
    ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri în  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 31  alin. (2) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 4 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

       În temeiul  art. 31 alin.(2) 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: Se alege, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al oraşului           

Tg.Cărbuneşti, comisia de validare a mandatelor consilierilor, în următoarea componenţă: 

                                 1.  preşedinte COCHECI CONSTANTIN 

                                 2.  secretar  GHIȚĂ AURELIAN-DARY 

                                 3.   membru CIORA CONSTANTIN-DOREL 

                                 4.   membru BRUJAN MIHAI-COSMIN  

                                 5.  membru  VÂRDARIE DUMITRU 

 

                Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în 

şedinţa de constituire  din data de 22 iunie 2016  cu un număr de 14 voturi pentru din totalul de 

14 consilieri declaraţi aleşi prezenţi.    

 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ 

COCHECI CONSTANTIN 

  

 

           ASISTENŢI:                                                                                      
NOVAC AURORA- VICTORIA 

DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA 

                                                                                                                                         



                                                                                                                 Contrasemnează: 

                                                                                                                          Secretar, 

                                                                                                                Cons.jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

                                                             

                                                                                            

Tg.Cărbuneşti, 22  iunie 2016 

Nr. 1   
 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE 

privind  invalidarea  şi  validarea mandatelor consilierilor declaraţi aleşi în  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

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

              - prevederile art. 31  alin. (5) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art.6 alin.(3) teza a doua, și  art. 7 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; 

              - procesul – verbal prezentat de comisia de validare; 

       În temeiul art.31 alin.(5) din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

          Art.1.- Se invalidează  mandatele consilierilor declaraţi aleşi  în Consiliului Local al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, după cum urmează:    

        

  Art.2.- Se validează  mandatele consilierilor în Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti după cum 

urmează: 

 

NR. 

CRT. 

 

 

NUMELE   ŞI    PRENUMELE 

Partidul sau 

alianţa politică din 

care face parte 

 

Voturi 

pentru 

 

Voturi 

împotriva 

 

Abţineri 

 

1. BIRĂU DĂNUȚ  PSD 13   

2. MAZILU MIHAI VIOREL PNL 12   

 

NR. 

CRT. 

 

 

NUMELE   ŞI    PRENUMELE 

Partidul sau 

alianţa politică din 

care face parte 

 

Voturi 

pentru 

 

Voturi 

împotriva 

 

 

Abţineri 

  1.  ARDELEAN     ION  PSD 12   

  2. BRUJAN   MIHAI-COSMIN PNL 12   

  3. CIORA    CONSTANTIN-DOREL PSD 12   

  4. CÎNDEA       MIHAELA-MIRELA UNPR 12   

  5. COCHECI    CONSTANTIN PSD 12   

  6. COJAN  GRIGORE PSD 12   

  7. DRĂGHICI  CRISTINA-FLORENTINA  PNL 12   

  8. GHIȚĂ       AURELIAN-DARY PND 12   

  9. MILOȘESCU     GHEORGHE UNPR 12   

10.   NISTOR       VALERIU   PSD 12   



     Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de 

constituire  din data de 22 iunie 2016  cu un număr de 12 voturi pentru din totalul de 13 consilieri 

declaraţi aleşi prezenţi.    
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ 

COCHECI CONSTANTIN  

 

 

           ASISTENŢI:                                                                                       
NOVAC AURORA- VICTORIA 

DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA                                                                                                                                         

                                                                                                                 Contrasemnează: 

                                                                                                                          Secretar, 

                                                                                                                Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                                                                                                                                    

Tg.Cărbuneşti, 22  iunie 2016 

Nr. 2  

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

HOTĂRÂRE 

privind  DECLARAREA  Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

  LEGAL CONSTITUIT  

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

              - prevederile art.34 alin. (2) din   Legea  nr. 215/2001 – legea administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 8  alin.(6) 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; 

              - depunerea jurământului  de către un număr de 15 consilieri validaţi; 

       În temeiul  art. 34 alin.(2) 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: Se declară legal constituit  Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

în următoarea componenţă: 

11. NOVAC   AURORA-VICTORIA PSD 12   

12.  POPESCU     NICOLAE PNL 12   

13. SANDU SIMONA-ELENA PNL 12   

14. UNGUREANU     SILVIU- ION PSD 12   

15. VÂRDARIE    DUMITRU   UNPR 12   

NR. 

CRT. 

 

NUMELE   ŞI    PRENUMELE 

Partidul sau alianţa 

politică din care face 

parte 

OBS 



       Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de 

constituire  din data de 22 iunie 2016  cu un număr de 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 

validați  prezenţi.    

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ 
COCHECI CONSTANTIN 

 

           ASISTENŢI:                                                                                      
NOVAC AURORA- VICTORIA 

DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA                                                                                                                                   

                                                                                                                 Contrasemnează: 

                                                                                                                          Secretar, 

                                                                                                                Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                                                                        

Tg.Cărbuneşti, 22  iunie 2016 

Nr. 3 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 

 

 

 
Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

  1.  NOVAC   AURORA-VICTORIA PSD  

  2. COCHECI    CONSTANTIN PSD  
  3. UNGUREANU     SILVIU- ION  PSD  
  4. ARDELEAN     ION  PSD  
  5. CIORA    CONSTANTIN-DOREL PSD  
  6. NISTOR       VALERIU   PSD  
  7. COJAN  GRIGORE PSD  
  8. BRUJAN   MIHAI-COSMIN PNL  
  9. DRĂGHICI  CRISTINA-FLORENTINA  PNL  
10.    POPESCU     NICOLAE PNL  
11. SANDU SIMONA- ELENA PNL  
12. MILOȘESCU     GHEORGHE UNPR  
13. VÂRDARIE    DUMITRU   UNPR  
14. CÎNDEA       MIHAELA-MIRELA UNPR  
15. GHIȚĂ       AURELIAN-DARY PND  



       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; 

 

       În temeiul  art.35 alin.(1) și 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 COCHECI CONSTANTIN se alege în funcţia de preşedinte de 

şedinţă  pentru lunile iunie, iulie şi august 2016. 

 

       Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa 

de constituire  din data de 22 iunie 2016  cu un număr de 15 voturi pentru din totalul de 15 

consilieri în funcție  prezenţi.    

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ 
COCHECI CONSTANTIN 

 

 

           ASISTENŢI:                                                                                      
NOVAC AURORA- VICTORIA 

DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA                                                                                                                                   

                                                                                                                 Contrasemnează: 

                                                                                                                          Secretar, 

                                                                                                                Cons.jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

Tg.Cărbuneşti, 22  iunie 2016 

Nr. 4 

                 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     



 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea viceprimarului  oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 57  alin. (3) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 11, art.12, art. 13  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; 

               - rezultatul exercitării dreptului de vot al consilierilor privind alegerea viceprimarului; 

  

       În temeiul art.45 și art.57 alin.(3)  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 BRUJAN MIHAI-COSMIN se  alege în funcţia de 

viceprimar al oraşului Tg.Cărbuneşti. 

                                                         

  

     Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa 

de constituire  din data de 22  iunie 2016 cu un număr de 8  voturi   pentru şi 7  voturi  

împotrivă   din totalul de 15  consilieri în funcţie prezenți.    

      

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

              COCHECI CONSTANTIN     

                                                                                            Contrasemnează: 

                                                                                                                       Secretar, 

                                                                                                      Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



Tg.Cărbuneşti,  22  iunie 2016 

Nr. 5   

  

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  

al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe domenii  de activitate  

 

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

              - prevederile art. 54 din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 15 - 18 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; 

       În temeiul  art.45 alin.(1) şi art.54  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: Se organizează, pe întreaga durată a mandatului 2016-2020, a  Consiliului 

Local al oraşului  Tg.Cărbuneşti, un număr de 3  comisii de specialitate, după cum urmează: 

             I. Comisia de specialitate pentru  activităţi economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism   : 

                                   1. GHIȚĂ AURELIAN-DARY - președinte 

                                   2. POPESCU NICOLAE - secretar 

                                   3. UNGUREANU SILVIU-ION- membru 

                                   4.  COJAN GRIGORE - membru 

                                   5. MILOȘESCU GHEORGHE - membru 

              II. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi  social – 

culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport    : 

                                 1.  NOVAC AURORA-VICTORIA - președinte 

                                 2.  SANDU SIMONA-ELENA - secretar  

                                 3.  DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA- membru 

                                 4.  CÎNDEA MIHAELA-MIRELA- membru 

                                 5. COCHECI CONSTANTIN - membru  

          III. Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor : 

                                 1. VÂRDARIE DUMITRU - președinte 

                                 2. BRUJAN MIHAI-COSMIN - secretar 

                                 3. ARDELEAN ION - membru 

                                 4. CIORA CONSTANTIN-DOREL- membru 



                                 5. NISTOR VALERIU- membru 

Această hotărâre a fost adoptată  de Consiliului Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de 

constituire  din data de 22  iunie 2016 cu un număr de 15 voturi  pentru  din totalul de 15  

consilieri în funcţie prezenți.    

      

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

              COCHECI CONSTANTIN     

                                                                                 Contrasemnează: 

                                                                                                                    Secretar, 

                                                                                                      Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                                                                 

Tg.Cărbuneşti,  22  iunie 2016 

Nr. 6   

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

iunie, iulie și august  2016 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  

 

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

673/2002; 

              - demisia dl.Cocheci Constantin din funcția de consilier local înregistrată la nr. 11.420 

din 24.06.2016.   

              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de  29 

iunie 2016, conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 



 

 

               Articol unic:  Domnul  consilier local POPESCU NICOLAE  se alege în funcţia de 

preşedinte de şedinţă  pe  lunile iunie, iulie și august  2016. 

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  din data 29.06.2016, la  care au 

participat  13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 59 
 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept a mandatului  de consilier local  

al domnului COCHECI  CONSTANTIN  prin demisie 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

       - demisia domnului Cocheci Constantin din funcția de consilier în Consiliul Local Tg. 

Cărbunești înregistrată sub nr. 11.420  din 24.06.2016; 

       - prevederile art. 9  alin.( 2) litera a) și art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 



       - propunerea președintelui de ședință formulată în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local 

din data de  29  iunie  2016,  de adoptare a unei hotărâri în acest sens; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 10 din Legea nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Se ia act de demisia domnului COCHECI CONSTANTIN din funcția de consilier în 

Consiliul Local Tg. Cărbunești înregistrată sub nr. 11.420  din 24.06.2016 și se  constată 

încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului COCHECI CONSTANTIN.  

    Art.2.-  Se declară vacant locul de consilier local al domnului  COCHECI CONSTANTIN. 

    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi 

persoanelor interesate. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  din data 29.06.2016, la  care au 

participat  13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 60 
 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea comisiei de validare a mandatelor de consilieri în  

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  



 

 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 31  alin. (2) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 4 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

       În temeiul  art. 31 alin.(2) și 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: Dra. SANDU SIMONA-ELENA se alege să facă parte din Comisia de 

validare a mandatelor consilierilor în Consiliul Local al orașului Tg.Cărbunești, în  locul dl. 

Cocheci Constantin.  

 

              Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  din data 29.06.2016, la  care au 

participat  13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 61 
 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 



        CONSILIUL LOCAL 

     

HOTĂRÂRE 

privind  validarea mandatului de consilier local al 

 domnului POPESCU DANIEL    

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

         - Hotărârea Consiliului Local nr. 60 /2016  prin care se constată încetarea de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Cocheci Constantin şi declararea locului de consilier 

vacant;  

         - procesul verbal al comisie de validare prin care se propune validarea mandatului de 

consilier local al domnului Popescu Daniel;  

       - adresa nr. 753 din 29.06.2016 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PSD, 

înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 11.629 din 29.06.2016, adresată Consiliului 

Local al oraşului Tg.Cărbuneşti; 

        - prevederile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile art. 6, alin. 2 şi  alin. 3 din  Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

        

     În temeiul  31 alin.(5) și art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local 

al domnului POPESCU DANIEL,  candidat pe lista Partidului Social Democrat  la alegerile 

locale din 5 iunie 2016, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului  de 

consilier local al domnului COCHECI CONSTANTIN. 

    Art.2.- Domnul POPESCU DANIEL va face parte din comisia de specialitate a consiliului 

local pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi  social – culturale, culte, muncă şi protecţie 

socială, protecţie copii, tineret şi sport.                    

    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi 

persoanelor interesate. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  din data 29.06.2016, la  care au 

participat  13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 



 

                                                                                                      

 

 

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 62 

                 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. 11.229/22.06.2016;  

- 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. 274/12.05.2016 emisă de Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 9063/12.05.2016; 

- adresă nr. 1.813/17.06.2016 emisă de Colegiul Național „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 11134/17.06.2016; 

- adresă nr. 5.282/22.06.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 11.224/22.06.2016; 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare ,                

 

HOTĂRĂŞTE 

 

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

+6,30 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 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.- Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.4.- 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  din data 29.06.2016, la  care au 

participat  14 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,  29 iunie 2016 

Nr. 63 

 
                 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 art.III alin.(1) și (2) din Ordonanţa 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. 2, alin.(1), litera ”a” şi alin.(2) din OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuții și competențe exercitate de către Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației 

publice locale;  

- prevederile art. 112  și art. 113 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Avizul favorabil nr. 23475/2016 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Tg.Cărbuneşti și din cadrul Serviciilor Publice de interes local subordonate 

Consiliului Local al orașului Tg.Cărbunești; 

- 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; 

- HCL nr. 45/18.05.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe 

anul 2016;   

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială (S.P.A.S.) Tg.Cărbuneşti  prin 

transformarea în „Direcția de Asistență Socială Tg.Cărbunești” ca instituție publică fără personalitate 

juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al orașului Tg.Cărbunești, județul Gorj.   

    Art.2.- (1) Se aprobă   modificarea  Organigramei aparatului de specialitate al primarului  oraşului 

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

       (2) Se aprobă Organigrama Direcției de Asistență Socială Tg.Cărbunești conform anexei  nr. 2.  

       (3) Se aprobă Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Tg.Cărbunești conform anexei  nr. 3.  

    Art.3.- Direcția de Asistență Socială Tg.Cărbunești are ca responsabilitate crearea, menținerea și 

dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul 

prioritar de susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial și 

comunitar.  

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

    Art.5.- 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  din data 29.06.2016, la  care au participat  14 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru și 1 vot împotriva. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                  Popescu Nicolae                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin                                                                                            

 

 

Tg. Cărbunești,  29 iunie 2016 

Nr. 64 

               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; 

       - contract de finanțare nr. 21 551/27.11.2015; 

       - procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14/11.05.2016; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 02.09.1999 conform  anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2.- Se aprobă predarea în comodat către SC CEZ Distribuție SA, conform contractului de 

finanțare nr. 21 551/27.11.2015. Predarea - primirea  se va face pe bază de contract de comodat.   

   Art.3.- Se împuternicește primarul orașului pentru semnarea contractului de comodat.  

   Art.4.- 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  din data 29.06.2016, la  care au 

participat  14 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,  29 iunie 2016 

Nr. 65 
 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 65 din 29.06.2016  

 

 

 



 

 

 

 

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 

 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.7.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extindere rețea 

de joasă 

tensiune (Zona 

CF) oraș 

Tg.Cărbunești,  

județul Gorj  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  LES  joasă tensiune din 

cablu de energie electrica 

armat, cu conductor din Al 

1 KV, pozat în șanț cu 

țeavă de protecție din PVC 

= 380 ml 

-Borne beton pentru 

marcare traseu = 12 buc 

- Prize de pământ = 7 buc 

- Firide de distribuție tip 

E3-0 = 4 buc 

 - Firide de distribuție tip 

FDCP2-FDCP6 = 3 buc 

- Firide de distribuție tip 

FDCP3 = 3 buc 

- Cablu de energie armat 

din cupru 1 KV =21 ml  

- protecție cablu armat  

1 KV Ø  110 = 21 ml  

   

 

2016 117.680,96 Proprietatea 

publica a 

orașului  

Tg.Cărbunești 

în 

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 numirea reprezentantului oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul 

Adunării Generale a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L   
 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

            - discuţiile şi propunerile din şedinţa consiliului local din data de 29 iunie  2016 

consemnate în procesul verbal al şedinţei;  

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

republicata cu modificările ulterioare 

          - prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale; 

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

          - art.6 si art.90 din Ordonanţa de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 

          - actul constitutiv al S.C. Salubris Gilort S.R.L.; 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se numeşte domnul Văduva Vasile-Paul, cetăţean român, născut la data de 

01.01.1959, în com.Creţeşti, judeţul Gorj, domiciliat în oraşul Tg.Cărbuneşti, str. Tudor Arghezi, 

nr. 20, bl.G7, sc.2, et.1, ap.8, judeţul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ, nr.441464 emisă la data 

de 13.01.2012- SPCLEP Tg.Cărbuneşti, având CNP 1590101181148, ca reprezentant  al 

asociatului persoana juridica - oraşul Tg.Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, având 

C.U.I. 4898681, în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L. 

   Art.2.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară privind 

reprezentantul oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor la  S.C. Salubris 

Gilort S.R.L. se abrogă.  

   Art.3.-  Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerea SC 

SALUBRIS GILORT SRL vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  din data 29.06.2016, la  care au 

participat  14 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,  29 iunie 2016 

Nr. 66 


