
                      ROMANIA 

             JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii  de dezvoltare a  

Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017 

 

 

 

 

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

      - proiectul de hotărâre;   

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

      - expunerea de motive;  

   - raportul de specialitate nr. 131/04.01.2018 al serviciului buget contabilitate resurse umane  

din cadrul instituției;  

   - Ordinul nr. 3244/2017 și Ordinul nr. 3315/22.12.2017 ale Ministerului Finanţelor Publice 

privind norme metodologice pentru încheierea exerciţiului  bugetar al anului 2017; 

   - Contul de execuţie  al Bugetului Local la 29.12.2017; 

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

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

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

Dezvoltare a  Bugetului  de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017 cu suma 

de 594.040 lei.  

     Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  din data 05.01.2018  la  care au participat 12 

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

 

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                    Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                                SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 



 

 

 

Tg. Cărbunești,  05 ianuarie 2018  

Nr. 1 

 

 

 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         

 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea contractelor de închiriere pe o perioada de  un an  conform art. 8 alin. 5 din 

 Legea nr. 152/1998,  pentru  titularii de contracte   a căror perioadă  de 5 ani încetează   și 

stabilirea chiriilor  la contractele ce au ca obiect  locuințele pentru tineri destinate închirierii, 

realizate de ANL  pentru locuințele situate în orașul Tg. Cărbunești,  pentru anul 2018 

 

 

 

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 Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- referatul cu nr. 22.119/08.12.2017 al  Sv. Urbanism  Amenajarea Teritoriului  si Gospodărie 

Urbană;  

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

- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  republicată, cu modificările si completările 

ulterioare;  

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  

Locuințe, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile HG nr. 251/2016 privind  modificarea si completarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin HG nr. 962/2001;   

- prevederile Ordinului nr. 3776/2017 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat 

pentru anul 2017, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri 
- prevederile HG nr. 304/2017 privind  modificarea si completarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale 

pentru locuințe, aprobate prin HG nr. 962/2001; 

- prevederile Legii  nr. 151 din 27 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr.152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 



- prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) și d) și alin.(4) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicata 

privind administrația publica  locala ;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     Art.1.- Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pe o perioadă de un an conform art. 8 

alin.(5) din Legea nr. 152/1998, pentru  titularii de contracte a căror  perioadă  de 5 ani  

încetează. 

    Art.2.- Se stabilește cuantumul chiriilor la locuințele de tip ANL situate  în Tg Cărbunești, 

strada Pădurea Mamului, nr. 11 și strada  Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, pentru titularii de 

contracte de închiriere care au vârsta  de până la 35 ani, conform anexei nr.1.   

    Art.3.- Se stabilește cuantumul chiriilor la locuințele de tip ANL situate  în Tg Cărbunești, 

strada Pădurea Mamului, nr. 11 și strada  Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, pentru titularii de 

contracte de închiriere care au vârsta  de peste 35 ani, conform anexei nr.2.   

    

 

 

   Art.4.- Modificarea chiriei se face începând  cu data de 15.01.2018. 

   Art.5.- Se aprobă modelul cadru de contract de închiriere  pentru suprafețele cu destinație de 

locuințe   destinate tinerilor, conform anexei nr. 3. 

   Art.6.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează efectele art.3 din HCL nr. 126 

din 19.12.2012.  

   Art.7.- Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

   Art.8.- Primarul orașului și  compartimentele de specialitate  din cadrul Primăriei Tg 

Cărbunești vor asigura ducerea   la  îndeplinire a prezentei hotărâri . 
     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  din data 05.01.2018  la  care au participat 12 

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

 

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  05 ianuarie 2018  

Nr. 2 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

   privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale 

Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, Având în vedere: 

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

       - expunerea de motive; raportul de specialitate;         

- Nota de fundamentare a Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești  nr. 522 din 

23.01.2018  înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 1.633 din 23.01.2018;    

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

completările ulterioare ; 



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

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

şi completările ulterioare  și Normele Metodologice de aplicare a acesteia;  

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

ulterioare; 

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

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

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

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

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

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018  la  care au 

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

 

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                        

            

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 3 

 

 

 

               

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbării denumirii spitalului din  „Spitalul Orăşenesc de Urgență  

 Tg. Cărbunești”   în denumirea „Spitalul de Urgenţă Tg. Cărbunești” 



    
 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, Având în vedere: 

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

       - expunerea de motive; raportul de specialitate;   

       - adresa conducerii Spitalului Orăşenesc Tg. Cărbunești nr. 104 din 08.01.2018 înregistrată 

la Primăria Tg. Cărbunești  la nr. 445/08.01.2018;   

       - Avizul conform (acordul ) al Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/RL3862/RL/596/30.01.2012;   

       - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

        - Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii și competențe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare; 

       - Normele metodologice de aplicare a OUG  nr. 162/2008;  

       - HCL nr. 61/2010  privind transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului 

Orăşenesc Tg. Cărbunești;  

         În temeiul art. 18 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii și competențe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

către autorităţile administraţiei publice locale şi  art.45   din Legea nr.2l5/2001 –legea  

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

        Art.1.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri  se aprobă schimbarea 

denumirii spitalului  din   „Spitalul Orăşenesc de Urgență  Tg. Cărbunești”  în denumirea 

„Spitalul de Urgenţă   Tg. Cărbunești”. 

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

Cărbunești, şi conducerea Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești  vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărârii.  
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018  la  care au 

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

 

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                        

            

 

 

 

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 4 

 

 

                ROMÂNIA 



          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 2017 

 

 

 

 

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 din cadrul serviciului buget, contabilitate, resurse umane nr. 

1590/23.01.2018; 

- Ordinul nr. 3244/2017 și Ordinul nr. 3315/22.12.2017 ale Ministerului Finanţelor Publice 

privind norme metodologice  pentru încheierea exerciţiului  bugetar al anului 2017; 

- Contul de execuţie  al Bugetului Local  la 29.12.2017; 

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

ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

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

venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești, întocmite la data de 29.12.2017, conform 

anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018 la care au participat 

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

 

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 



 

 

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 5 

 

                       

 

 

 

                   Anexa nr.  1 la HCL  nr. 5 din 31.01.2018 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bugetul local de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2017 

                                           -VENITURI-                                                                        lei                                                                              

Nr. 

crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

inițiala conf. 

HCL. nr.  

30/23.03.2017 

Prevedere  

Definitiva conf.  

HCL nr.  

137/21.12.2017 

Cont de 

execuție 

29.12.2017 

1 Impozit pe venit din transfer  

drepturi imobiliare  

03.18.00 35.000 35.000 12.076,43 

2 Cote si sume defalcate din 

impozitul pe venit  

04.00.00 4.160.000 4.953.600 4.953.839,92 

3 Impozite si taxe pe proprietate  07.00.00 1.545.000 1.545.000 1.367.485,64 

4 Sume defalcate din TVA  11.02.00 6.354.580 7.210.310 7.081.591,15 

5 Sume defalcate din TVA Pt. 

drumuri 

11.05.00 278.000 278.000 278.000 

6 Sume defalcate din TVA Pt. 

echilibrarea bugetelor  locale 

11.06.00 450.000 450.000 450.000 

7 Taxe pe servicii specifice 15.00.00 500 500 89,20 

8 Taxe pe utilizarea bunurilor sau 

pe activități  

16.00.00 518.000 518.000 351.496,21 

9 Alte impozite si taxe fiscale  18.00.00 5.000 5.000 4.927 

10 Venituri din proprietate  30.05.00 270.000 270.000 187.928,78 

11 Venituri din prestări servicii si 

activități 

33.00.00 321.500 321.500 265.232,14 

12 Venituri din taxe administrative si 

eliberări de permise  

34.00.00 161.800 146.800 50.015,74 

13 Amenzi, penalități si confiscări  35.00.00 560.000 560.000 374.243,56 

14 Diverse venituri  36.00.00 902.200 902.200 444.727,56 

15 Donații si sponsorizări 37.00.00 0 117.680 117.680 

16 

 

Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale unității adm.-teritoriale 

39.00.00 0 460 450,08 

17 Sprijin acordare ajutor încălzire  42.34.00 1.000 1.000 1.716 

18 Subvenții de la bugetul de stat 42.41.00 88.900 88.900 128.012 



pentru finanțarea sănătății  

19 Sume alocate din bugetul ANCPI 

pentru finanțarea lucrărilor de 

înregistrare sistematica din cadrul 

Programului National de cadastru 

si carte funciara  

43.34.00 0 150.000 0 

 TOTAL   15.651.480 17.553.950 16.069.511,41 

 

                             Procent de încasare an 2017 este de 91,54.%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cheltuieli                                                                                                                    –lei- 

 

Nr. 

crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

inițiala conf. 

HCL. nr. 

30/23.03.2017 

Prevedere  

definitiva 

HCL nr.  

137/21.12.201

7 

Plați nete de casa 

la 29.12.2017 

1 Autorități executive 51.00.00 3.238.220 3.809.470 3.391.295,59 

2 Alte servicii generale  54.00.00 263.200 308.200 256.853,07 

3 Tranzacții privind datoria 

publica  

55.00.00 5.000 5.000 4.705,12 

4 Ordine publica  si siguranța 

naționala   

61.00.00 879.800 804.260 664.239,51 

5 Învățământ  65.00.00 5.499.100 6.176.070 6.104.021,38 

6 Sănătate 66.00.00 343.600 383.600 342.949,37 

7 Cultura, recreere si religie  67.00.00 817.600 707.200 592.973,76 

8 Asigurări si asistenta 

sociala  

68.00.00 1.897.300 2.077.030 1.839.529,71 

9 Locuințe , servicii si 

dezvoltare publica  

70.00.00 1.717.600 1.837.100 1.077.846,48 



10 Protecția mediului  74.00.00 110.100 112.600 102.379,15 

11 Transporturi 84.00.00 1.474.000 1.927.460 1.831.369,40 

 TOTAL CHELTUIELI   16.245.520 18.147.990 16.208.162,54 

 

Conform contului de execuție la data de 29.12.2017 veniturile încasate sunt in suma de 

16.069.511,41 lei  iar plățile nete de casa la data de 29.12.2017 sunt in suma de 16.208.162,54 

lei.  

La încheierea exercițiului financiar 2017 s-a înregistrat un deficit în suma de 138.651,13  

lei. 

 

Nota: La data de 31.12.2016 instituția a înregistrat un excedent  al bugetului local in suma de 

594.040 lei, care însumat cu deficitul anului 2017, respectiv 138.651,13 lei, reprezintă 

disponibilul de 455.388,87 lei conform cont de execuție si extras de cont închidere  la data de 

29.12.2017. 

   Suma de 594.040 lei (excedent an 2016) a fost virată cu OP. nr. 247/29.12.2017 pentru 

acoperirea definitiva a deficitului SD - conform HCL nr.  1/05.01.2018,  aferent  an  2017,  iar 

suma de 455.388,87 lei aflându-se în disponibilul secțiunii de funcționare  la data de 29.12.2017. 

             PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                           Ardelean Ion                                                  SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                 cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 
 

 

Anexa nr.  2  la HCL  nr. 5 din 31.01.2018 
 

 

 

 

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

orașului Tg. Cărbunești  pe anul 2017 

 

           -VENITURI-                                                                                          lei  - 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

inițiala conf. 

HCL.  nr. 

30/23.03.2017 

Prevedere  

Definitiva HCL 

nr.  

137/21.12.2017 

Cont de 

execuție 

29.12.2017 

1 Alte venituri din prestări 

servicii si alte activități 

venituri proprii administrația 

pieții  

33.10.50 136.900 136.9010 91.298,17 

 TOTAL  136.900 136.9010 91.298,17 



                   

    Procent de încasare an 2017 este de 62.24 % . 

 

 

- Cheltuieli                                                                                                             –lei- 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

inițiala conf. 

HCL.  nr. 

30/23.03.2017 

Prevedere  

Definitiva HCL 

nr.  

137/21.12.2017 

Plăți nete de casa 

la 29.12.2017 

1 Administrația pieții  70.10.04 137.100 137.100 81.656,35 

 TOTAL CHELTUIELI   137.100 137.100 81.656,35 

 

 

Conform contului de execuție la data de 29.12.2017 veniturile încasate sunt in suma de 

91.298,17 lei  iar plățile nete de casa la data de 29.12.2017 sunt in suma de 81.656,35 lei .  

 La încheierea exercițiului financiar 2017 s-a înregistrat un excedent in suma de 9.641,82 

lei. 

 

 

 

 

                  PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                           Ardelean Ion                                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.  3  la HCL  nr. 5 din 31.01.2018 

CONT DE EXECUȚIE AL  SUMELOR PRIMITE DE  LA BUGETUL JUDEȚULUI  

PENTRU PLATA DREPTURILOR DE CARE BENEFICIAZĂ COPIII CU CERINȚE 

EDUCAȚIONALE  

SPECIALE INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

                                                         -  lei - 

Nr. 

crt. 

 

Denumire subvenție  Cod clasif. 

bugetară 

Prevedere 

bugetara  

Sume 

 primite 

Sume 

 utilizate 

Cont de 

 cheltuiala 

Sume de 

restituit  

1 Sume primite de la bugetul județului 
pentru plata drepturilor de care 

beneficiază copii cu cerințe 
educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă   

21A433000 34.350 34.332,40 33.734,80 24A6500570201 597,60 



 

CONT DE EXECUȚIE AL  SUMELOR PRIMITE DE  LA BUGETUL JUDEȚULUI  

PENTRU PLATA DREPTURILOR DE CARE BENEFICIAZĂ COPII CU CERINȚE 

EDUCAȚIONALE  

SPECIALE INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

                                                         -  lei - 

Nr 

crt. 

 

Denumire subvenție  Cod clasif. 

bugetară 

Prevedere 

bugetara  

Sume 

 primite 

Sume 

 utilizate 

Cont de cheltuiala Sume 

de 

restituit  

1 Sume primite de la bugetul 

județului pentru plata drepturilor 

de care beneficiază copii cu 

cerințe educaționale speciale 

integrați în învățământul de masă   

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

 

CONT DE EXECUȚIE A SUBVENȚIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT 

                                                                                                                                                                          

-lei- 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire subvenție  Cod 

clasif 

bugetară 

Prev 

bug. 

Subvenții 

primite 

Subvenții 

utilizate 

Cont de cheltuiala Sume de 

restituit 

1 Subvenții pt. acordarea ajutorului pt. 

încălzire locuinței cu lemne, cărbuni, 

combustibil petrolier, conf. OUG 

70/2011  

21A423400 1.000 1.716 1.716 24A681501570201 0 

2 Subvenții din bugetul de stat pentru 

finanțarea sănătății  

21A424100 88.900 132.378 128.012 24A6850501000 4.366 

 
CONT EXECUȚIE AL CONTULUI 5006 

- Disponibil sume mandat depozit local - 

-lei- 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire subvenție  Cod 

clasif 

bugetară 

Sold inițial  

01.01.2017 

Încasări in 

anul 2017 

Plați in anul 2017 Sold final  

1 Disponibil sume mandat 

depozit local 

5006 23.825 10.278,32 25.558,35 8.544,97 

 
CONT EXECUȚIE AL CONTULUI 5033 

- Disponibil sume colectate buget local -  

-lei- 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire subvenție  Cod 

clasif 

bugetară 

Sold inițial  

01.01.2017 

Încasări in 

anul 2017 

Plați in anul 

2017 

Sold final  

1 Disponibil sume colectate buget local  5033 0 37.910 37.910 0 

                        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin                                          

              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL  GORJ 



ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale aparatului de specialitate 

 al primarului oraşului Tg. Cărbunești şi ale Serviciilor Publice subordonate   

Consiliului Local Tg. Cărbunești, judeţul Gorj pe anul 2018 

              

 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 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. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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;   

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

primarului oraşului Tg. Cărbunești şi din cadrul  Serviciilor Publice de interes local subordonate 

Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești emis de ANFP București; 

- HCL nr. 4 /31.01.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. 

Cărbunești pe anul 2018;   

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbunești, 

Organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tg. Cărbunești, 

Organigrama Serviciului Poliţia Locală Tg. Cărbunești, Organigrama Direcției de Asistență 

Socială Tg. Cărbunești, şi Organigrama „Centrul Cultural și Biblioteca Orășenească "Tudor 

Arghezi"”,   conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4  și 5.    

   Art.2.- Se aprobă Statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg. 

Cărbunești  şi ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

conform anexelor nr. 6 - 17.    

  Art.3.- Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018  la  care au 

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

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  



                                    

                                  

 

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 6 

              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a „Centrului Cultural  și  

Bibliotecii Orășenești "Tudor Arghezi"” din oraşul Tg-Cărbuneşti. 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  din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”; 

- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea si desfășurarea activității 

așezămintelor culturale. 

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

- Legea nr. 215/ 2001- legea administrației publice locale, republicată,  cu modificările și 

completările ulterioare;   

-  Legea nr. 334/2002,  privind bibliotecile, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Ordinul nr. 2069/1998 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor 

publice; 

- Ordinul  nr.  2193/2004  pentru aprobarea  regulamentelor-cadru  de  organizare  si  funcţionare  

a  aşezămintelor  culturale; 

 - H.G. nr . 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă 

judeţeană, ale municipiului Bucureşti și locale, republicată;  

       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 şi funcţionare a „Centrului Cultural  și  

Bibliotecii Orășenești "Tudor Arghezi"” din oraşul Tg-Cărbuneşti,  judeţul Gorj,  prevăzut în 

Anexă,  care face parte integranta din prezenta hotărâre. 



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

„Centrul Cultural și Biblioteca Orășenească "Tudor Arghezi"” vor asigura ducerea la îndeplinire 

a prezentei hotărâri.    
     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018  la  care au 

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

 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                     Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                               

 

 

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 7 
           

              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

          

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Anexei nr. 2  

la HCL nr. 129/2017 privind  stabilirea  salariilor de bază aferente funcțiilor publice si 

contractuale din cadrul familiei ocupaționale  „Administrație”, utilizate în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Orașului Tg. Cărbunești,  serviciilor publice și 

instituțiilor din subordinea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești           

 

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

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

- raportul de specialitate nr. 1641 din 25.01.2018  întocmit de către Serviciul buget contabilitate, 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Tg. Cărbunești; 

- art. 11 și art. 38 din Legea cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice;  

- Hotărârea de Guvern nr. 846/2017  pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară  

garantat în plată; 

- O.U.G. nr 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

- O.U.G. nr. 82/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative; 

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

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg Cărbunești  nr. 31/2017 privind aprobarea 

organigramei și a statului  de funcții, cu modificările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 



     Art.1.- Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2017 

privind  stabilirea  salariilor de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul 

familiei ocupaționale  „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Orașului Tg. Cărbunești,  serviciilor publice și instituțiilor din subordinea Consiliului 

Local al orașului Tg. Cărbunești, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

     Art.2.- Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului 

Orașului Tg. Cărbunești  și  din cadrul serviciilor publice  și  instituțiilor din subordinea 

Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești, se stabilesc prin dispoziție a Primarului orașului Tg. 

Cărbunești. 

    Art.3.-  În cazul modificării salariului de bază minim brut  pe țară  garantat în plată, salariile  

de bază pentru  tot personalul se stabilesc prin dispoziție a Primarului orașului Tg. Cărbunești. 

    Art.4.- Salariul de bază rezultă prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare din grile cu salariul 

de baza minim brut pe țară  garantat în plată și se modifică corespunzător acestuia. 

    Art.5.-  Primarul oraşului, Serviciul buget contabilitate, resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018  la  care au 

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

 

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                        

            

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 8 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Rețelei  şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 

 2018-2019 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj 

 

 

 

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

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

       - adresa nr. 20.977  din 14  decembrie 2017 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 24.226 din 21.12.2017 prin care ni se 

comunică în anexă Avizul conform    pentru PROIECTUL reţelei şcolare ce urmează să 

funcţioneze în anul şcolar 2018-2019  pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj aprobat prin 

HCL nr. 124 din 7 decembrie 2017;          



    - prevederile  art.61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare;   

    - prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale  nr. 5472 din 7 noiembrie 2017 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019;  

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

       Art.1.-  Se aprobă  Reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2018-2019  

pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, după cum urmează:  

 

     1. Şcoala Gimnazială  Nr. 1 „George Uscătescu” – Tg. Cărbuneşti  (PRI/GIM) - unitate 

de învăţământ cu personalitate juridică – PJ   

a) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Cărbuneşti-sat, oraş Tg. Cărbunești 

b) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Ştefăneşti, oraş Tg. Cărbunești 

c) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Pojogeni, oraş Tg. Cărbunești 

d) Şcoala Primară - AR 

PRI 

Sat Creţeşti, oraş Tg. Cărbunești 

e) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Stelian”  - AR 

PRE 

Oraș Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

 

 

f) Grădiniţa cu Program Prelungit  „Tudor Arghezi” - AR 

PRE 

Oraș Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

g) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Nicolae” - AR 

PRE 

Oraș Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

h) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cărbuneşti-sat,  oraş Tg. Cărbunești 

i) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 



PRE 

Sat Ştefăneşti,  oraş Tg. Cărbunești 

j) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cojani,  oraş Tg. Cărbunești 

k) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Pojogeni,  oraş Tg. Cărbunești 

l) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cerăt,  oraş Tg. Cărbunești 

  

      2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești  ( GIM / LIC TEO) - unitate de 

învăţământ cu personalitate juridică - PJ   

 

                

               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 31.01.2018  la  care au 

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

 

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                        

 

 

 

 

            

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 



    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de facilităţi  fiscale  în conformitate cu  

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

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

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate al compartimentului impozite şi taxe locale; 

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

ulterioare; 

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

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Pentru anul fiscal 2018 se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, 

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

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

    Art.2.- Pentru anul fiscal 2018 se aprobă reducerea taxei speciale de salubrizare la jumătate 

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

din  ajutor social. 

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

la îndeplinire a prezentei hotărâri.                       
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018  la  care au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 3 abțineri. 

 

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                        

            

 

 

 

 



 

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 10 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                    

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea și aprobarea taxei de utilizare  masă/lună - pentru mesele situate în exteriorul  

Copertinei metalice pentru comerț cu produse second-hand din 

 strada Gării - Piața Agroalimentară, oraș Tg. Cărbunești 

 

 

 

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

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

- expunerea   de motive; 

- referatul nr. 1422/22.01.2018 întocmit de Vlăduțescu Ovidiu - administrator la Administrația 

Pieții; 

- HCL nr. 121/2017  privind stabilirea și aprobarea taxei de utilizare  masă/lună - Copertina 

metalică pentru comerț cu produse second-hand din strada Gării - Piața Agroalimentara - Oraș 

Tg. Cărbunești;  

- contractul de lucrări nr. 16.108/21.09.2017 având ca obiect execuția lucrării de investiții 

„Copertina metalica pentru comerț cu produse  second-hand”; 

- prevederile art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile  proprietate publică cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 348/2004  privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) litera  a) din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

    În temeiul  art. 45 și art. 115 alin.(1) litera b) din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

       Art.1.- (1) Se aprobă taxa de utilizare în suma de 30,00 lei/masă/lună - pentru mesele situate 

în exteriorul Copertinei metalice pentru comerț cu produse second-hand din strada Gării,  Piața 

Agroalimentara,  oraș Tg. Cărbunești.  



      (2) Plata se efectuează  într-o singură tranșă în decada a-3-a a lunii în curs pentru luna 

următoare. 

     Art.2.- 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 31.01.2018  la  care au 

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

 

          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                        

            

 

 

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 11 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

        

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea Anexei la HCL nr. 106 din 27.11.2017      

privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin  

domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti  

 

 

 

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

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

motive; 

- Raportul  biroului Administrarea domeniului public si privat; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin.(4)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- contractul de lucrări nr. 218/16/12.01.2010 pentru lucrarea „Reabilitarea și extinderea rețelelor 

de apă și canalizare menajeră în orașele Tg. Cărbunești și Țicleni”;   

- proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 397/7149/11.08.2014; 



- proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 493 din 11.08.2015; 

- Adresa nr. 12402/24.07.2017 transmisă de către  S.C. ApaRegio Gorj S.A.; 

- Adresa nr. 17152/03.09.2015  transmisa de către S.C. ApaRegio Gorj S.A.; 

- Nota de fundamentare nr. 24419/27.12.2017 - cheltuieli deviz general la contractul CL 12 și 

Centralizatorul fișelor tehnice Stație de epurare Tg. Cărbunești;  

    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 Anexei la HCL nr. 106 din 27.11.2017  privind completarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti, conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2.-  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 31.01.2018  la  care au 

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

 

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                        

            

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 12 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea contractului de închiriere pentru  locuinţa  de serviciu – apartament 

nr.1, Bl .7, str. Pădurea Mamului, oraş Tg. Cărbunești 

 

 

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

        - proiectul de hotărâre; 

        - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

        - expunerea de motive; 

        - raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ ; 

        - solicitarea cu nr. 24297/2017  a d-lui  Stăncioi Nicolae - coordonator Poliția Locală Tg. 

Cărbunești;  

         - prevederile HCL 75B/1999  art. 4  - apt. 1  din bl. 7  str. Pădurea Mamului  locuinţa de 

serviciu;    

        - prevederile Legii nr. 114/1996  Legea locuinţei, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare;   



        - prevederile OG nr. 40/1999 privind protecţia  chiriaşilor si stabilirea chiriei pentru spatiile 

cu destinaţie de locuinţe; 

        - prevederile  Legii nr. 241/2001 privind aprobarea OG nr. 40/1999;  

        - prevederile HG nr. 310/2007 pentru actualizare tarif lunar al chiriei lei /mp pentru spatiile 

cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public si privat; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

  

    Art.1.-  Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru locuinţa  de serviciu – 

apartamentul  nr.1,  situat în blocul 7, str. Pădurea Mamului  domnului  Stăncioi Nicolae - 

coordonator  Poliţia  Locală Tg. Cărbunești, pe o perioadă de 1 an începând cu 01.02.2018.  

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

Cărbunești  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018  la  care au 

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

        

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                      

 

   

            

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 13 

 

 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea contractului de închiriere  nr. 23617 din 18.12.2007  

 

 

 

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



        - proiectul de hotărâre; 

        - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

        - expunerea de motive; 

        - raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 

orașului Tg. Cărbunești; 

        - solicitarea cu nr. 24696/29.12.2017  a d-lui Giurea Ion;  

        - contractului de închiriere nr. 23617 din 18.12.2007;  

         - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările 

ulterioare; 

        - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, 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 aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 23617 din 18.12.2007 încheiat cu 

domnul Giurea Ion având ca obiect spațiul în suprafață de 15,36 mp situat în strada Teilor (ferma 

zootehnică), oraș Tg. Cărbunești pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data adoptării prezentei 

hotărâri.   

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

Cărbunești  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018  la  care au 

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

        

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                      

 

 

 

   

            

 

 

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 14 

 

 

 

                 ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 



 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în folosință gratuită  a spațiului în suprafață de 145 mp,  aflat  în clădirea 

Primăriei orașului Tg. Cărbunești, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea 

Gilortului”  

Tg. Cărbunești  

 

 

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

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

- expunerea   de motive;  

- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 

orașului Tg. Cărbunești; 

- Adresa cu nr. 19/25.01.2018 înregistrată la instituția noastră sub nr. 1740/25.01.2018 din partea  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” Tg. Cărbunești;   

- art. 3 alin.(4)  din  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și  pct. III/5 din anexa la Legea nr. 213/1998; 

- art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata 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 aprobă transmiterea în folosință gratuită  a spațiului în suprafață de 145 mp, aflat  

în clădirea Primăriei orașului Tg. Cărbunești, strada Trandafirilor, nr. 41,  către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de 

prelungire.  

    Art.2.- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” se obligă să plătească 

utilitățile necesare funcționării. 

    Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. 

Cărbunești, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018  la  care au 

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

               PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                      

 

 

 

   

            

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  



Nr. 15 
 
 
 
 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea  imobilului situat in orașul  

Tg. Cărbunești, strada Eroilor, nr. 14 imobil înscris în LMI 2015 la poziția 379  „Ansamblu 

urban”, strada Eroilor nr. 1,5,6,7,8,10,14,16,22, cod GJ-II-a-B-09406, proprietatea 

persoanelor fizice Viscopoleanu Veronica, Viscopoleanu George și Vuzitaș (fostă 

Viscopoleanu) Maria                

 

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 întocmit de insp. Surlea Iulia din cadrul serviciului Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului - Gospodărire Urbană;  

    - adresa nr. 88/26.01.2018 a Ministerului Culturii prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj 

prin care comunică faptul că nu își exercită dreptul de preemțiune și nu intenționează să cumpere 

imobilul menționat. 

     - prevederile art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001,  privind protejarea monumentelor istorice 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

     - prevederile art. 36 alin. (2),  din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

         În temeiul  art.45 și art.115 alin.(1) lit.b)  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Consiliul  Local Tg. Cărbunești nu îşi exercită dreptul de preemţiune la vânzarea 

imobilului situat  în orașul Tg. Cărbunești, strada Eroilor, nr. 14, imobil înscris în LMI 2015 la 

poziția 379, „Ansamblu urban”, strada Eroilor nr. 1,5,6,7,8,10,14,16,22, cod GJ-II-a-B-09406, 

proprietatea persoanelor fizice Viscopoleanu Veronica, Viscopoleanu George și Vuzitaș (fostă 

Viscopoleanu) Maria. 

   Art.2.- În actele de înstrăinare, concesionare, închiriere, dare în administrare sau dare în 

folosința gratuită a imobilului, se va menționa regimul de monument istoric al acestuia și 

obligația protejării lui conform legislației in vigoare. 

   Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești, prin compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018  la  care au 

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



           

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

                         Ardelean Ion                                               SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                      

 

 

 

   

            

 

Tg. Cărbunești,  31 ianuarie 2018  

Nr. 16 
 


