
               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013 

 

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, buget; 

      - 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.  5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013; 

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

ulterioare;                                                                                           

      - referatele nr.10.847/12.06.2013 şi nr.7.856/15.04.2013 întocmite de cons.sup. Ciontescu 

Constanta - biroul ADPP ; 

      - adresa nr. 240/11.06.2013, emisa de Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea 

Culturii Tradiţionale, Gorj, înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 10.765 / 11.06.2013; 

      - referat nr. 10.953/13.06.2013, întocmit de Dobrota Vasile, sef serviciu Cultura –Sport;   

      - adresa Spitalului Orăşenesc de Urgenţă nr. 4078/20.062013 înregistrată la nr. 

11.416/21.06.2013;     

      - contul de execuţie la data de 15.06.2013 ; 

        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 pe anul 2013, pe capitole 

bugetare, intre titluri, articole si alineate, total influenta fiind 0 lei,  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 2013, conform anexei nr. 

2. (formular cod 14). 

    Art.3.- Se aproba rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor 

finanţate  din venituri proprii si subvenţii cu suma de + 2,00 mii lei,  conform anexei nr. 3. 

(formular cod 11/02).     

    Art.4.- Anexele nr. 1,2,3 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre 

    Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala Generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul 



Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC 

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

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.06.2013, la                      

care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru  şi 1 

abţinere.  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 25 iunie 2013 
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  participarea oraşului Tg.Cărbuneşti la înfiinţarea 

Grupului de Acţiune Locală (GAL) „Prietenia” 

 

 

 

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 ADPP; 

- procesul-verbal din 29.05.2013 înregistrat la Primăria Tg-Cărbuneşti cu nr.11312/19.06.2013; 

- prevederile axei 4 LEADER din Programului Naţional de Dezvoltare Rurală; 

- prevederile art. 36, alin 2, lit. c) şi lit. e), coroborat cu alin. 7, lit. a),  din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare  

HOTĂRĂŞTE 

 



 

    Art.1.-  Se aprobă participarea oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj la înfiinţarea Grupului de 

Acţiune Locală (G.A.L.) „Prietenia”, în calitate de asociat, membru fondator. 

 

    Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi toate serviciile, birourile şi compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea  la  îndeplinire a  prezentei 

hotărâri.  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.06.2013, la                      

care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru  şi 1 

abţinere.  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 25 iunie 2013 
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                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

 

                                                                       

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării oraşului Tg.Cărbuneşti la   

majorarea capitalului social al  S.C. APAREGIO GORJ S.A. 

 

 

   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;  

 Adresa nr. 8251/19.04.2013 (3234/17.04.2013 din partea SC APAREGIO  GORJ SA ;    

 Actul constitutiv  al SC APAREGIO  GORJ SA şi calitatea de acţionar pe care oraşul 

Tg.Cărbuneşti o exercită prin Consiliul Local în cadrul SC APAREGIO GORJ SA; 



 Prevederile art.36 alin.(2) lit.b şi d, alin.(4) lit.a, e, f  şi alin.(6),  lit.a, pct.14 din  Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii nr. 

241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;  

 Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, actualizată;  

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

modificările şi completările ulterioare  

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.– (1) Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. APAREGIO GORJ S.A.,  oraşul 

Tg.Cărbuneşti participând la majorare cu un capital subscris în sumă de 144.100,00 lei, 

reprezentând un număr de 57.640 de acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.  

                   (2) După majorare oraşul Tg.Cărbuneşti va deţine un număr de 60.016 acţiuni cu 

o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, în valoare de 150.040,00 lei, urmând a avea o cotă de 

participare proporţională cu numărul de acţiuni. 

    Art.2.– Se aprobă solicitarea oraşului Turceni de a deveni acţionar al APAREGIO GORJ 

S.A, cu un aport de capital de 5940,00 lei, reprezentând un număr de 2376 acţiuni cu o 

valoare nominală de 2,5 lei fiecare, suma respectivă constituind majorare de capital  în 

concordanţă de art. 10.10 din Actul constitutiv. 

    Art.3.– Se aprobă înfiinţarea unui sediu secundar, ca punct de lucru,  în oraşul Turceni, la 

o adresă care va fi comunicată ulterior de unitatea administrativ teritorială.   Sc Aparegio 

SA    

    Art.4.– Se împuterniceşte domnul Motorga Florin-Gabriel reprezentantul oraşului 

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

pentru a aproba alături de ceilalţi reprezentanţi ai UAT-urilor asociate, cele hotărâte mai sus. 

           Art.5.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si compartimentele de resort din cadrul Primăriei 

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

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.06.2013, la                      

care au participat 13 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru  şi 2 

abţineri.  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 25 iunie 2013 

Nr. 63 

 


