevăzut la art. 465, alin.(2) şi (7) din Legea nr. 

227/2015 sunt redate în anexa   pag 10,11,20. 

      g) nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470, alin.(2), alin.(5), 

alin.(6), alin.(7), alin.(8) din Legea nr.  227/2015  sunt prevăzute in anexa  pag. 12 -16. 

      h) cota taxei prevăzută la art. 477 alin.(5)- taxa pentru serviciile de reclama si publicitate din 

Legea nr. 227/2015 se stabileşte la 3%. 

      i) valoarea taxei pentru afişaj in scop de reclama si publicitate prevăzuta de art. 478 alin.(2) 

din Legea nr. 277/2015 este redata în anexa  pag. 18.  

      j) cota prevăzuta la art. 481, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 – impozitul pe spectacol se 

stabileşte astfel:  

 1,9% in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, 

opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportiva interna sau 

internaţionala; 

 4,9% in cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate. 

      k) taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism în mediul urban sunt redate in anexa   

pag. 17. 

      l) art. 456, alin.(2), lit.(a) - pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente 

istorice,de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale se acordă reducerea 

impozitului/taxei pe clădiri cu 50 %. 

Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2) şi art. 472 alin.(2) din Legea 

nr.227/2015 se stabileşte după cum urmează: 

Persoane fizice: 

     a) in cazul impozitului pe clădiri: 10% 

     b) in cazul impozitului pe teren: 10% 



     c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 10% 

Persoane juridice: 

     a) in cazul impozitului pe clădiri: 2% 

     b) in cazul impozitului pe teren: 2% 

     c) in cazul     impozitului asupra mijloacelor de transport: 2% 

Art.3.- Pentru anul 2017 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu 

modificările aduse prin HCL nr.  47/26.05.2004. 

Art.4.- În conformitate cu alin.(3) al art. 462, alin.(3) al art. 467 şi alin.(3) al art. 472  impozitul 

anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii 

persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de 

plată respectiv 31 martie 2017. 

Art.5.- Impozitul /taxa pe clădiri, terenuri şi impozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual 

în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.  

Art.6.- Anexa face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.7.-  Începând cu data de 01.01.2017  se abrogă HCL nr. 107/29.10.2015 și HCL nr. 

2/27.01.2016. 

Art.8.- 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 25.07.2016, la  care 

au participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru și 5 abțineri.  
 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 81 
 
 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 



       privind desemnarea de reprezentanți ai Consiliului Local  în  Comisia sociala de 

analiza a  solicitărilor/cererilor  privind repartizarea de locuințe destinate închirierii  cu 

vârsta pana la 35 ani construite  prin Agenția Naționala  pentru Locuințe 

 

   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  cu nr .12450/15.07.2016  al Serviciului 

Urbanism  Gospodărie Urbană şi Fond Locativ;  

- prevederile HCL 129 /2008  privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in 

soluționarea cererilor de  locuințe si in  repartizarea locuinţelor pentru tineri  destinate închirierii 

in orașul Tg. Cărbunești;  

- prevederile Legii 114/1996  , legea locuinţei  republicata modificata si completata;  

- prevederile Legii 152/1998 republicata  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  

modificata si completata; 

- prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Legii/152 1998 modificata prin HG 592/2006  privind aprobarea normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii/152 1998  privind înființarea 

Agenției Naţionale pentru Locuințe;  

- prevederile  Hotărârii  nr. 251/2016 ,privind  modificarea  si completarea Normelor 

Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe aprobata prin HG 962/2001;  

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

            Art.1.- Se desemnează  reprezentanții Consiliului Local in  Comisia sociala de analiza a 

solicitărilor/cererilor  depuse de  către  solicitanți  in vederea repartizării unei locuințe realizate 

de către Agenția  Naționala  pentru Locuințe destinate  tinerilor si familiilor de tineri in vârsta de 

pana la 35 de ani, in cadrul programului de Construcții pentru tineri destinate închirierii, in 

concordanta cu strategia Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinței, după  cum 

urmează : Brujan Mihai-Cosmin,   Ghiță Aurelian -Dary, Ciora Constantin-Dorel și Cîndea 

Mihaela-Mirela.   

           Art.2. Se modifica HCL nr. 129/2008 art.1 „Criteriile de acces la locuinta”  prevăzute in 

anexa 1 capitolul A Criterii de acces  la locuința pct.1, care va  avea  următorul cuprins: 

„Titularul  cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinata închirierii, trebuie sa  

fie major, in vârsta de pana la  35 ani la data depunerii cererii, si sa poată primi  repartiție 

pentru locuința  in cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuința se 

efectuează numai individual si in nume propriu”.  

          Art.3 . Primarul oraşului  Tg. Cărbunești, Comisia  sociala și 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 25.07.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    



                                        

 

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 82                  

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                   

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în  

Consiliile de Administrație  și în unele organisme ale  instituţiilor publice  

din oraşul  Tg.Cărbuneşti   
 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

Având  în vedere : 

-   adresa nr. 800/2016  emisă de Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, 

înregistrată la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 11408/2016; 

-   adresa nr. 1899/2016 emisă de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti, înregistrată 

la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 11373/2016; 

-   adresa nr. 5999/2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg.Cărbuneşti, înregistrată la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 12436/2016; 

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

- prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările 

ulterioare; și OUG  nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii în vederea descentralizării; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local al oraşului 

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

Tg.Cărbuneşti:  NOVAC AURORA-VICTORIA,  SANDU SIMONA-ELENA și CÂNDEA 

MIHAELA-MIRELA.  

         Art.2.- Se desemnează consilierul local CIORA CONSTANTIN-DOREL reprezentantul  

Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

(CEAC) a Şcolii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti.   

         Art.3.- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” 

Tg.Cărbuneşti: DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA și CIORA CONSTANTIN-DOREL.  

         Art.4.- Se desemnează consilierul local POPESCU DANIEL  reprezentantul  Consiliului 

Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) a 

Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti.  



         Art.5.- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti: membri 

titulari POPESCU NICOLAE  și  POPESCU DANIEL, supleanți - VÂRDARIE DUMITRU și 

ARDELEAN ION.     

         Art.4.- Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerile 

celor două instituţii de învăţământ vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                        

 

Tg. Cărbunești,  25 iulie 2016 

Nr. 83 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI                                                                   

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului orașului Tg. Cărbunești  în  

Adunarea Generală a Acţionarilor  la  S.C. „APAREGIO GORJ” S.A. 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

- Actul constitutiv  al SC APAREGIO  GORJ SA ;      

- Calitatea de acţionar pe care oraşul Tg. Cărbuneşti o exercită prin Consiliul Local în cadrul SC 

APAREGIO GORJ SA; 

- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare;  

 

       În temeiul  art. 17,  art. 36 al. 2 lit. a) si al. 3 lit. c), precum şi art. 45   din Legea 

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

ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 



 

        Art.1.– (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se desemnează domnul NISTOR 

VALERIU   domiciliat în oraşul Tg.Cărbuneşti, sat Floreșteni, care se legitimează cu C.I. seria 

G.Z. nr. 281382, eliberată de SPCLEP Tg. Cărbuneşti  la data de 20.07.2007,  să exercite,  pe 

durata îndeplinirii actualului mandat de consilier local, calitatea de reprezentant al  oraşului Tg. 

Cărbuneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor a  S.C. „APAREGIO GORJ” S.A. 

                   (2) La data adoptării prezentei hotărâri încetează calitatea de reprezentant al oraşului        

Tg.Cărbuneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor a  S.C. „APAREGIO GORJ” S.A  a 

domnului     Motorga Florin Gabriel. 

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

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI                                                                      

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea Comisiei de Ordine Publica a oraşului Tg.Cărbuneşti  

 
 

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

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

ordine si siguranţa publica al Politiei Locale; 

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

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

administraţia publica locala, republicata; 

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

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

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



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

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

ordine si siguranţa publica al unităţii administrativ teritoriale”; 

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

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

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

administraţiei si internelor”;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

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

- primarul oraşului –  Birău Dănuț 

- secretarul oraşului - jr. Vlăduţ Grigore Alin 

- şeful Politiei oraşului Tg.Cărbuneşti -  Buculea Ion 

- din partea Politiei Locale Tg.Cărbuneşti -   Stancioi Nicolae 

- consilier local – Vârdarie Dumitru 

- consilier local – Ghiță Aurelian-Dary 

- consilier local – Drăghici Cristina-Florentina 

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

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg.Cărbuneşti  în  

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

 



 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        
- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 60/19.07.2016 

înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 12.677/20.07.2016;   

- 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.Cărbuneşti, domnul Birău Dănuț în calitate 

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

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

comunei Runcu.  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.07.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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