
ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  
          

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017 

 

 

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

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

- raportul de specialitate nr. 5291/17.03.2017  al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane 

din cadrul instituţiei ; 

- Legea 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017; 

- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 – privind Finanțele Publice Locale cu completările si modificările 

ulterioare; 

- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice; 

- OMFP nr. 2634/2015 – privind documentele financiar contabile; 

- Legea nr. 98/2016 – privind achizițiile publice; 

- OMFP nr. 1802/2014 – pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;  

- Decizia nr. 4; 3926/24.02.2017 – AJFP Gorj ( DGFP Gorj); 

- Adresa nr. 4986/13.03.2017 transmisă de AJFP Gorj; 

- Adresele nr. 1983/30.01.2017; 4982/13.03.2017 transmise de Consiliul Județean Gorj; 

- Adresa nr. 23379/05.12.2016 transmisa de MDR și Administrația Publică- Inspectoratul in 

Construcții; 

- Adresa nr. 24759/23.12.2016, transmisa de Spitalul Orășenesc Tg. Cărbunești ; 

- Adresele  nr. 3644/12.12.2016; 3697/16.12.2016;  170/27.01.2017; 585/24.02.2017; 

5136/15.03.2017; 5252/16.03.2017 transmise de Colegiul National „Tudor Arghezi”; 

- Adresele nr. 22183/11.11.2016; 799/16.01.2017; 3118/13.02.2017; 85/24.02.2017; 

5130/15.03.2017; transmise de Școala Gimnaziala „George Uscătescu”; 

- Cerere nr. 23492/06.12.2016 transmisă de Pavel Cristian – medic Cabinet Medical Individual; 

- Cerere nr. 23493/06.12.2016 transmisă de Lumezeanu Maria - medic Cabinet Medical 

Individual; 

- Adresa nr. 4380/03.03.2017 transmisă de SC Aparegio Gorj SA; 

- Cererea nr. 21567/02.11.2016 – întocmită de Zorlescu Adrian – cetățean oraș Tg. Cărbunești; 

- Referatele, adresele, notele de fundamentare, cererile şi celelalte documente privind solicitările 

de fonduri băneşti ale birourilor şi serviciilor din Primăria Tg. Cărbunești, precum şi ale 

structurilor subordonate, menţionate în proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi în raportul 

de specialitate;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 



HOTĂRĂŞTE 

 

  

    Art.1. (1)- Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Orașului Tg. 

Cărbunești detaliat la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole, 

subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate bugetare. 

               (2)- Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Orașului Tg. Cărbunești se 

stabilește la venituri în sumă de 15.651.480 lei  și la cheltuieli în sumă de 16.245.520 lei, cu un 

deficit de   594.040 lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/10). 

 

 

 

 

   Art.2.- Bugetul de venituri şi cheltuieli  al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si 

al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii  pe anul 2017 se stabileşte la venituri în 

sumă totală de 36.704.900 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 36.737.870  lei, cu un deficit  de 

32.970 lei, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).  

    Art.3.- Bugetul local de venituri si cheltuieli  pe anul 2017 al oraşului Tg. Cărbunești  se 

aprobă  la secţiunea de funcţionare cu venituri în suma de 14.372.020 lei şi la cheltuieli  în 

suma de      14.372.020 lei, conform anexei nr. 1.1, iar la secţiunea de dezvoltare cu  venituri în 

suma de   1.279.460 lei şi cheltuieli în suma de 1.873.500 lei, cu un deficit de  594.040 lei, 

conform anexei nr.1.2.  

    Art.4.- Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si 

al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017 se aprobă la secţiunea de 

funcţionare  cu venituri în sumă de 36.219.400 lei şi la cheltuieli în suma de 36.252.370 lei  cu 

un deficit de 32.970 lei, conform anexei nr. 2.1, iar la  secţiunea de dezvoltare  cu venituri în 

sumă de 485.500 lei şi cheltuieli în sumă de 485.500 lei, conform anexei nr.2.2.  

    Art.5.- Se aprobă „Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2017”,  conform 

anexei nr. 3 (formular cod 14). 

   Art.6.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 31.12.2016 pentru  cheltuielile secţiunii de 

dezvoltare în suma de 594.040 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare la 

următoarele obiectivele de investiţii: Proiect tehnic și execuție varianta de circulație peste Valea 

Ungurelu – Ștefănești; Reabilitare strada Gilortului, Gării, zona blocuri – str. Pădurea Mamului; 

Reabilitare drum Curteana DC59. 

    Art.7.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 31.12.2016  evidenţiat  în bugetul de 

venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii și subvenții, astfel :  

               - Spital Orăşenesc de Urgenta Târgu Cărbunești  în suma  de 14.130 lei  pentru  

finanţarea secţiunii de funcţionare;  

              - Colegiul Naţional  „Tudor Arghezi”  în sumă  de 2.260 lei – pentru finanţarea  

cheltuielilor secţiunii de funcţionare; 

              - SC. Gimnaziala ”George Uscătescu” în sumă de  16.380 lei - pentru finanţarea  

cheltuielilor secţiunii de funcţionare; 

    Art.8.- Se aprobă utilizarea excedentului  cumulat la 31.12.2016  evidenţiat în bugetul de 

venituri si cheltuieli  al activităţilor finanţate din venituri proprii în suma  de  200 lei - 

Administraţia Pieţii  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 



    Art.9.- Se aprobă numărul maxim de posturi,  pe capitole bugetare, ale Orașului  Tg. 

Cărbunești, conform anexei nr. 4. 

   Art.10.- Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3 și 4 fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

   Art.11.- 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 23.03.2017  la  care 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  23 martie 2017 

Nr. 30 

 

 

 

ANEXA NR. 4  LA HCL nr. 30 din 23.02.2017 

 

 

 

 

TABEL 

cu numărul de personal conform  

statelor de funcții  aprobate pentru anul 2017 

 

CAPITOLE 

BUGETARE 

NUMĂR DE 

POSTURI 

APROBATE 

CONFORM OUG 

63/2010 

NUMĂR DE 

POSTURI 

APROBATE LA  

CAPITOLELE DE 

CHELTUIELI  

EXCEPTATE 

          TOTAL 

        CAPITOLE 

        BUGETARE       

          0              1                  2            3= 1+2 

   51.02               54                 -                   54 

   54.02                 6                 -                     6   

   60.02                -                 -                     - 

   61.02               17                 -                   17 

   65.02                -              123,14             123,14  

   66.02                -                  7                     7  

   67.02                6                  -                                      6    



   68.02                -                49                   49 

   70.02                -                  -                    - 

   74.02                1                         -                    1              

   80.02                -                 -                    - 

   81.02                -                 -                    - 

   83.02                -                 -                    - 

   84.02                -                 -                    - 

   87.02                -                 -                    - 

   54.10                -                 -                    - 

   61.10                -                 -                    -    

   65.10                -                 -                    - 

   66.10                -            650               650 

   67.10                4                 -                   4 

   68.10                -                 -                   - 

   70.10                2                 -                   2 

   74.10                -                 -                   - 

   80.10                -                 -                   - 

   83.10                -                 -                   - 

   84.10                -                 -                   - 

   87.10                -                 -                   - 

TOTAL              90             829,14             919,14 

 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

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

primarului oraşului Tg. Cărbunești şi ale Serviciilor Publice subordonate   

Consiliului Local Tg. Cărbunești, judeţul Gorj pe anul 2017 

              

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

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate; 

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

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

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



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

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

- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) şi alin. (3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;   

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

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

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

- HCL nr. 30 /23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. 

Cărbunești pe anul 2017;   

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

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

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

Organigrama Serviciului Poliţia Locală Tg. Cărbunești şi Organigrama Direcției 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. 

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

conform anexelor nr. 5 - 17.    

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

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

Cărbunești  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

Tg. Cărbunești,  23 martie 2017 

Nr. 31 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea  Consiliului Comunitar Consultativ  

al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul  Gorj 



 

 

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 întocmit de Direcția de Asistență Socială; 

 - prevederile art. 113 şi 114 alin. (1), (2), (3) şi (4) din  Legea 272/2004 privind protecţia si 

promovarea drepturilor copilului;            

 - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a direcţiei 

generale de asistenta sociala si protecţia copilului; 

 - H.G. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia 

copilului; 

  - OG 86/2004 privind modificarea OG 68/2003 privind serviciile sociale; 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE: 

 

    Art.1.- Se aprobă reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ al oraşului Tg. Cărbunești, 

în următoarea componenţă : 

1. Preşedinte : Văduva Elena   - profesor psiholog                

2. Secretar :   Pîrvan Cosmin - profesor 

3. Membru: Stoican Angela - șef serviciu  Direcția de Asistență Socială;   

4. Membru: Popescu Elvis-Cosmin - asistent medical în cadrul Direcției de Asistență 

Socială;   

5. Membru: Dobrovie Robert-Andrei  -  asistent medical comunitar în cadrul Direcției 

de Asistență Socială;   

6. Membru: Cojan Grigore - consilier local 

7. Membru: Târziu Ştefania - medic  

8. Membru: Dumitrescu Aurelian – preot 

9. Membru: Stanciu Valentin– agent – Politia Oraşului Tg. Cărbunești 

10. Membru: Căldăraru Oradian  –reprezentant minorităţi (romi) 

11. Membru: Rebedea Dumitru - om de afaceri;  

    Art.2.- Consiliul Comunitar Consultativ,  prevăzut la art. 1 se va întruni ori de cate ori este 

nevoie, în şedinţe convocate de oricare dintre membrii, pentru soluţionarea problemelor sociale 

ivite la nivelul localităţii. 

    Art.3.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar 

Consultativ al oraşului Tg. Cărbunești, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.   

    Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în 

vederea ducerii la îndeplinire. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 



Tg. Cărbunești,  23 martie 2017 

Nr. 32 

Anexă la HCL nr. 32 din 23.03.2017 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE 

A CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV 

 

 

I. Componența Consiliului comunitar consultativ  

          Consiliul comunitar consultativ este format din persoane cu disponibilitate pentru a 

desfășura o munca cu caracter voluntar, sa aibă influenta asupra comunității si receptivitate la 

problematica sociala. 

         Pot fi membri in consiliul comunitar consultativ : preoți, cadre didactice , medici, consilieri 

locali, polițiști, oameni de afaceri, reprezentanți ai unor comunități etnice, etc. 

         Nr. de membri:11 

II. Înființare si mandate  

        Consiliul comunitar consultativ se înființează prin hotărâre a consiliului local. 

        Durata mandatului : 2 ani  

 Numărul de mandate : nelimitat  

 Daca un membru se retrage in timpul mandatului, primarul împreuna cu membrii consiliului vor 

alege o alta persoana, pentru care consiliul local va adopta o noua hotărâre. 

 Revocarea unui membru se poate face cu 2/3 din numărul membrilor consiliului comunitar 

consultativ. 

III. Activitatea si rolul consiliului comunitar consultativ 

- Informare cu privire la drepturile copilului si obligațiile părinților sau familiei extinse; 

- Identificarea copiilor sau familiilor care au nevoie de sprijin; 

- Analizarea cazurilor individuale; 

- Recomandări de soluționare a cazurilor individuale; 

- Medierea conflictelor intrafamiliale; 

- Activități de strângere de fonduri in folosul copiilor si a familiilor aflate in dificultate; 

- Recomandări adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea situației sociale 

caracteristice comunității; 

- Prevenirea separării copilului de părinți si sprijinirea familiei; 

- Conștientizarea părinților asupra responsabilităților care le revin; 

     IV.   Raporturile intre  Consiliul comunitar consultativ si autoritățile administrației 

publice locale  

            Actul administrativ prin care consiliul comunitar consultativ a fost înființat trebuie adus 

la cunoștința comunității. 

           Consiliul comunitar consultativ 

- Nu se subordonează autorității care l-a creat (consiliul local) si nici compartimentului de 

autoritate tutelara si asistenta sociala; 

- Funcționează ca o structura comunitara independenta; 

- Are relații de colaborare cu autoritățile locale; 

- Desfășoară o activitate cu caracter voluntar; 



- Recomanda consiliului local / primarului /Comisiei pentru protecția copilului luarea unor 

masuri pentru soluționarea cazurilor sociale (servicii sociale, masuri speciale de 

protecție). 

        V. Raporturile intre membrii Consiliului comunitar consultativ 

          Selecția membrilor pentru Consiliul comunitar consultativ se realizează de către primar cu 

aprobarea consiliului local. Membrii consiliului acționează ca o echipa, având relații de 

colaborare si aceeași poziție. 

         Concluziile si deciziile adoptate prin votul majorității fiind însușite de fiecare membru in 

parte. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

         Brujan Mihai-Cosmin                                                                            SECRETARUL 

ORAȘULUI 

                                                                                                            Cons.jr.Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești 

  în  Adunarea Generală a Asociației „Inimi de Gorjeni”   

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

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

- adresa din partea Asociației „Inimi de Gorjeni”  nr. 11/06.03.2017 înregistrată la Primăria 

oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 4594/07.03.2017;   

- Actul Constitutiv al  Asociației „Inimi de Gorjeni”;  

- Statutul Asociației „Inimi de Gorjeni”;  

- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, republicată, 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 desemnează domnul BRUJAN  MIHAI-COSMIN  reprezentantul  Consiliului 

Local al oraşului Tg. Cărbunești  în Adunarea Generală a Asociației „Inimi de Gorjeni”.   

          Art.2.- Primarul oraşului și 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 23.03.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  23 martie 2017 

Nr. 33 

 

                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, prin încredințare directa a suprafeței 

de 16,94 mp teren intravilan aparținând  domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești situat  

în strada Tudor Arghezi în partea de Est a blocului B2 

 

 

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

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

- expunerea   de motive;  

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

orașului Tg. Cărbunești; 

- Solicitarea cu nr. 4472/06.03.2017 din partea d-lui Crăsnaru Nicolae; 

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata cu modificările și 

completările ulterioare; 



- Art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art. 693-702 din Noul Cod Civil aprobat prin legea nr. 287/2009 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 constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, prin încredințare directă 

domnului Crăsnaru Nicolae, pentru terenul intravilan în suprafața de 16,94 mp aparținând 

domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești, situat în strada Tudor Arghezi în partea de Est a 

blocului B2, pentru extindere construcție, conform planului de amplasament anexat.  

    Art.2.- Durata constituirii dreptului de superficie este de 49 ani, prețul fiind de 19,83 

lei/mp/an și se va actualiza anual cu indicele de inflație. 

    Art.3.-  Se împuternicește Primarul orașului Tg. Cărbunești să semneze contractul de 

superficie în condițiile prevăzute de lege. 

    Art.4.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. 

Cărbunești, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  23 martie 2017 

Nr. 34 

 

                   ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea caietului de sarcini și scoaterea la licitație publică  în vederea utilizării 

standului nr. 12 în suprafață de 16 mp  situat în Piața agroalimentară, tronson 2,  

oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj  

 



 

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

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

- expunerea   de motive;  

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

orașului Tg. Cărbunești; 

- Referatul nr. 5205/16.03.2017 întocmit de dl. Vlăduțescu Ovidiu Mihai administrator la Adm. 

Pieții; 

- HCL nr. 16/27.02.2014 privind taxa de utilizare stand/luna; 

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

completările ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata cu modificările și 

completările ulterioare;  

- 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 aprobă caietul de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea utilizării 

standului nr. 12  în suprafața de 16 mp  situat în Piața agroalimentară, tronson 2, oraș Tg. 

Cărbunești, județul Gorj.  

     Art.2.- Durata utilizării este de 5 ani, prețul minim de pornire la licitație pentru standul în 

suprafața de 16 mp, fiind de 400 lei/stand/luna. 

     Art.3.-  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 23.03.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  23 martie 2017 

Nr. 35 

 

                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    



    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listelor prevăzute de Regulamentul de instituire si administrare a taxei 

speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare aprobat prin HCL nr. 

133 din 24.11.2016 

 

 

 

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;  

- Dispoziția primarului nr. 8/12.01.2017 prin care se stabilesc comisiile în vederea identificării 

caselor părăsite, nelocuibile, precum și contribuabili cu domiciliile în alte localități, dar care au 

poziție de rol în orașul Tg. Cărbunești;  

- Tabelul  nominal cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror 

contribuabili au domiciliul în alte localități întocmit de comisiile numite prin dispoziția nr. 

8/2017;  

 - Tabelul  nominal cu casele părăsite, nelocuibile, ai căror moștenitori nu pot fi identificați de pe 

raza orașului Tg. Cărbunești întocmit de comisiile numite prin dispoziția nr. 8/2017;  

- HCL nr. 133 din 24.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a 

taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare; 

- prevederile art.3 alin.(1) și (2) din HCL nr. 27 din 28.02.2017;  

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 HOTĂRĂŞTE 

        
 

   Art.1.- Se aprobă Lista cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai 

căror contribuabili au domiciliul în alte localități, care vor achita taxa de salubrizare în 

cuantum de             40 lei/an, prevăzută în anexa nr. 1.   

   Art.2.- Se aprobă Lista cu casele părăsite, nelocuibile, ai căror moștenitori nu pot fi 

identificați de pe raza orașului Tg. Cărbunești,  prevăzută în anexa nr. 2.   

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

   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 23.03.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 



 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  23 martie 2017 

Nr. 36 

 

 Anexa nr. 1 la HCL nr 36 din 23.03.2017  

 

 

LISTA CU CASELE LOCUITE TEMPORAR PE RAZA ORAȘULUI TG. CĂRBUNEȘTI 

SAU AI CĂROR CONTRIBUABILI AU DOMICILIUL IN ALTE LOCALITĂȚI CARE 

VOR ACHITA TAXA DE SALUBRIZARE IN CUANTUM DE 40 LEI/AN. 

COD/ 

CNP 

NUMELE SI PRENUMELE ADRESA SCUTIRE 

ROL FISCAL 

579 CHIREATA TUDOR STEFANESTI  

23 LUNGU VIOREL POJOGENI 

510 LUNGU NICOLAIE POJOGENI 

4614 DRAGODAN GABRIELA CARBUNESTI SAT  

2842 PAUNA LUCIA TG. CARBUNESTI, STR. TRANDAFIRILOR 

887.1 GISCA DANIEL ROMEO TG. CARBUNESTI, STR. TRANDAFIRILOR 

707 CHIREA RODICA STEFANESTI  

709.1 PATROI DANIEL FLORIN STEFANESTI  

634.1 BRANESCU MARIUS STEFANESTI 

2809,1 COTOJMAN MIRCEA COSMIN TG. CARBUNESTI, STR PADUREA 

MAMULUI 

331 BALOIU LORENZO POJOGENI  

4310,1 ZORILA ALINA TG. CARBUNESTI ,STR TUDOR ARGHEZI 

1485 TRUSCA WALTER BLAHNITA DE JOS 

3970 VILSAN CRISTIAN NICOLAE TG. CARBUNESTI, STR PADUREA 

MAMULUI 

472 POPESCU VELIA POJOGENI  

786 IANCU CRISTINA MIHAELA POJOGENI  

2559 CIRSTEA GRIGORE CONSTANTIN TG. CARBUNESTI 

3211 MAINERICI ISABELLA TG. CARBUNESTI,STR PIETII  

1889 HAIDUCESCU ADRIAN TG. CARBUNESTI,STR TRANDAFIRILOR  

4754 BURGHIDI RODICA TG. CARBUNESTI,STR EROILOR  

3054 NEGRU CALOTA DUMITRU TG. CARBUNESTI 

1134.1 BANDOIU MARIANA CURTEANA 

1003 MARGINEANU PUSA - DEF 

BRINDUSOIU GHEORGHE 

  

1797 DARGODAN SILVIA CARBUNESTI SAT  



 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 36 din 23.03.2017 

 

 

LISTA CU CASELE PĂRĂSITE, NELOCUIBILE, AI CĂROR MOȘTENITORI NU POT FI 

IDENTIFICAȚI DE PE RAZA ORAȘULUI TG. CĂRBUNEȘTI 

 

1315 BODUNU MARIUS COJANI  

2891 POPESCU MARIANA  TG. CARBUNESTI,STR MINERILOR  

444 GARAIACU ADRIANA POJOGENI  

2433 POPESCU MIRCEA TRANDAFIRILOR BL J 

5028 SANTIA MARINA COJANI  

4827 SANDU MIHAI TG. CARBUNESTI,CALEA TG JIU  

4174 REDECA CONSTANTIN TG. CARBUNESTI,STR PANDURILOR 

3958 MIREA MARIUS VINTILA TG. CARBUNESTI,PADUREA MAMULUI  

1178 PUTINELU VERONICA CURTEANA 

437 DUMITRU AURELIA POJOGENI 

2652 CIOBANU CONSTANTIN TG. CARBUNESTI,STR TRANDAF 

1875 MILOSTEANU CONSTANTIN TG. CARBUNESTI,STR TRANDAFIRILOR 

427 NEGREA NICOLAE POJOGENI  

290 RADOI IULIA POJOGENI  

4972 GULIOIU MARIOARA COJANI  

4853 BAROS ION COJANI 

758 IONASCU TITU CARBUNRSTI SAT  

2521 TUMBAR SILVIA TG. CARBUNESTI, T. ARGHEZI  

1468 SANDU AURELIA BLAHNITA DE JOS 

457 DIDEA DOINA COMANESTI  

1486 DIDEA DOINA BLAHNITA JOS 

974 COMAN GABRIELA FLORESTENI 

2725 PURCARU EMILIA TG. CARBUNESTI,STR MINERILOR 

3625.3 MILITARU VANIA TG. CARBUNESTI,STR TUDOR ARGHEZI 

160 GARLEA REOLINA POJOGENI 

77 DIACONESCU MAXIMILIAN POJOGENI 

302 NEICUS VIORICA POJOGENI 

303 NEICUS CODRUTA POJOGENI 
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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

HOTĂRÂRE 

       privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea  

oraşului Tg. Cărbuneşti, anul 2017    
 

 

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 Gospodărie Urbană; 

          - raportul de specialitate al compartimentului Asistenţă Socială;  

          - adresa nr. 2693/2017 a Consiliului Județean Gorj;           

          - Ordonanţa nr. 21/30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată 

prin Legea 515 /2002; 

COD/ 

CNP 

NUMELE SI PRENUMELE ADRESA SCUTIRE 

ROL FISCAL 

442 GARAIACU DORIN  POJOGENI R442 

389 DEF PIELEA ELENA POJOGENI 

29 VISAN CARMEN POJOGENI  

131 HAIDUCESCU STEFAN POJOGENI  

1575 ZORILA ELENA CĂRBUNEȘTI SAT NR 64 

497 MIROIU MARIAN POJOGENI 

416 NANU FLOAREA POJOGENI 

316 BADEA ANETA POJOGENI 

443 DIACONESCU ION POJOGENI 

5319 COTOJMAN GABRIEL NICOLAE COJANI  

1984 DEF DIDEA MARIA BLAHNITA DE JOS 

1176 DEF TAURUL TIBERIU CURTEANA 

4449 BOBEANU PAULINA FLORESTENI NR 128 



           - prevederile OG 43/1997 R privind regimul drumurilor, aprobată prin legea nr. 82/1998 

cu modificările şi completările ulterioare;  

           - prevederile Legii nr. 313/2009 privind modificarea şi completarea legii nr. 24/2007 

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi;  

           - prevederile  OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobata cu modificări si 

completări prin Legea 265/2006;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       Art.1.- Se aprobă Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşului               

Tg. Cărbunești  pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 1.   

       Art.2.- Se declară luna APRILIE  2017  -  „Luna Curăţeniei”.   

        Art.3.- Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local ce se vor executa de 

beneficiarii de ajutor social, potrivit legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare pe anul 2017, prevăzut în anexa nr. 2.  

    Art.4.- Anexele  nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre.  

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2017  la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  23 martie 2017 

Nr. 37 

 

 

 

                                                                                           Anexa  nr. 1 la HCL nr. 37  din 

23.03.2017 

 

 

 

PROGRAM 

privind măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea  oraşului Tg. Cărbuneşti 

ANUL 2017 

 

 



        Conform Ordonanţei Guvernului nr. 21 /2002 şi Legea 515 /2002  , privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale , Consiliul Local  şi  Primăria oraşului , conform art. 8  au  obligaţia 

şi răspunderea pentru  a  crea  unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul   administrativ, în 

acest sens vor asigura  următoarele  măsuri :  

I . Consiliul local  şi  Primăria oraşului 

  a) masurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice , cu sprijinul şi sub supravegherea 

organelor de specialitate ale statului  ; 

      Termen   – permanent  

      Răspund   -   Consiliul Local, Primarul, compartimentele  de specialitate;  

  b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;  

       Termen      - permanent 

       Răspund    - Consiliul Local, Primarul   şi salariaţii din cadrul Serviciului Urbanism  

Amenajarea  Teritoriului Gospodărie Urbană si Protecția Mediului;  

 c) prevenirea poluării accidentale  a mediului sau  surselor şi a cursurilor de apă prin depozitarea 

necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;  

        Termen     - permanent  

        Răspund    - Consiliul Local , Primarul  şi compartimentul de specialitate;  

  d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor 

şi a gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare zona;  

       Termen      - permanent  

        Răspund   - Consiliul Local , Primarul  ,compartimentele de specialitate si Operatorul de 

servicii de salubrizare;  

  e)respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism  

aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;  

          Termen       - permanent 

         Răspund    - Consiliul Local, Primarul  şi compartimentul de specialitate;  

   f) curăţenia străzilor,  pieţelor şi a celorlalte locuri  publice , îndepărtarea zăpezii, gheţii de pe 

străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale  , sortarea şi 

valorificarea resurselor materiale refolosibile;  

           Termen      - permanent  

           Răspund   -  Consiliul  Local, Primarul, compartimentele de specialitate  si Operatorul de 

servicii de salubrizare;  

    g)  repararea şi întreţinerea  străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţirea şi 

amenajarea  şanţurilor,  modernizarea drumurilor existente şi realizarea de drumuri comunale 

noi;  

           Termen – permanent   

            Răspund  -   Consiliul Local, Primarul  şi compartimentele de specialitate;  

    h)  finalizarea construcţiilor începute ;  

             Termen    -  permanent   

             Răspund   - Consiliul Local, Primarul şi compartimentele  de specialitate;  

    i )    întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea  periodică a 

acestora; 

               Termen      - permanent  

               Răspund     - Consiliul Local, Primarul  şi compartimentele de specialitate;  

 

   j)    organizarea de acţiuni  de salubrizare şi igienizarea localităţilor;  



             Termen – permanent   

              Răspund – Consiliul Local, Primarul  şi compartimentele  de specialitate;                                                                                      

    k) curăţenia şi salubrizarea digurilor,  a malurilor, a cursurilor  de apă, asanarea terenurilor 

insalubre şi prevenirea poluării apelor;  

               Termen         - permanent  

                Răspund      - Consiliul Local, Primarul  şi compartimentele de specialitate;  

    l )  repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;  

                 Termen         - permanent  

                  Răspund - Consiliul Local, Primarul, compartimentele  de specialitate  si SC 

APAREGIO;  

   m ) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;  

                    Termen        -  permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local, Primarul   şi  SC APAREGIO;  

   n)  buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectul  

corespunzător al  vehiculelor, întărirea ordinii  şi disciplinei;  

                    Termen        -  permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local, Primarul   şi  Politia Locală;    

  o) respectarea strică a  normelor igienico –sanitare în piaţa agroalimentară, în târguri şi oboare;  

              Termen    - permanent  

                 Răspund - Consiliul Local, Primarul,   Administraţia Pieţii şi compartimente de 

specialitate;  

  p)  amenajarea  potrivit planului urbanistic general  şi întreţinerea spaţiilor verzi;  

                     Termen          - permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local, Primarul  şi compartimentele  de specialitate;  

  r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico –sanitare în săli de spectacole , sport,  

stadioane şi celelalte unităţi de cultură  aflate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale  sau 

in administrarea consiliului local ;  

                    Termen               - permanent  

                    Răspund            - Consiliul Local , Primarul  şi  compartimentele de specialitate;  

 s)păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii a monumentelor de pe 

teritoriul oraşului;  

                   Termen                - permanent  

                    Răspunde           - Consiliul Local, Primarul   şi compartimentele de specialitate; 

  

II.  Instituţiilor publice ,  agenţilor economici şi ale celorlalte persoane  juridice le revin 

următoarele obligaţii:   

  a)  să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin 

efectuarea lucrărilor de   reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 

  b)  să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea 

firmelor şi a faţadelor   imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi 

zugrăvirea periodică a acestora; 

 c)  să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte 

terenuri pe care le  deţin, precum şi pe căile de acces; 

d)  să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, 

dezinsecţie şi  deratizare; 



e)  să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 

refolosibile; 

f)  să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor,  părţii carosabile a străzii sau a drumului, a 

locurilor de parcare pe  care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din 

dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de 

consiliile locale; 

g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice 

şi curăţeniei în localităţi; 

h) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile 

publice. 

    

 

III. Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii: 

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor 

gospodăreşti, a curţilor şi   împrejmuirilor acestora; 

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi 

zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 

c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în 

termenele stabilite de   acestea; 

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 

e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea 

din dreptul gospodăriei  şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

g) păstrarea curățeniei pe arterele de circulație;  

f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe 

care le folosesc în alte   scopuri; 

h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice 

şi a curăţeniei în   localităţi; 

i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de 

autorităţile administraţiei   publice locale; 

j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. 

k) curățirea si întreținerea șanțurilor, rigolelor si podețelor aferente proprietății.   

 

        Primăria oraşului Tg. Cărbunești își propune să execute un  program de curăţenie  şi de 

înfrumuseţare a oraşului în  perioada 01.04.2017 – 30.04.2016 cu acțiuni specifice lunii 

curățeniei, cat si pe tot parcursul anului 2017 cu  SC    Salubris Gilort  SRL Tg. Cărbunești,  

personalul beneficiar al Legii 416/2001 ( venitul minim garantat),  precum si  cu    sprijinul   

cetăţenilor  oraşului, asociaţiilor de proprietari - locatari,  instituţii publice  şi agenţii    

economici.  

      Salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a locurilor publice, colectarea, transportul şi 

depozitarea deşeurilor   rezultate, decolmatarea şanţurilor şi rigolelor, igienizarea cursurilor de 

apa Gilort, Blahnița  a pâraielor permanente si nepermanente, reparații străzi, drumuri comunale, 

întreținere rețele iluminat public, reparații fântâni publice, lucrări de întreținere spatii verzi si de 

amenajare de noi spatii verzi. 

 

      Spaţii verzi  

-  lucrări de delimitare a spațiilor verzi pe strada Trandafirilor;   



-  întreţinerea spaţiilor verzi  existente in  oraşul Tg. Cărbunești;   

-  amenajarea de noi spatii verzi in zona blocuri  

-  săpat spatii verzi  semănat gazon;  

-  achiziție material floricol;  

-  tăieri de corecţie la trandafiri str. Trandafirilor și Parc Primărie;  

-  tăieri de corecţie la gardul viu str. Trandafirilor, str. Tudor Arghezi, Pieții si  str. Teilor;  

-  toaletarea  arborilor şi arbuştilor  

-  tăierea arborilor şi arbuştilor uscați care prezintă risc pentru traficul pietonal si auto; 

-  stropirea arborilor si arbuștilor împotriva bolilor si dăunătorilor;      

-  defrişarea  zonelor împădurite;    

-  văruit arbori și pomi; 

 - cosit spatii verzi;  

-  lucrări de strângere a resturilor vegetale;   

-  reparaţii  locuri de joaca,  lucrări de  vopsitorii la accesorii;   

-  lucrări de dezinsecție si deratizare;  

-  identificarea de  depozite  necontrolate de deșeuri pe spatii verzi, colectarea si transportul 

acestora;  

 

 

 

 

 

 

     Străzi, drumuri comunale, sătești și  vicinale 

- reparaţii  drumuri comunale, sătești  si vicinale  satele aparținătoare orașului Tg.Cărbunesti:   

Pojogeni (Comănești ,  Cuci, Rugi ) Măceșu , Curteana , Crețești ,    Floreșteni, Cojani, Rogojeni, 

Cărbunești-sat 

 (Tupsa , Puiesti, Zarafi, Gatani, Dutesti )  achiziție material pietros, transport material pietros, 

reprofilare şi compactare; 

- curăţirea şanţurilor şi rigolelor  de scurgere a apelor pluviale;   

- curăţirea podeţelor de vegetaţie crescută şi de deşeuri depozitate;  

- reparaţii străzi oraș Tg. Cărbunești  cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare;    

- reparații străzi str. Pieții, Gării, Gilortului (sector de stradă cuprins între DN 67 B - str. Pieții); 

- reparații trotuare str. Trandafirilor;     

- marcaje străzi  şi treceri pietoni;  

- maturat  străzi  şi trotuare;  

- vopsit, văruit  borduri;    

- montat tuburi pentru preluare ape pluviale sat Pojogeni alunecare teren;  

- ridicarea pământului de pe acostamente şi zona de siguranţă a drumurilor;  

        Mobilier urban  

 - reparaţii băncuţe  şi coşuri de gunoi, vopsitorii unde este cazul;   

 - achiziție indicatoare;  

 - reparații stații de autobuz;  

       Iluminat  public  

 - lucrări de întreținerea - iluminat public zona blocuri, alei  si sate  ( rețele de iluminat 

nemodernizate); 



- achiziție  becuri  si drosere; 

- achiziție corpuri de iluminat public echipate complet;   

       

       Salubritate  

 - colectarea deşeurilor menajere depozitate necontrolat de pe raza orașului și satelor 

aparținătoare;   

 - colectarea selectiva  a deșeurilor  (pet-uri, hârtie,carton, dde-uri) 

-  ridicarea deșeurilor municipale după graficul stabilit;   

          Acţiuni în oraşul Tg. Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmării : modul de 

întreţinere şi curăţire a  şanţurilor, rigolelor, ridicarea materialelor de construcţii depozitate pe 

partea carosabilă, întreţinerea spaţiilor verzi,   a împrejmuirilor, a faţadelor clădirilor, continuarea 

lucrărilor de construcţii începute şi neterminate, depozitarea deşeurilor şi gunoaielor menajere în 

locuri nepermise.   

         Acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici cu privire la colectarea 

selectivă a deşeurilor;  

        

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 
 


