
ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2016 

 

 

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 buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei nr. 

6273//24.03.2016;  

- 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. 2.464/22.03.2016, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 6.148/23.03.2016; 

- contul de execuție la data de 15.03.2016;  

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

cu modificările şi completările ulterioare ,                
 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, 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 +274,00 

mii lei şi modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în cadrul 

capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 2  (formular cod 11/02). 

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

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

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

hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 



                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 27 

 

                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi  Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti şi ale Serviciilor Publice subordonate   

Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pe anul 2016 

              

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

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate; 

- Prevederile art.III alin.(1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, modificata prin Legea nr.13/2011; 

- Prevederile art. 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. 55449/2015 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al 

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

Consiliului Local al orașului Tg.Cărbuneşti; 

- HCL nr. 9 /01.02.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti pe anul 2016;   

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 



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

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

Organigrama Serviciului Poliţia Locală Tg.Cărbunești şi Organigrama Serviciului Public de 

Asistență Socială Tg.Cărbunești, conform anexelor nr. 1,2,3 și 4.    

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

Tg.Cărbuneşti  şi ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul 

Gorj, conform anexelor nr. 5 - 16.    

   Art.3.- Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 28 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „Regulamentului privind  organizarea şi funcţionarea  

 Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tg.Cărbuneşti” 

 

 

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 întocmit de către coordonatorul S.P.C.L.E.P. Tg.Cărbuneşti privind 

aprobarea modificării „Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea  Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tg. Cărbuneşti” şi Avizul Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3749961 /2016;  

 În conformitate cu prevederile: O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr.2104/2004 

pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din 

aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi 

managementul resurselor umane, financiare şi materiale; H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea 



Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; Legea 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. 64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu 

privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.  

        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 privind  organizarea şi funcţionarea  Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tg.Cărbuneşti”, prevăzut în anexă, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.            

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

Tg.Cărbuneşti şi conducerea SPCLEP   vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 29 
 
 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

HOTĂRÂRE 

privind repartiția a patru apartamente din blocurile ANL2003 și ANL2012  

 

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. 6.274/24.03.2016  al comisiei de analiză a dosarelor pentru obținerea unei 

locuințe ANL privind propunerile de repartizarea locuințelor pentru tineri;   



-  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; 

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

- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  republicata, 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. 5, sc.1, et.2, din blocul ANL2003, situat pe 

strada Pădurea Mamului, nr. 11, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data de 04.04.2016 doamnei              

DOBRE MIRABELA ELENA.  

   Art.2.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 3, sc.4, et.1, din blocul ANL2003, situat pe 

strada Pădurea Mamului, nr. 11, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data de 04.04.2016 domnului             

ZORILĂ RAREȘ CLAUDIU.  

   Art.3.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 16, sc.A, et.3, din blocul ANL2012, situat pe 

strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data de 04.04.2016 

domnului PÎRVAN FLORIN SILVIU.  

   Art.4.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 18, sc.A, et.3, din blocul ANL2012, situat pe 

strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data de 04.04.2016 

domnului               MILOȘESCU IULIAN.   

    Art.5.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de 

specialitate vor încheia contractele de închiriere.         

    Art.6.- 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 din data 30.03.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 30 

 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

HOTĂRÂRE 



privind concesionarea prin licitație publica deschisa a terenului in suprafața de 1 mp situat in 

orașul    Tg. Cărbunești, strada Minerilor, Bl K și concesionarea prin licitație publica deschisa a 

terenului in suprafața de 1 mp situat în orașul Tg. Cărbunești, str. Pandurilor, aparținând 

domeniului public al  

orașului 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  întocmit  de d-na Ciontescu Constanta   consilier  superior  si insp. 

asistent Zorlescu Liliana in   cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tg. 

Cărbunești; 

- Cererea nr.  6232/23.03.2016 depusa la registratura instituției  de d-nul Ularu Stefan Mihai; 

- Cererea nr. 6254/23.03.2016 depusa la registratura instituției de d-na  Savescu  Gabriela Elena; 

- prevederile art.3 alin.(4) si ale art. III pct.5 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica; 

- prevederile O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publica; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare; 

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

locale republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, 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 concesionarea, prin licitație publică deschisă, a terenurilor aparținând 

domeniului public al orașului Tg. Cărbunești  situate in: 

                         a) Oraș Tg. Cărbunești, strada Minerilor, BL K, în suprafața de 1 mp; 

                        b) Oraș Tg. Cărbunești, str. Pandurilor, în suprafața de 1 mp;  

   Art.2.- Se aprobă Caietul de sarcini și documentația de atribuire pentru concesionarea prin 

licitație publica deschisa, a terenurilor prevăzute la art. 1, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.3.-  Se aprobă concesionarea terenurilor  pe o perioada de 10 ani, cu posibilitatea de 

prelungire a duratei contractului prin încheierea unui act adițional, in condițiile legii. 

    Art.4.- Se aprobă prețul minim de pornire la licitație de 31 lei/mp/an pentru suprafața de 1 mp, 

situat în orașul Tg. Cărbunești, strada Minerilor, Bl K.  

    Art.5.- Se aproba prețul minim de pornire la licitație de 31 lei/mp/an pentru suprafața de 1 mp, 

situat în orașul Tg. Cărbunești, str. Pandurilor. 

    Art.6.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au 

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

abținere. 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 



                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 31 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  tarifelor pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice 

și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, practicate de SC Salubris  

Gilort SRL Tg.Cărbunești  pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi a satelor aparţinătoare, 

 stabilite conform Ordinului nr. 109/2007 al ANRSC,    

 

 

 

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;  

- Notele de fundamentare privind stabilirea tarifelor;  

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

- Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;  

- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

    

    

    Art.1.- Începând cu data de 01.04.2016 se aprobă tarifelor pentru activitatea de curățare și 

transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau 

îngheț, practicate de SC Salubris  Gilort SRL Tg.Cărbunești  pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi a 

satelor aparţinătoare, stabilite conform Ordinului nr. 109/2007 al ANRSC,  prevăzute în  anexă, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

SC Salubris Gilort SRL vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  



     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au 

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

abțineri. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 martie 2016 

Nr. 32 
 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

 

HOTĂRÂRE 

privind închirierea prin  licitație publică a spațiului ”Restaurant - Piață” în suprafață de 83,75 

mp, situat în Piața Agroalimentară a orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj, în vederea 

desfășurării de activități comerciale - vânzări produse: piese de utilaje (piese tractor), cereale, 

etc.   

 

 

 

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 Administrarea domeniului public și privat al Primăriei 

orașului Tg.Cărbunești;   

- Cererea nr. 6409/25.03.2016 depusa la registratura instituției  de SC RECOSEMTRACT SRL 

Timișoara prin administrator Semen Vasilica;  

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

- prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, 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 Caietul de Sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a 

spațiului ”Restaurant - Piață” în suprafață de 83,75 mp, situat în Piața Agroalimentară  a orașului 

Tg. Cărbunești, județul Gorj în vederea desfășurării de activități comerciale - vânzări produse: 

piese de utilaje (piese tractor), cereale, etc.                

      Art.2.- Spațiul poate fi închiriat 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/lună, 

conform raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL, actualizat cu indicele de 

inflație.  

     Art.4.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea denumirii ,, CRISTINEL RĂDUCAN”  

STADIONULUI 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;  

- biografia privind  viaţa şi activitatea lui Cristinel Răducan;  

- Avizul favorabil al Comisiei de Atribuire de Denumiri a județului Gorj nr. 1 din 23.03.2016;  



- raportul de avizare al comisiei  de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi 

social-culturale, culte,muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport din 19.02.2016;    

 - prevederile OG nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu  

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , 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 atribuirea denumirii ,,CRISTINEL RĂDUCAN”     STADIONULUI  

orașului           Tg. Cărbunești . 

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

Tg.Cărbuneşti, şi conducerea Clubului Sportiv ”Gilortul”  Tg. Cărbunești, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentantului oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul 

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



 

 

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

         - discuţiile şi propunerile din şedinţa consiliului local din data de 30 septembrie 2013 

consemnate în procesul verbal al şedinţei;  

          - demisia dl. Văduva Vasile Paul din funcția de reprezentant al orașului Tg.Cărbunești în 

cadrul Adunării Generale a Asociaților la SC Salubris Gilort SRL înregistrată la nr. 

4989/09.03.2016;  

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

ulterioare 

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

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

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    

    Art.1.- Se numeşte domnul Ianăș Dumitru,  cetăţean român, născut la data de 07.05.1954, în        

loc. Pojogeni, judeţul Gorj, domiciliat în oraşul Tg.Cărbuneşti, sat Pojogeni, nr. 400, judeţul 

Gorj, identificat cu C.I. seria GZ, nr.337952, emisă la data de 15.04.2009  de  SPCLEP 

Tg.Cărbuneşti, având CNP 1540507182836, ca reprezentant  al asociatului persoană juridica - 

oraşul Tg.Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, având C.U.I. 4898681, în cadrul 

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

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

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

Salubris Gilort S.R.L. se abrogă.  

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

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

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.03.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                     Popescu Nicolae                                                 SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                   cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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