
  ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

mai și iunie  2016 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  

 

       Având în vedere: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de  18 mai 2016, 

conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Domnul  consilier local Mihăilescu Constantin se alege în funcţia de preşedinte 

de şedinţă  pe  lunile mai și iunie 2016. 

 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.05.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 

 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 43  
 

 

 

                ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept a mandatului  de consilier local  

al domnului CĂLINA IULIU prin demisie 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

       - demisia domnului Călina Iuliu din funcțiile de consilier în Consiliul Local Tg. Cărbunești și 

viceprimar al orașului Tg. Cărbunești înregistrată sub nr. 9356  din 17.05.2016; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

data de  18 mai 2016,  de adoptare a unei hotărâri în acest sens; 

 

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

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

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.-  Se ia act de demisia domnului CĂLINA IULIU din funcțiile de consilier în Consiliul Local 

Tg. Cărbunești și viceprimar al orașului Tg. Cărbunești înregistrată sub nr. 9356  din 17.05.2016.  

    Art.2.- Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CĂLINA IULIU, 

ca urmare a demisiei acestuia.  

    Art.3.-  Se declară vacant locul de consilier local al domnului  CĂLINA IULIU.    

    Art.4.- Încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CĂLINA IULIU are ca efect 

încetarea de drept  pe aceeași dată și a mandatului acestuia de viceprimar al orașului Tg. Cărbunești.  

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.05.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri. 

 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 44  

 

 

 

                 ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg. Cărbunești  pe anul 2016 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr. 

9188/13.05.2016;  

- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor  

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea  normelor metodologice  privind organizarea  şi conducerea  

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

înregistrată la instituția noastră cu nr. 9063/12.05.2016; 

- adresă nr. 3.967/12.05.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 9159/13.05.2016; 

- referatul nr. 9101/13.05.2016  întocmit de Șain Simona - Sv. Public de Asistență Socială;  

 

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

modificările şi completările ulterioare ,                

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, respectiv virări 

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

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

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

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de + 315,00 mii lei și modificarea 

Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2016, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un 

program la altul conform anexei nr. 2  (formular cod 11/02). 

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

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

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

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.05.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru și 1 abținere. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin                                                                                                 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 45  
 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 



        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, 

ediţia a- XXXVI- a, 19 mai -22 mai 2016  

 

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

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

- Regulamentul  Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXXVI-a - 2016; 

- Protocolul încheiat între Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 

Consiliul Local şi Primăria oraşului Tg. Cărbunești,  Biblioteca Judeţeană “Christian Tell ”,  Uniunea 

Scriitorilor din România  si Liga culturala “Fiii Gorjului” București, cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, ediţia a XXXVI-a, 2016; 

- Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, secţiunea ,,MOŞTENIREA 

ARGHEZI”,  ediţia a - XII-a, 19 mai – 22 mai 2016; 

- prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007; 

- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;  

- Legea nr 339  /2015 -  legea bugetului de stat pe anul 2016 ; 

- HCL nr.9 /2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2016;    

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

modificările şi completările ulterioare ,                

HOTĂRĂŞTE 

   Art.1.- Festivalul Internaţional de Literatură ”TUDOR ARGHEZI” - ediţia a – XXXVI-a  se 

desfășoară  în perioada 19 mai – 22 mai  2016. 

   Art.2.-  Se va întocmi şi desfăşura  un program comun al tuturor instituţiilor de cultură şi învăţământ 

de la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti, coordonat de Centrul Cultural “Tudor Arghezi”. 

   Art.3.- Conform protocolului încheiat între reprezentanţii instituţiilor organizatoare ale festivalului, 

protocol  semnat de primarul oraşului, Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobă efectuarea 

următoarelor cheltuieli: total: 10.288 lei, din care:   

                  - Un premiu pentru promovarea internaționala a operei argheziene =1.500 lei 

                  - Premiul III pentru grupaj de poezie( Centrul Cultural) = 600 lei 

                  - Premii pentru elevi (Biblioteca oraş Tg.Cărbuneşti) în cadrul secţiunii „Moştenirea 

Arghezi”, ediţia a -XII-a,   adresată elevilor din Tg.Cărbuneşti  şi din împrejurimi, pentru poezie şi eseu                     

( 3 premii x 200 lei ) =  600 lei 

                  - Cazare laureați si invitați străini = 3.200 lei 

                 - Diurna pentru data de 22 mai 2016 (64 pers x 17 lei) = 1.088 lei 

                 - Alte cheltuieli  = 300  lei 

                 - Onorarii  juriu (3 x 1000 lei) = 3.000 lei .  

   Art.4.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului Tg. Cărbunești următorilor laureați romani și 

străini ai  Premiului Opera Omnia:  Liviu Ioan Stoiciu și Alex Ștefănescu din România,                  

Katika Kulavkova  din Macedonia  și   Xiao Xiao  din China. 

   Art.5.- Ordonatorul principal  de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi instituţiile 

de cultură şi învăţământ ale oraşului Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.05.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin                                                                                           

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 46  

 

              ROMÂNIA 



         JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat d-lui Duroi Vasile  

pentru reconstruirea  locuinței afectate de alunecările de teren din comuna Roșia de Amaradia, 

județul Gorj în vatra de sat Cojani, oraşul Tg. Cărbunești, 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 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. 9189/13.05.2016;  

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

     - Solicitarea nr. 8292/27.04.2016 a d-lui Duroi Vasile pentru reconstruirea locuinței afectate de 

alunecările de teren din comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj în vatra de sat Cojani, oraşul Tg. 

Cărbunești, judeţul Gorj;  

     - Prevederile art. 15, lit.d) din Legea nr.50 /1991,  modificată şi completată privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții;  

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

completările; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de 

1000,00 mp, lotul cu nr. 309 d-lui Duroi Vasile, CNP 1780223181150,  pentru reconstruirea  locuinței 

afectate de alunecările de teren din comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj în vatra de sat Cojani, 

oraşul Tg. Cărbunești, judeţul Gorj (plan de situație anexat).  

    Art.2.-  (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionat  la art. 1 este  obligat să 

înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului şi să o realizeze în 

conformitate cu Legea nr. 50/1991, modificată si completată.        

                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la  retragerea 

dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit. 

    Art.3.- Primarul oraşului şi 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 18.05.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                                                                                   

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 47 

 

               ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  retragerea și ulterior atribuirea dreptului de folosință gratuită asupra unui  teren 

 pentru tineri (lotul nr. 19) , în vederea realizării unei locuinţe  

în oraşul Tg. Cărbunești, satul Cojani, judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

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

- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr. 9190/13.05.2016;  

- P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat 

prin H.C.L nr.111/2007; 

- cererea nr. 3766/22.02.2016 a d-nei  Huțanu Roxana Viorica privind atribuirea  unui  lot de teren 

pentru tineri, pentru construcţia unei locuinţe, în vatra de sat Cojani, oraş Tg. Cărbunești; 

- Prevederile Legii nr. 15/2003, republicată,  modificată şi completată privind sprijinul acordat 

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

- Prevederile HCL nr. 42/09.04.2015; 

    - Prevederile Legii nr.50/1991,  modificată şi completată privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții;  

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se retrage  dreptul de  folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 455,00 mp                        

(14 m x 32,50 m) - lotul cu nr. 19 atribuit d-nei Bobeanu Maria Alina din oraşul Tg.Cărbuneşti, satul  

Floreșteni, nr.155, judeţul Gorj, prin HCL nr. 42/09.04.2015 deoarece nu au fost începute lucrările de 

construire a locuinței în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, în conformitate cu prevederile 

Legii nr.15/2003.  

   Art.2.-  Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de 

455,00 mp (14 m x 32,55 m) - lotul cu nr. 19, d-nei  Huțanu Roxana Viorica,  CNP 2821016181105 din 

oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Eroilor, nr.73, judeţul Gorj, situat  în satul  Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, 

judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.3.-  (1) Beneficiara dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionată  la art.2 este  obligată să 

înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, conform art.6 alin.(1) 

din Legea nr.15/2003, şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, modificată si completată.        

                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la  retragerea 

dreptului de folosinţă gratuită a terenului atribuit, conform art.6 alin.(2) din Legea nr.15/2003.  

    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.05.2016, la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin                                                                   

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 48 

                ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind propunerea de schimbare a destinației  imobilului ”Clădire școală veche”  

din cadrul Școlii Primare Pojogeni   

 

 

 

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 Adm. domeniului public si privat;  

             - acordul Consiliului de administrație al  Școlii Gimnaziale  ”George Uscătescu” Tg.Cărbunești 

nr. 624/18/05.2016 înregistrat la Primăria Tg.Cărbunești sub nr. 9487/18.05.2016 

             - Scrisoarea de intenție din partea Fra tiggerkopp-Norge, Norvegia nr. 2365/11.02.2016; 

             - Legea 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

             - Legea Educației naționale nr. 1/2011;             

             - Codul Civil ; 

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

modificările şi completările ulterioare ,                
 

HOTĂRĂŞTE 

                           

      Art.1.- Se propune schimbarea destinației imobilului ”Clădire școală veche” din cadrul Școlii 

Primare Pojogeni, situată în satul Pojogeni, orașul Tg.Cărbunești în suprafață de 187 mp din acte, 

respectiv 191 mp din măsurători,  din spațiu destinat desfășurării de activități de învățământ în spațiu cu  

destinație de activități de producție, pe o durată de 10 ani.  

      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 18.05.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin           

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 49 

 

 

               ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind scoaterea la licitație publica în vederea concesionarii  

a terenului in suprafața de 2193 mp, situat în str. Teilor, oraș Tg.Cărbunești 

 

 

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

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

- expunerea de motive; 

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

- Solicitarea cu nr. 8002/21.04.2016  din partea  SC NARCAV PREST  SRL; 

- Studiul de Oportunitate nr. 2637/22.02.2010 întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL Tg.Jiu; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicată; 

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată; 

- O.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; 

- H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  O.U.G. 54/2006; 

- Legea nr. 50/1991,  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată; 

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

modificările şi completările ulterioare ,                
 

HOTĂRĂŞTE 

 

   

    Art.1.- (1)Se aprobă Caietul de sarcini și scoaterea la  licitație publică în vederea concesionarii  a 

terenului în suprafață de 2193 mp, situat in str. Teilor, oraș Tg.Cărbunești, în vederea construirii unor 

hale cu destinații de spatii de prestări servicii, producție, depozitare si birouri. 

            (2) Durata concesiunii este de 10 ani, prețul minim de pornire la licitație fiind de 3,1 lei/mp/an. 

    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 18.05.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin           

 

 

 

                                                         

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 50 
 

 

 

 

                ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind închirierea prin licitație publică  a spatiilor din clădirea  ,,Restaurant Piață” 

ce aparține domeniului public Oraș Tg.Cărbunești 

 

 

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

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

      - expunerea de motive; raportul de specialitate al Biroului Adm. Domeniului Public si Privat;   

- Cererea  nr. 7882/19.04.2016 depusa  la registratura instituției de SC Pirații SRL  Licurici, prin 

care solicita închirierea a doua magazii din clădirea ”Restaurant Piață”, pentru depozitare marfa; 

       - Cererea nr. 7934/20.04.2016   depusa la registratura instituției de IF  Magdalena  Constantin  prin 

care solicita închirierea unui spațiu din  clădirea ”Restaurant Piață”, pentru desfășurarea de activități de 

comerț (grătar); 

     - Cererea  nr. 7935/20.04.2016 depusa la registratura instituției de Purece Ilona Larisa  prin care 

aduce la cunoștința ca expira de drept  la  data de  29.05.2016 contractul de închiriere nr. 

10086/29.05.2013  si solicita încetarea acestuia; 

     - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată; 

     - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, 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 Caietul de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a următoarelor 

spații: 

   1) spațiul (fosta carmangerie) in suprafața de  85,69  mp, din clădirea ”Restaurant Piață” pentru 

activitate de comerț (grătar); 

   2) spațiul din  magazie in suprafața de 39,53 mp din clădirea ”Restaurant Piață”,  pentru depozit 

marfa; 

   3) spațiul din  magazie in suprafața de 18.25 mp din clădirea ”Restaurant Piață”,   pentru depozit 

marfa; 

  Art.2.- Spațiile  pot  fi închiriate și parțial în funcție de solicitări conform releveu clădire. 

  Art.3.- Durata închirierii este de 3 ani, prețul de pornire la licitație fiind de 12 lei/mp/luna, conform 

raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL, actualizat cu indicele de inflație.  

  Art.4.- 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 18.05.2016, la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin                                                                   

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 mai 2016 

Nr. 51 
 

 

            ROMÂNIA 



       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

HOTĂRÂRE 

privind repartiția apartamentului nr. 8 din blocul ANL 2003 

 situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11, orașul 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 al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- Lista solicitanților  care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,  propunerile privind 

ordinea si modul de soluționare a cererilor, aprobată prin HCL nr. 17/29.02.2016;  

- Procesul verbal nr. 9336/17.05.2016  al comisiei de analiză a dosarelor pentru obținerea unei locuințe 

ANL privind propunerea  de repartizare a locuinței libere; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbunești  nr. 129 /2008; 

- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

-  art. 8 alin (2) si( 3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern 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; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 8, sc.4, et.3, din blocul ANL 2003, situat pe strada 

Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești, începând cu data de 01.06.2016 doamnei              

STERIAN MARILENA NOLY.  

   Art.2.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de specialitate vor 

încheia contractul de închiriere.         

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.05.2016, la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Mihăilescu Constantin                                          SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin     
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Nr. 52 
 

 


