
               ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii  de dezvoltare a Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Oraşului Tg.Cărbuneşti şi acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 

funcţionare a Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti  pe 

anul 2014 

 

 

 

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

- proiectul de hotărâre;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

- expunerea de motive;  

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

81/05.01.2014; 

- Adresa nr. 108/06.01.2015 transmisa de Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti; 

- Ordinul 1780/19.12.2014 al Ministerului Finanţelor Publice privind norme metodologice  pentru 

încheierea exerciţiului  bugetar al anului 2014; 

- Contul de execuţie  al Bugetului Local la 31.12.2014; 

- 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.Cărbuneşti pe anul 2014 cu suma 

de 402.889,66 lei. 

    Art.2.- Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli al 

Spitalului Orăşenesc Târgu Cărbuneşti  a deficitului Secţiunii de Funcţionare a Bugetului de 

venituri si cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Târgu Cărbuneşti  pe anul 2014 cu suma de 

15.556,28 lei. 
    Art.3.- Se aprobă Dispoziţia primarului nr. 681 /29.12.2014 privind rectificarea bugetului 

local  de venituri şi cheltuieli  pe anul 2014, rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli  al 

activităţilor  finanţate din venituri proprii şi subvenţii  pe anul 2014 şi  modificarea programului 

de investiţii propuse a se realiza în anul 2014. 

    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

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



      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 08.01.2015, la  

care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 

abţinere. 

    

  PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  08 ianuarie 2015 

Nr. 1      
 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, 

cu modificările si completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

      - expunerea de motive;  

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

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

completările ulterioare; 

      - Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică; 

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

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 



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

oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările 

ulterioare, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 08.01.2015, la  

care 

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

    

 

  PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

         Luntraru Alexandru                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  08 ianuarie 2015 

Nr. 2      
 

 

 

 

               ROMÂNIA                                                                                           Anexă  

           JUDEŢUL GORJ                                                                       la HCL nr. 2 din 

08.01.2015 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

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 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.17.2. 

 

 

 

 

 

 

Punte peste 

râul Gilort  

 

 

 

Lungime = 125,00 ml 

Lăţime = 2,00 ml 

Executată din lemn şi 

metal. Asigură traversarea 

pietonală a râului Gilort 

între oraşul Tg.Cărbuneşti 

şi satul Ştefăneşti.  

 

1980 10618,33 Proprietatea 

publica a 

oraşului Tg. 

Cărbuneşti,  în 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbuneşti 

 1.3.17.2. 

 

 

 

 

 

 

Punte peste 

râul 

Blahniţa 

 

 

 

Lungime = 67,00 ml 

Lăţime = 1,20 ml 

Executată din lemn şi 

metal. Asigură traversarea 

pietonală a râului  Blahniţa 

între oraşul Tg.Cărbuneşti 

şi satul Rogojeni.  

1982 5066,28 Proprietatea 

publica a 

oraşului Tg. 

Cărbuneşti,  în 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbuneşti 

 1.3.17.2. 

 

 

 

 

 

 

Punte peste 

râul 

Blahniţa  

 

 

 

Lungime = 36,00 ml 

Lăţime = 1,20 ml 

Executată din lemn şi 

metal. Asigură traversarea 

pietonală a râului Blahniţa 

între oraşul Tg.Cărbuneşti 

şi zona de picnic amenajată 

la Fântâna Bălii.   

2009 0,01 Proprietatea 

publica a 

oraşului Tg. 

Cărbuneşti,  în 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbuneşti 

          

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 



privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă pentru specialitatea ortopedie-

traumatologie 

în cadrul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

Având  în vedere : 

         - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - adresa nr. 119/08.01.2015 din partea Spitalului orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti 

înregistrată la nr. 271/08.01.2015;  

   -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 ; 

   - prevederile Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului 

privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul 

sanitar ; 

   - prevederile Normelor metodologice de aplicare a 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 ; 

      În temeiul art.36 alin.(2) lit.a,), alin.(3) lit.b) şi  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  

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

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă înfiinţarea  unei linii de gardă pentru specialitatea ortopedie-

traumatologie în cadrul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti.  

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

Tg.Cărbuneşti  şi conducerea Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 08.01.2015, la  

care 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 



 

Tg.Cărbuneşti,  08 ianuarie 2015 

Nr. 3    
 

 
 

             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 2014 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 
     Având în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ; 

- expunerea de motive; 

- raportul de specialitate al serviciului contabilitate nr. 1506/22.01.2015; 

      -    Contul de execuţie la 31.12.2014; 

      -   Ordinul nr.1780/19.12.2014 al Ministrului Finanţelor Publice privind norme metodologice  

pentru încheierea exerciţiului  bugetar al anului 2014; 

      -    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.Cărbuneşti, întocmite la data de 31.12.2014, conform 

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

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

vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.01.2015, la  care 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 



                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28 ianuarie 2015 

Nr. 4   

 
 

 

 

Anexa nr. 1 la  HCL nr. 4/28.01.2015 

 

Bugetul local de venituri si cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

         -VENITURI-                                                                                               - lei -                                                                              

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

iniţiala conf. 

HCL nr.4 din. 

29.01.2014 

Prevedere  

Definitiva 

31.12.2014 

Cont de 

execuţie 

31.12.2014 

1 Impozit pe venit din transfer  

drepturi imobiliare  

03.18.00 24.000 24.000 23.750 

2 Cote si sume defalcate din impozitul 

pe venit  

04.00.00 3.352.000 3.384.100 3.149.270 

3 Impozite si taxe pe proprietate  07.00.00 1.750.000 1.750.000 1.264.796 

4 Sume defalcate din TVA  11.02.00 5.159.770 6.192.590 6.132.755 

5 Sume defalcate din TVA pt. drumuri 11.05.00 81.000 182.000 182.000 

6 Sume defalcate din TVA pt. 

echilibrarea bug. locale 

11.06.00 176.000 2.770.100 2.757.849 

7 Sume defalc. din TVA pt. finanţarea 

programului de dezv. a 

infrastructurii şi a unor baze sportive  

11.07.00 0 0 0 

8 Taxe pe servicii specifice 15.00.00 0 0 27 

9 Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe 

activitati  

16.00.00 427.000 427.000 343.676 

10 Alte impozite si taxe fiscale  18.00.00 6.000 6.000 4.361 

11 Venituri din proprietate  30.05.00 250.000 250.000 223.303 

12 Venituri din prestări servicii si 

activitati 

33.00.00 143.300 243.300 208.475 



13 Venituri din taxe administrative si 

eliberări de permise  

34.00.00 161.000 161.000 96.569 

14 Amenzi , penalitati si confiscări  35.00.00 482.000 445.000 240.628 

15 Diverse venituri  36.00.00 990.000 990.000 434.499 

16 

 

Donaţii si sponsorizări 37.00.00 0 9.100 9.100 

17 Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale unităţii adm-teritoriale 

39.00.00 0 3.700 3.985 

18 Sprijin acordare ajutor încălzire  42.34.00 10.000 10.000 1.974 

19 Subvenţii de la bugetul de stat 

pentru finanţarea sanatatii  

42.41.00 14.000 14.000 13.620 

20 Subvenţii  finanţare program de 

dezvoltare locala  

42.65.00 0 1.608.570 1.404.567 

 TOTAL   13.026.070 18.470.540 16.495.204 

 

                                  Procent de încasare an 2014 este de  89 % . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-CHELTUIELI –                                                                                                                           - 

lei - 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

iniţiala 

BVC 

conf.HCL 

4 /29.01.2014 

Prevedere  

definitiva 

31.12.2014 

Plaţi nete de casa 

la 31.12.2014 

1 Autorităţi executive 51.00.00 2.758.100 3.143.300 2.393.131 

2 Alte servicii generale  54.00.00 244.900 235.800 195.878 

3 Tranzacţii privind datoria 

publica  

55.00.00 20.000 17.000 14.067 

4 Ordine publica  si siguranţa 

naţionala   

61.00.00 577.300 602.900 475.183 

5 Învăţământ  65.00.00 4.816.000 5.914.500 5.816.300 



6 Sănătate 66.00.00 352.800 2.096.770 2.041.511 

7 Cultura, recreere si religie  67.00.00 459.500 621.030 558.985 

8 Asigurări si asistenta sociala  68.00.00 841.400 855.400 788.958 

9 Locuinţe, servicii si 

dezvoltare publica  

70.00.00 2.038.000 2.263.100 1.642.354 

10 

 
Protecţia mediului  74.00.00 17.000 20.500 19.494 

11 Transporturi 84.00.00 1.304.000 3.103.170 2.292.546 

 TOTAL CHELTUIELI   13.429.000 18.873.470 16.238.407 

 

Conform contului de execuţie la data de 31.12.2014 veniturile încasate sunt in suma de 

16.495.204 lei,  

( 16.495.204,48 lei ) iar platile nete de casa la data de 31.12.2014 sunt in suma de 16.238.407 lei 

, 

( 16.238.406,50 lei ).  

La încheierea exerciţiului financiar 2014 s-a înregistrat un excedent  in suma de 256.797   lei. 

Nota : La data de 31.12.2013 instituţia a înregistrat un excedent  al bugetului local in suma de 

402.930 lei care însumat cu excedentul anului 2014 respectiv 256.797.98 lei, reprezintă 

disponibilul de 659.727,98 lei conform cont de execuţie si extras de cont închidere  la data de 

31.12.2014.. 

Din suma de 402.930 lei ( excedent an 2013 ) a fost virata suma de 402.889,66 lei pentru 

acoperirea deficitului SD - conform HCL 1/09.01.2015 , aferent an 2014, iar suma de 40.34 lei 

aflându-se in disponibilul secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2014. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la  HCL  nr.4/28.01.2015 

 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5004 

– disponibil din mijloace extrabugetare - 

 

                                                                                                       - lei -  



Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2014  

Încasări în 

anul 2014 

Plăţi 

efectuate în 

2014 

DISPONIBIL  

LA 

30.12.2014 

1. Disponibil din 

mijloace 

extrabugetare  

 

5004 27.332,33 140.384,24 145.777,98 21.938,59 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5006 

–disponibil sume mandat depozit local 

                                                                                                       - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2014  

Încasări 

în anul 

2014 

Plăţi 

efectuate în 

2014 

Sold final 

1. Disponibil sume 

mandat depozit 

local 

 

5006 35.866,50 19.483 19.309,50 36.040 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5033 

–disponibil sume colectate buget local 

                                                                                                       - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2014  

Încasări 

în anul 

2014 

Plăţi 

efectuate în 

2014 

Sold final 

1. Disponibil sume 

colectate buget 

local 

 

5033 0 38.500 38.500 0 

 

CONT DE EXECUŢIE AL  SUBVENŢIILOR PRIMITE DE  LA  BUGETUL DE STAT 

PRIVIND FINANŢAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 

IN ANUL 2014 

                                                                                                                                                 -lei – 

 

NR 

CRT 

 

DENUMIRE 

SUBVENŢIE  

Cod Clasif 

bug. 

Prevedere 

bugetara  

Subvenţii 

primite 

Plaţi  

efectuate 

Cont de cheltuiala 

1 Disponibil din 

subvenţii buget de 

stat privind 

Finanţarea 

Programului Naţional 

de Dezvoltare Locala   

21A426500 1.608.570 1.404.567,07 1.404.567,07 24A840301710130 

 

 



 

 

CONT DE EXECUŢIE AL  SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL LOCAL 

IN ANUL 2014 

                                                                                                                                        -lei- 

 

 

 

 

CONT DE EXECUŢIE A SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT IN 

ANUL  2014 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        -lei- 

NR 

CRT 

 

DENUMIRE 

SUBVENŢIE  

Cod Clasif 

bug. 

Prev 

bug. 

Subvenţii 

primite 

Plati  

efectuate 

Cont de cheltuiala Sume 

de 

restituit 

1 Subv.ptr 

acordrea ajut 

de inc 

locuintei 

conf. OUG 

70/2011  

21A423400 10.000 1.974 1.974 24A681501570201 0 

2 Subventii din 

buegtul de 

stat pentru 

finantarea 

sanatatii  

21A424100 14.000 13.620 13.620 24A66080010 0 

          

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

Nr. 

crt. 

 

DENUMIRE 

SUBVENŢIE  

Cod Clasif bug. Prevedere 

bugetara   

Subvenţii 

primite 

 

Plaţi  

efectuate 

Cont de cheltuiala Sume 

de 

restituit 

1. Disponibil 

Din 

Subvenţii 

Buget Local  

destinate 

secţiunii de 

funcţionare 

24A660800510146 1.688.250 1.675.991,50 1.675.991,50 24A660800510146 0 

2.  Disponibil 

Din 

Subvenţii 

Buget Local  

destinate 

secţiunii de 

dezvoltare 

24A660800510228 285.920 245.924,89 245.924,89 24A660800510228 0 



              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de facilităţi  fiscale  in conformitate cu  

Legea 571/2003 şi cu H.G. nr. 44/2004 cu modificările si completările ulterioare 

 

 

 

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 compartimentului impozite şi taxe locale; 

       - prevederile Legii  nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu completările si modificările 

ulterioare; 

       - prevederile H.G. nr. 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi 

completată prin HG 1861/2006; 

       - prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile 

impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile 

aplicabile începând cu anul fiscal 2013; 

 

            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 2015 se aprobă reducerea de 50% de la plata impozitului pe clădiri, 

pentru clădirea folosită ca domiciliu si reducerea de 50 % de la plata impozitului pe teren pentru 

terenul aferent clădirii utilizate ca domiciliu, pentru persoanele fizice ale căror venituri lunare 

constau în exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social.   



    Art.2.- Reducerile prevăzute la art.1 se acordă persoanelor respective cu începere de la data de 

întâi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea 

reducerii. 

    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 28.01.2015, la  

care 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici pentru 

lucrările 

„Extindere reţea publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului Tg.Cărbuneşti 

(strada Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma I.A.S.)” şi 

„Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti”  din 

cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea 

staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj” 

 

 

 

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 şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

       - documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Extindere reţea 

publica de apa si canalizare menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada 

Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)”   şi ,,Instalaţie de tratare 

biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului 

„Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa 

si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj” ; 

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

      

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 
       

 

    Art.1.- Se aprobă Studiul de fezabilitate privind lucrările de investiţii „Extindere reţea 

publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului Tg.Cărbuneşti (strada Plopilor 

– strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma I.A.S.)” şi „Instalaţie de tratare 

biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului 

„Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa 

si a SEAU Targu-Jiu, judetul Gorj”, potrivit anexei,  care face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

    Art.2.-  Se aprobă Indicatorii tehnico – economici pentru oraşul Târgu Cărbuneşti, privind 

lucrările de investiţii „Extindere reţea publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a 

oraşului Tg.Cărbuneşti (strada Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta 

ferma I.A.S.)” şi  „Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu 

Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, 

modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, potrivit Anexei care 

face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

 

    Art.3.- Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art.1 se asigura din: Fonduri 

nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, 

alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi 

de la Instituţii Financiare Internaţionale sau bănci comerciale. 

    Art.4.- Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri care se afla în domeniul public al 

oraşului Târgu Cărbuneşti. Aceste terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea 

obiectivelor propuse in proiect. 



    Art.5.- Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti, prin compartimentele de specialitate, şi operatorul 

S.C. APAREGIO Gorj, S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.                       

            

 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.01.2015, la  care 

       au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 

abţinere. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Anexa  la  HCL  nr.6/28.01.2015 

 

 

Anexa privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru 

lucrările de investiţii „Extindere reţea publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a 

oraşului Tg-Carbuneşti (strada Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta 

ferma I.A.S.)” şi „Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu 

Carbunesti” din cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare, 

modernizarea statiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj” 

 

Denumire Lucrari de investitii: 

- Extindere reţea publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului Tg-

Carbuneşti (strada Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma 

I.A.S.) 

- Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Targu Carbunesti 

 

1. INDICATORI TEHNICI PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SI 

SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERA  - ORAŞUL TÂRGU CARBUNESTI 

 

Nr. 

Crt. 

Descriere U.M. Cantitate 

1 2 3 4 

TÂRGU CĂRBUNEŞTI     

Sistem de alimentare cu apa   

1 Îmbunătăţire staţie de tratare existenta Târgu Cărbuneşti 

(introducere biofiltre) 

buc 1 

2 Extindere reţea de distribuţie  in zona de sud a oraşului m 2.770  

Sistem de canalizare   

 Extindere reţea canalizare menajera in zona de sud a oraşului m 2.703 

 Staţie de pompare apa uzata menajera buc 2 

 Conducte de refulare m 407 

    

   

 

 

     2. INDICATORI  ECONOMICI - TÂRGU CĂRBUNEŞTI 

   Valoarea totală a investiţiei, fără TVA  :  9.376,71 mii RON (1Euro = 4,45 Ron) 

             -2.107,13 mii Euro 

 Din care C+M : - 3.620,27 mii RON 

              - 813,54 mii Euro 

 Surse de finanţare 

   Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 82,20% 



   Bugetul de Stat: 10,11% 

   Bugetul local: 0,93%  

   Operatorul Regional: 6,76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt 
Componenta investiţie 

Valoare investiţie 

Preturi 

constante 

2014 (euro) 

Preturi 

curente 

(euro) 

I Investiţie de baza     

1 

Retea gravitationala de canalizare ape uzate 

menajere in localitateaTg. Carbunesti 
446,369 458,867 

2 Biofiltre la STAP TarguCarbunesti 862,911 887,073 

3 

Retea de distributie noua in localitatea Tg. 

Carbunesti 
158,102 162,529 

   Total investitie de baza 1,467,383 1,508,469 

II 

Alte cheltuieli (amenajarea terenului, utilitati, 

asistenta tehnica, dirigentie de santier, diverse si 

neprevazute, publicitate, salarii UIP, audit, bunuri 

UIP)  

582,351 598,656 

III 

 TOTAL INVESTIŢIE TÂRGU CARBUNESTI, 

din care 
2,049,733 2,107,126 

IV C+M 791,385 813,543 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind punerea la dispoziţia Proiectului “Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si 

canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”,  a 

bunurilor imobile pentru construcţia/ extinderea / reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia 

 

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 Hotărârii de Guvern nr. 973/2002, privind atestarea domeniului public al Judeţului Gorj, 

precum si al oraşelor si comunelor din judeţul Gorj; 

       - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

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

       - Documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Extindere reţea publica de 

apa si canalizare menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor, strada 

Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)” şi „Instalaţie de tratare biologica a amoniului 

pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea 

reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj’’; 

       - solicitarea transmisa email de Aparegio Gorj SA, din data de 3 septembrie 2014 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 



    Art.1.- Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de 

apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj” a 

terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea obiectivelor de investiţii ,,Extindere reţea 

publica de apa si canalizare menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada 

Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)” si „Instalaţie de tratare 

biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti”, în cadrul proiectului 

„Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare 

apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, teren identificat conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Obiectivele de investiţii ,,Extindere reţea publica de apa si canalizare menajera in 

zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum 

acces fosta ferma IAS)” şi „Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare 

apa Târgu Cărbuneşti”, aferente proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si 

canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, se 

vor construi/extinde/reabilita pe terenul care se află în domeniul public al localităţii 

Tg.Cărbuneşti, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

             Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.01.2015, la  

care 

            au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 

abţinere. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Anexă  la  HCL  nr.7/28.01.2015 

 

 

 

ANEXA 

la hotărârea Consiliului Local Târgu Cărbuneşti 

privind punerea la dispoziţia Proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si 

canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu,  judeţul Gorj”,  a 

bunurilor imobile pentru construcţia/ extinderea / reabilitarea noilor investiţii aferente 

acestuia 

 

Reţea de alimentare cu apa: 

 



Nr. 

Crt. 

Denumirea bunului 

imobil 

Elemente de identificare Situatia juridica 

actuala 

1. Strada Plopilor Lungime = 792m, latime = 5,9m, 

suprafata = 4672,8mp 

Domeniu public al 

orasului Tg. 

Carbunesti, Anexa 

nr.7, HG 973/2002, 

HCL 55/1999 

2. Strada Trandafirilor Lungime = 3860m, latime = 7m, 

suprafata = 27020 mp 

Domeniu public al 

orasului Tg. 

Carbunesti, Anexa 

nr.7, HG 973/2002, 

HCL 55/1999 

3. Statie de tratare apa, 

teren aferent 2890 mp, 

împrejmuire 320 ml 

Strada Teilor nr.2 Domeniu public al 

orasului Tg. 

Carbunesti, Anexa 

nr.7, HG 973/2002, 

HCL 55/1999 

 

 

 

 

 

Reţea de canalizare: 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

bunului imobil 

Elemente de identificare Situatia juridica actuala 

1. Strada Plopilor Lungime = 792m, latime = 5,9m, 

suprafata = 4672,8mp 

Domeniu public al orasului 

Tg. Carbunesti, Anexa nr.7, 

HG 973/2002, HCL 

55/1999 

2. Strada 

Trandafirilor 

Lungime = 3860m, latime = 7m, 

suprafata = 27020 mp 

Domeniu public al orasului 

Tg. Carbunesti, Anexa nr.7, 

HG 973/2002, HCL 

55/1999 



 

 

 

 

 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorilor investiţiei aferente oraşului Târgu Cărbuneşti şi a participării 

Consiliului Local Târgu Cărbuneşti pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii „Extindere 

reţea publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului Tg-Carbuneşti (strada 

Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma I.A.S.)” şi „Instalaţie de 

tratare biologica a amoniului pentru statia de tratare apa Târgu Cărbuneşti”  din cadrul 

proiectului  

„Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa 

si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj” 

 

 

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; 

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

ulterioare ; 

       - documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Extindere reţea 

publica de apa si canalizare menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada 

Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)”   si ,,Instalaţie de tratare 

biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului 

„Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a 

SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă din valoarea totală a proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa 

si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, 

valoarea lucrărilor „Extindere reţea publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a 

oraşului Tg.Cărbuneşti (strada Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta 

ferma I.A.S.) şi „Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu 

Cărbuneşti” aferente oraşului Târgu Cărbuneşti, respectiv 2.107.126 Euro, în preturi curente, 

fără TVA (1 euro=4.45Ron). 



    Art.2.- Se aprobă participarea oraşului Târgu Cărbuneşti la cofinanţarea lucrărilor „Extindere 

reţea publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului Tg.Cărbuneşti (strada 

Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma I.A.S.)” şi „Instalaţie de 

tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul 

proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de 

tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj” cu suma de 19.540 Euro, preturi curente, 

inclusiv TVA, respectiv 0.93% din valoarea investiţiei eligibile aferenta oraşului  Târgu 

Cărbuneşti, reprezentând contribuţia proprie. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

             Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.01.2015, la  

care 

            au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 

abţinere. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28 ianuarie 2015 

Nr. 8 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

februarie, martie şi aprilie  2015 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

 

       Având în vedere: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

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

673/2002; 

              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 28 

ianuarie 2015, 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 Călina Iuliu   se alege în funcţia de preşedinte 

de şedinţă  pe  lunile februarie, martie şi aprilie  2015. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.01.2015, la  care 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj  şi al serviciilor publice înfiinţate in 

subordinea  

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 de specialitate al biroului buget /contabilitate – resurse/ umane;  

- prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor publici republicata (r2) cu                   

modificările si completările ulterioare ;           

-  prevederile Legii nr.53/2003- Codul muncii republicat; 

- Legea nr.7/2004 actualizata privind Codul de conduita al funcţionarilor publici; 

- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din cadrul autoritatilor 

si                     instituţiilor publice;   

- art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia publica; 

 

          În temeiul  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 : 

 

 

    Art.1.-  Se aprobă  Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj şi al serviciilor publice înfiinţate în subordinea 

Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

    Art.2.- La data intrării in vigoare  a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.75/31.05.2011 

privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Primăriei Oraşului Tg.Cărbuneşti. 

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

Tg.Cărbuneşti   vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

             Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.01.2015, la  

care 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28 ianuarie 2015 
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