
               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG. CARBUNESTI 
        CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 
privind  schimbarea amplasamentului Gospodăriei de apa GA2 din cadrul proiectului                                

”Alimentare cu apa sat Pojogeni, oras, Tg-Carbunesti, judetul Gorj” 
pe terenul domeniului public situat in incinta scolii primare din satul 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 compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si A.D.P.P;        
          - P.U.G.- sat Pojogeni –proiect nr  88/2003  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin 
H.C.L nr.111/2007 ; 
          - H.G.R nr.973/2002 -Anexa nr.7 –Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 
Tg.Carbunesti (H.C.L nr.55/1999)- poziţia 67; 
          - H.C.L. nr 8/28.01.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei  
„Alimentare cu apa sat Pojogeni, oraş Tg-Carbunesti, judeţul Gorj”  
          - H.C.L. nr.47/12.05.2010 privind aprobarea participării Consiliului Local al oraşului Tg.Carbunesti 
realizarea investiţiei  „Alimentare cu apa sat Pojogeni, oraş Tg-Carbunesti, judeţul Gorj”                  
          - Proiect nr.ES 289/2010 elaborat de S.C. ESCALIA CRAUS SRL Baia Mare; 
          - Prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata  –privind administraţia publica locala; 
               
           În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
         Art. 1. Se aprobă schimbarea amplasamentului Gospodăriei de apa  GA2 din cadrul investiţiei 
„Alimentare cu apa sat Pojogeni, oraş Tg-Carbunesti, judetul Gorj” proiect nr.ES 289/2010 elaborat de 
S.C. ESCALIA CRAUS SRL Baia Mare, pe terenul în suprafaţă de 1193 mp, aparţinând domeniului 
public al oraşului,  situat in incinta scolii primare din  satul Pojogeni, conform planului de situaţie anexat 
care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
               Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 12.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 
   
 
   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
   
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti, 12 mai  2011 
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             ROMÂNIA  
       JUDEŢUL GORJ 
ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 
      CONSILIUL LOCAL                                
 

HOTĂRÂRE   
privind  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  

oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011 
 
 
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 buget /contabilitate – resurse/ umane;  
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ; 
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011; 
- 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 ; 
- contul de execuţie la data de 11.05.2011; 
-  Referatele nr. 6902/03.05.2011 şi 7183/11.05.2011 întocmite de biroului administrarea domeniului 
public şi privat;  
- referatul nr. 7213/12.05.2011 întocmit de dl. Dobrotă Vasile din cadrul centrului Cultural ”Tudor 
Arghezi”;  convenţia nr. 1199/27.01.2011;  
- referatul nr. 6.746/02.05.2011 întocmit de muzeograf Firescu Eugenia;  
 
       În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.-  Se aprobă  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al oraşului                    
Tg.Cărbuneşti cu suma totala de  + 68,90  mii lei pe capitole bugetare, conform anexei nr.1 .  
    Art.2.-  Se aprobă  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii pe anul 2011 cu suma totala de + 39,50 mii lei, pe capitole, conform anexei nr. 2. 
    Art.3.- Se aprobă Lista de investiţii a bugetului local pe anul 2011, prevăzută în anexa nr. 3.          
    Art.4.- Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.   
    Art.5.- Ordonatorul  principal de credite, toate  birourile si serviciile de specialitate  din cadrul  
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc 
Tg.Cărbuneşti şi DSC  Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 12.05.2011, la    
                   care au participat 15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 
   
 
   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
   
 
 
 
Tg.Cărbuneşti, 12 mai  2011 
Nr. 62 



                        anexa nr.1 la HCL nr.62/2011 
-VENITURI-                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                           lei  
Nr. 
Crt.  

Denumire indicator Cod  
indicator  

Prevedere 
conf. 
HCL nr.50 / 
27.04.2011 
 

Prevedere  
Rectificata 
12.05.2011 

Influente 
+/- 

1 Cote si sume defalcate din impozitul pe 
venit  

0402 3.451.980 3.520.880 +68.900 

2 Impozite si taxe pe proprietate  0702 1.394.000 1.394.000  
3 Sume defalcate din TVA  1102 4.402.000 4.402.000  
4 Sume defalc. din TVA pt. finanţarea 

programului de dezv. a infrastructurii şi a 
unor baze sportive  

11.02.07 94.000 94.000  

5 Taxe pe servicii specifice 1502 1.000 1.000  
6 Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe 

activitati  
1602 366.000 366.000  

7 Alte impozite si taxe fiscale  1802 5.000 5.000  
8 Venituri din proprietate  3002 57.000 57.000  
9 Venituri din prestări servicii si activitati 3302 72.000 72.000  

10 Venituri din taxe administrative si 
eliberari de permise  

3402 125.000 125.000  

11 Amenzi , penalitati si confiscari  3502 450.000 450.000  
12 Diverse venituri  3602 608.700 608.700  
13 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

unitatii adm-teritoriale 
3902 - -  

14 Finantarea programului de pietruire a unor 
drumuri comunale  

4202090
1 

- -  

15 Finantare de lucrari de cadastru  420229 - -  
16 Sprijin acordare ajutor incalzire  420234 200.000 200.000  
17 Subventii de la bugetul de stat pentru 

finantarea sanatatii  
420241 11.400 11.400  

18 Fondul social European  450202 25.200 25.200  
 TOTAL   11.263.280 11.332.180 + 68.900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
         CHELTUIELI 

                                                                                                             lei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt.  

Denumire indicator Cod  
indicator  

Prevedere 
conf. 
HCL nr.50 / 
27.04.2011 
 

Prevedere  
Rectificata 
12.05.2011 

Influente 
+/- 

1 Autorităţi executive 5102 1.799.500 1.799.500  
2 Alte servicii generale  5402 746.300 894.500 +148.200 
3 Tranzacţii privind datoria 

publica  
5502 73.000 73.000  

4 Ordine si siguranţa publica  6102 482.470 482.470  
5 Învăţământ  6502 3.970.000 4.170.000 +200.000 
6 Sănătate 6602 607.500 607.500  
7 Cultura, recreere si religie  6702 465.800 466.500 +700 
8 Asigurări si asistenta sociala  6802 966.740 966.740  
9 Locuinţe , servicii si dezvoltare  7002 1.772.600 1.492.600 -280.000 

10 Transporturi  8402 799.700 799.700  
11 Alte acţiuni  8702 25.200 25.200  
12 Excedent 2010  - 445.530 - 445.530  

 TOTAL CHELTUIELI   11.263.280 11.332.180 +68.900 



 
Anexa nr.2 la HCL nr.62/2011 

 
 

Bugetul de venituri si cheltuieli 
al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii 

Si Bugetul de venituri si cheltuieli 
al activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2011 

 
                                                                                                                                              LEI 
                                                                
Nr. 
Crt.  

Denumire indicator Cod  
indicator  

Prevedere 
conf. 
HCL nr.50 / 
27.04.2011 
 

Prevedere  
Rectificata 
12.05.2011 

Influente+/- 

A. VENITURI     
 Contribuţia elevilor pentru 

internate si cantine  
331014 182.702 182.702  

 Venituri din contractele 
incheiate cu casa de sanatate  

331021 6.791.737 6.791.737  

 Venituri din contracte incheiate 
cu DSP din sume alocate de la 
bugetul de stat  

331030 369.200 369.200  

 Total 1 0110 7.343.639 
 

7.343.639 
 

 

 Alte venituri din prestari servicii 
si alte activitati – administratia 
pietii  

331050 230.041 230.041  

 Alte venituri din prestari servicii 
si alte activitati – venituri proprii 
spital  

331050 120.000 120.000  

 Alte venituri din prestari servicii 
si alte activitati – venituri proprii 
Directia de Servicii Comunale 

331050 95.000 95.000  

 Alte venituri din prestari servicii 
si alte activitati – venituri proprii 
Casa de Cultura 

331050 71.900 111.400 +39.500 

 Alte venituri din prestari servicii 
si alte activitati – venituri proprii 
Pasunat 

331050 15.000 15.000  

 Total 2 0110 
 

531.941 571.441 + 39.500 

 Subventii pentru institutii 
publice – Centrul Cultural  

431009 140.000 140.000  

 Subventii pentru institutii 
publice – Activitate Sportiva  

431009 50.000 50.000  

 Subventii pentru institutii 
publice – D.S.P. 

431009 5.000 5.000  

 Subventii din bugetele locale pt. 
Spitale -  

431010 500.000 500.000  

 Total 3 0110 
 

695.000 695.000 0 

 T1 +T2 + T3   8.570.580 
 

8.610.080 
 

+ 39.500 



B CHELTUIELI     
1. Internatul de elevi al Colegiului 

Naţional Tudor Arghezi 
Tg.Cărbuneşti  

65.10.11.03 195.000 195.000  

2. Spitalul oraş Tg.Cărbuneşti  66.10.06.01 7.813.240 7.813.240  
3. Centrul Cultural Tudor Arghezi -  67.10.03.06 211.900 251.400 +39.500 
4. Sport 67.10.05.01 50.000 50.000  
5. Administratia Pietii  70.10.04 240.900 240.900  
6. Directia de Servicii Comunale 70.10.50 100.000 100.000  
7. Agricultura pasuni comunale  83.10.03.30 15.000 15.000  
8. Excedent 2010  -55.460 -55.460  
 Total   8.570.580 8.610.080 +39.500 

 
anexa   nr. 3 HCL 62/2011 

 
Lista obiectivelor de investiţii 

propuse a se realiza în anul 2011 din bugetul local al Oraşului Tg. Cărbuneşti 
 
 

Nr. 
crt 

Capitol 
bugetar 

Denumire obiectiv de investiţii Propunere  
 

Rectificare  
21.03.2011 

1. 51.02. Participare la capital social SC Aparegio 5.000 5.000 
2. 54.02 Execuţie sediu nou SPCLEP 400.000 548.200 
  Sistematizare pe verticală SPCLEP 130.000 130.000 
  Centrala sediu SPCLEP 50.000 50.000 

3. 65.02 Reabilitare şc.gimnazială corp vechi 200.000 400.000 
4. 67.02 Modernizare baza sportivă  154.000 154.000 
5. 68.02 PT + execuţie instalaţie gaze Creşă 6.000 6.000 
6. 70.02 Reabilitare reţele apă - MASTERPLAN 300.000 300.000 
  Alimentare apă sat Pojogeni 300.000 300.000 
  Utlităţi bloc ANL 250.000 0 
  Puţ apă str. Plopilor 30.000 0 
  SF panouri fotovoltaice 5.000   5.000 
  Închidere groapă gunoi 20.000 20.000 
  Staţii clorinare pompe sate 40.000 40.000 

7. 84.02 Proiect tehnic + execuţie str. 
Trandafirilor 

0 0 

  Reab. str. Pieţii-evacuare ape pluviale-
podeţe, rigole 

50.000 50.000 

  Montarea unui sistem video stradal în 
oraş  

80.000 80.000 

  SF centură oraş 60.000 60.000 
  SF Modeniz.DC 18 Cojani 4.000 4.000 
 TOTAL  2.084.000 2.152.200 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG. CARBUNESTI 
        CONSILIUL LOCAL  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea oportunităţii proiectului de finanţare “Dezvoltarea unui sistem eco-eficient in 

oraşul Tg. Carbunesti de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile de 
energie solara, pe baza efectului fotovoltaic pentru consumul propriu” prin accesare de fonduri 

europene si pentru aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul  
proiectului prezentat pentru finanţare 

 
 
 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 ADPP;        

    -  referatul nr. 7175/11.05.2011, întocmit de d-nul. Calina Ionut Adrian, consilier in cadrul biroului 
ADPP - Primăria Oraşului Tg. Carbunesti;  
 - prevederile Ghidului solicitantului pentru POS CCE 2007-2013, Axa Prioritară 4 ,,Creşterea 
eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, DMI- 2 
,,Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi; 
     - prevederile legii 215/2001 privind administraţia publica locala, 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 aprobă  oportunitatea realizării si depunerii proiectului de finanţare “Dezvoltarea unui 
sistem eco-eficient in orasul Tg. Carbunesti de producere a energiei electrice prin valorificarea 
resurselor regenerabile de energie solara, pe baza efectului fotovoltaic pentru consumul propriu”, 
prin accesare de fonduri europene.  
 Art.2.- Se aprobă cofinanţarea din bugetul local in procent de 2% din totalul costurilor eligibile ale 
proiectului, precum si a tuturor celorlalte cheltuieli neeligibile şi conexe care vor apărea în perioada de 
implementare a proiectului ce vor fi efectuate în cadrul proiectului de finanţare. 
 Art.3.- Se numeşte primarul oraşului domnul Mazilu Mihai Viorel ca REPREZENTANT LEGAL 
pentru proiectul de finanţare “Dezvoltarea unui sistem eco-eficient in orasul Tg.Carbunesti de 
producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie solara, pe baza 
efectului fotovoltaic pentru consumul propriu” 
      Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 12.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru şi o                    
                  abţinere. 
   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
   
 
 
Tg.Cărbuneşti, 12 mai  2011 
Nr. 63 



ROMÂNIA            
JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL  TG-CĂRBUNEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  TG-CĂRBUNEŞTI 
 
 

HOTĂRÂREA NR.  64 / 31.05.2011  
privind asocierea oraşului Tg-Cărbuneşti cu judeţul Gorj şi unităţile administrativ-teritoriale din acest 

judeţ în vederea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de 
Salubrizare „ADIS” Gorj, pentru realizarea proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor Solide în  judeţul Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2 – POS MEDIU 
 

 
Consiliul Local Tg-Cărbuneşti întrunit în şedinţă la data de 31.05.2011 
Având în vedere: 
• dezbaterile consemnate în procesul verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 31 mai 2011, în urma 

cărora consilierii locali au hotărât în unanimitate  de voturi supunerea la vot a  proiectului prezentei hotărâri; 
• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
• Raportul de specialitate ; 
• Avizele comisiilor de specialitate ; 
• Prevederile art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, completată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 210/2007; 
• Prevederile art. 49, pct. A din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată 

prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2008; 
• Prevederile art. 11, alin.(1), art. 12, alin. (1) art. 36 alin. (2), lit. b, d şi e, alin. (4), lit. f, alin. (6) lit. a pct.14 şi alin. 

(7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

• Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile HG 855/2008 privind pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 
• Certificatul de înscriere ADIS Gorj nr. 3 din 14.01.2009 eliberat de Judecătoria Târgu-Jiu;  
• Prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului naţional de gestionare a deşeurilor, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. 
• GHIDUL SOLICITANTULUI pentru finanţările prin Axa Prioritară 2 - POS Mediu “Dezvoltarea sistemelor de 

management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate” (Domeniul major de intervenţie 1);  
• Adresa nr. 86661 din 04.02.2010 a Ministerului Mediului – Direcţia Generală AM POS Mediu; 
• Adresa nr. 93501/DF/12.03.2010 a Ministerului Mediului – Direcţia Generală AM POS Mediu; 
• Necesitatea creării cadrului instituţional şi juridic pentru realizarea proiectului de interes comun „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2  POS MEDIU; 
 În temeiul art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu 
modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1 -  Se aprobă asocierea oraşului Tg-Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg-Cărbuneşti, cu judeţul Gorj şi 
unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul 
Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi 
următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare, cu obiect de activitate înfiinţarea serviciului judeţean de salubrizare pentru localităţile de pe raza judeţului 
Gorj, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului 



judeţean de salubrizare a localităţilor membre, precum şi pentru realizarea proiectului de interes comun „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţului Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2 – POS MEDIU “Dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” - Domeniul major de 
intervenţie 2.1. 
 Art. 2 - Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de 
Salubrizare „ADIS” Gorj, cu modificările aduse prin Actul adiţional nr. 1/2011, în forma prevăzută în Anexa 1 la 
prezenta hotărâre şi Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de 
Salubrizare „ADIS” Gorj, cu modificările aduse prin Actul adiţional nr. 1/2010 şi nr. 2/2011, în forma prevăzută în 
Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. (1) Modificările Statutului şi Actului constitutiv „ADIS” Gorj prevăzute la art. 2 vor fi înscrise, potrivit 
legii, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Târgu-Jiu.  

(2) Se actualizează Statutul şi Actul constitutiv al „ADIS” Gorj, în conformitate cu modificările prevăzute la art. 
2, în forma prevăzută în Anexa nr. 3 şi, respectiv, Anexa nr. 4 ,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4 - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” 
Gorj are sediul în România, judeţul Gorj, Palatul Administrativ, Str. Piaţa Victoriei, nr. 2 – 4, Camera 243, Târgu-Jiu şi 
un patrimoniu iniţial de 53600 lei. Se aprobă participarea Consiliului Local Tg-Cărbuneşti la patrimoniul iniţial al 
Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 1000 lei . 

Art. 5 - Se desemnează primarul oraşului Tg-Cărbuneşti ca reprezentant al oraşului Tg-Cărbuneşti în 
Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice 
de Salubrizare „ADIS” Gorj. 

Art. 6. - Se împuterniceşte Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti  să semneze, în numele şi pe seama Consiliului 
Local al oraşului Tg-Cărbuneşti Statutul „ADIS” Gorj, cu modificările aduse prin Actul adiţional nr. 1/2011, în forma 
prevăzută  în  Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, precum şi Actul Constitutiv al „ADIS” Gorj, cu modificările aduse prin 
Actul adiţional nr. 1/2010 şi nr. 2/2011, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre 

Art. 7. -  Se împuterniceşte Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti să semneze în numele şi pe seama Consiliului 
Local Tg-Cărbuneşti., Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul 
Serviciilor  Publice  de  Salubrizare  „ADIS”  Gorj , în  forma  actualizată, prevăzută în Anexa nr. 3  şi, respectiv Anexa 
nr. 4. 
 Art. 8. - Se împuterniceşte Dl. Mazilu Mihai Viorel  cetăţean român, născut la data de 21.08.1962 la Tg. 
Cărbuneşti, judeţul Gorj, domiciliat în Tg. Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 118, judeţul Gorj, posesor al  C.I. seria  
GZ, nr. 126530 eliberată de  oraş Tg. Cărbuneşti  la data de 24.03.2003, să îndeplinească procedurile prevăzute de 
lege pentru înregistrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare 
„ADIS” Gorj la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu-Jiu. 
 Art.9. – Primarul oraşului  şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei  Tg-Cărbuneşti vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13  voturi pentru şi        
                   două  abţineri. 
 
   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
   
 
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti, 31 mai  2011 
Nr. 64 
 
  
 

 



ROMÂNIA            
JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL  TG-CĂRBUNEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  TG-CĂRBUNEŞTI 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj a terenului pe care este amplasat depozitul neconform din zona 
urbană  Tg.Cărbuneşti  în vederea reabilitării, în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide în  judeţul Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2 – POS MEDIU - “Dezvoltarea sistemelor de management 

integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” - Domeniul major de intervenţie 2.1 
 
 

Consiliul Local Tg-Cărbuneşti întrunit în şedinţă la data de 31.05.2011 
 
Având în vedere: 
- dezbaterile consemnate în procesul verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 31 mai 2011, în urma 
cărora consilierii locali au hotărât în unanimitate  de voturi supunerea la vot a  proiectului prezentei hotărâri; 

 - Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre; 
 - Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public şi privat;  
 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate;  
Ţinând cont de prevederile: 
 - HCL Tg.Cărbuneşti  nr. 64/2011 privind asocierea oraşului Tg.Cărbuneşti  cu judeţul Gorj şi unităţile administrativ-
teritoriale din acest judeţ în vederea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de 
Salubrizare „ADIS” Gorj, pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii în 
judeţul Gorj; 
 - Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 2 - POS Mediu “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” - Domeniul major de intervenţie 2.1 "Dezvoltarea sistemelor integrate 
de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”; 
 - art. 12, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art. 123, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
    În temeiul art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

    Art. 1 (1) - Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj a terenului pe care este amplasat depozitul 
neconform din zona urbană Tg.Cărbuneşti în vederea reabilitării, în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor Solide în  judeţul Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2 – POS MEDIU - “Dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” - Domeniul major de intervenţie 
2.1, teren identificat conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       (2) Darea în administrare efectivă a terenului prevăzut la alin. 1 se va face pe bază de contract de dare în administrare 
încheiat între Consiliul Judeţean Gorj şi Consiliul Local al Tg.Cărbuneşti . 
       (3) Se aprobă contractul de dare în administrare a terenului prevăzut la alin. 2, în formă prezentată în Anexa nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       (4) Predarea – preluarea terenului prevăzut la art. 1 şi a documentelor relevante ce atestă dreptul de proprietate publică 
a oraşului Tg.Cărbuneşti  (adeverinţă regim juridic domeniul public şi extras de carte funciară) se va face  pe bază de 
protocol ce se va încheia între Consiliul Judeţean Gorj şi Consiliul Local al Tg.Cărbuneşti. 
 
 
 
 



 
 
    Art. 2. Terenul pe care este amplasat depozitul neconform din zona urbană Tg.Cărbuneşti  ce urmează a face obiectul 
investiţiei, se află în domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, fiind disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus 
în proiect. 
    Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc primarul oraşului   
Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei Tg.Cărbuneşti.   
    Art. 4. Primarul oraşului  şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei  Tg-Cărbuneşti vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru.  
                    
 
   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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ANEXA 1 
                                                                                             la HCL  nr. 65  din 31.05.2011 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a terenului evidenţiat în  domeniul public al oraşului Tg. Cărbuneşti   

propus pentru dare în administrarea 
Consiliului Judeţean Gorj 

 
 

 
LOCUL UNDE ESTE 
SITUAT TERENUL 

SITUAŢIA JURIDICĂ A 
TERENULUI 

PERSOANA JURIDICĂ DE 
LA CARE SE TRANSMITE 

TERENUL 

PERSOANA 
JURIDICĂ LA 

CARE SE 
TRANSMITE 

ÎN 
FOLOSINŢĂ 
GRATUITĂ 
TERENUL 

CARACTERISTICILE 
TEHNICE ALE 
TERENULUI. 
VALOARE DE 

INVENTAR 
- lei - 

1. 2. 3. 4. 5. 
Oraşul Tg. Cărbuneşti, 
Dealul Viilor,  judeţul Gorj  
 

Proprietate publică a  oraşului 
Tg. Cărbuneşti  poziţia nr.  
56  din Anexa nr.7  la  HG nr. 
973/2002 

Oraşul Tg. Cărbuneşti 
prin Consiliul Local al  
oraşului.  
 
 

Judeţul Gorj, 
Consiliul 
Judeţean Gorj 

Teren: 
- Suprafaţă = 2 Ha 
 

 
 

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                ROMÂNIA 
          JUDEŢUL  GORJ 
ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 
       CONSILIUL LOCAL        
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei si   Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Tg.Cărbuneşti precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în  
subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 

              
 

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

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr.884836 din 13.05.2011; 
- Avizul nr.1953700/07.04.2011 al Direcţiei pentru Evidenta Persoanelor si   Administrarea Bazelor de 
Date  din cadrul Ministerului Administraţiei si Internelor; 
- Prevederile Ordonanţei 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. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) 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;             
           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 şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale 
serviciilor subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I şi  II.          
   Art.2.- Se aprobă Organigrama şi  Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a 
Persoanelor înfiinţat in  subordinea  Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, conform anexelor nr. I/A şi  II/A.     
   Art.3.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orasului Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I/B şi II/B. 
   Art.4.- Anexele nr.  I, II., I/A, II/A,  I/B şi II/B fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
   Art.5.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 
      
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 
          JUDEŢUL  GORJ 
ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 
       CONSILIUL LOCAL                                
                                                 

HOTĂRÂRE 
privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat, persoanelor strămutate din 

comuna Bustuchin şi comuna Roşia de Amaradia,  judeţul Gorj,  pentru reconstruirea locuinţelor 
afectate de alunecări de teren, in vatra de sat Cojani, oraş Tg.Carbunesti. 

 
 
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 compart. Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 
             - P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 
aprobat prin  H.C.L nr 32/22.04.2008;  
             - Solicitările cu nr.5166/2011 a doamnei Şindrilaru Rela şi nr. 7185/12.05.2011  a domnului 
Buzurin Victor Alin din comuna Roşia de Amaradia;   
            - prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea lucrărilor 
de construcţii;  
            -  prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia publica locala, republicată . 
 
        În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1.-Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 206 în suprafaţa de 
944,00 mp, doamnei Şindrilaru Rela din comuna Bustuchin, judeţul Gorj pentru reconstruirea locuinţei in 
regie proprie în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti  (plan de situaţie anexat). 
    Art.2.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 263, în suprafaţa 
de  906,58 mp, domnului Buzurin Victor Alin, din comuna Roşia de Amaradia, pentru reconstruirea 
locuinţei in regie proprie, in vatra de sat Cojani, oraş Tg. Cărbuneşti (plan de situaţie anexat). 
    Art.3.- (1)Beneficiarii dreptului  de folosinţă asupra terenurilor  menţionaţi  la art. 1-2 sunt  obligaţi sa 
înceapă construcţia locuinţei in termen de 12 luni de la data atribuirii terenului si sa o realizeze in 
conformitate cu Legea nr. 50 / 1991, republicată.  
                         (2) Nerespectarea acestei obligaţii de către titularii dreptului de folosinţă duce la retragerea  
dreptul de  folosinţa asupra terenurilor . 
     Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 
     
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 
          JUDEŢUL  GORJ 
ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 
       CONSILIUL LOCAL                                
                                                 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  funcţionare a  

Politiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti 
  
 
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; 
- prevederile art.4  alin.4 din Legea nr.155/2010 – Legea Politiei Locale; 
- prevederile art.3 din Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si funcţionare a Politiei locale, 
- prevederile art.36, alin.6, lit.a, pct.7  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, 
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 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
  
     Art.1.- Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare a Politiei Locale Tg.Cărbuneşti, prevăzut 
în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
     Art.2.- Primarul oraşului, Poliţia Locală  şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 
     
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
   
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti, 31 mai  2011 
Nr. 68 
 
 
 



                ROMÂNIA 
          JUDEŢUL  GORJ 
ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 
       CONSILIUL LOCAL                                
 
                                                 
 

HOTĂRÂRE 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/13.01.2011 privind aprobarea cumpărării şi 

acceptării unei donaţii privind unele terenuri situate pe raza oraşului   Tg.Cărbuneşti 
 
 
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 
Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
- expunerea de motive; 
- Raportul secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti;   
- Adresa nr.7901/05.05.2011  din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj , înregistrată la Primăria 
oraşului Tg. Cărbuneşti cu nr. 7172/06.05.2011; 
- prevederile Legii nr. 340/2004– privind prefectul şi instituţia prefectului,  republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată cu completările şi 
modificările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ;   
 
        În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
     Art.1.- Se aprobă revocarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 5/13.01.2011 privind aprobarea 

cumpărării şi acceptării unei donaţii privind unele terenuri situate pe raza oraşului   Tg.Cărbuneşti. 

     Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 
     
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 
          JUDEŢUL  GORJ 
ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 
       CONSILIUL LOCAL                                
                                                 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare în cuantum de 10%  din salariul de bază 

domnului Văduva Vasile Paul – consilier juridic în cadrul Aparatului permanent al  
Consiliului Local   Tg.Cărbuneşti 

 
 
 
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 
Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
- expunerea de motive;  
- Raportul secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.9/31.01.2011 privind   aprobarea reangajării   domnului Văduva Vasile 
Paul pe postul de Consilier juridic IA în cadrul  Aparatului permanent al Consiliului Local al oraşului Tg. 
Cărbuneşti;  
- prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;   
- prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;  
- HCLnr. 33/2010 privind aprobarea Regulamentului  de acordare a  sporului pentru condiţii periculoase 
sau vătămătoare de muncă ;  
- Buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă cu condiţii vătămătoare;   
- prevederile  Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevăzut în anexă la 
O.G.nr.35/2002, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 673/2002 ; 

 
       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 01.06.2011 se aprobă acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare în 
cuantum de 10%  din salariul de bază,  domnului Văduva Vasile Paul – consilier juridic în cadrul 
Aparatului permanent al Consiliului Local   Tg.Cărbuneşti. 
     Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 
     
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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            ROMÂNIA 
       JUDEŢUL GORJ 
ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 
      CONSILIUL LOCAL                                
 
 
 

HOTĂRÂRE   
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare investiţiei  

„Reabilitare şi modernizare clădire piaţă agroalimentară” 
 
 
 

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 al Primăriei 
oraşului Tg.Cărbuneşti ;  
          - Devizului General privind cheltuielile necesare investiţiei „Reabilitare şi modernizare clădire piaţă 
agroalimentară; 
          - prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările 
ulterioare;  
          - prevederile art. 36 alin.(2) litera b), alin.(4) litera d), art. 63 alin.(1) litera c), precum şi art.126   
din Legea 215/2001- republicata,  privind administraţia publica locala cu completările şi modificările 
ulterioare; 
       În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare  
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
    Art.1.- Se aprobă documentaţia tehnico-economici şi indicatorii tehnico-economici din Devizul General 
privind cheltuielile necesare investiţiei „Reabilitare şi modernizare clădire piaţă agroalimentară, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
    Art.2.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre.   
                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 
     
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 
          JUDEŢUL  GORJ 
ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 
       CONSILIUL LOCAL                                
                                                 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public  

al oraşului Târgu Cărbuneşti  
 
 
 
 

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 şi privat; ;  
- Solicitările cetăţenilor din Satul Floresteni cu nr. de înregistrare 7914/2011; 
- prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică locală ; 
- prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
      
     În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
          Art.1.- Se completează Hotărârea Consiliului Local Târgu Cărbuneşti nr.55/02.09.1999, conform 
anexei,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 
     
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                                                                      Anexă la  HCL nr. 72/31.05.2011  

 
 
 
 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIUL PUBLIC  
AL ORAŞULUI TÂRGU CĂRBUNEŞTI. 

 
1. Se completează Inventarul domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti cu următoarele poziţii:  

Secţiunea I : Bunuri imobile 
 
Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Anul 
dobândirii 

Valoare 
de      
inventar 
-mii lei- 

Situaţia 
juridică 
actuală 

131 1.3.7.1 Drum stradal 
DS 37 
Floreşteni - 
Limita Dăneşti   

- Origine şi destinaţie 
-DC 59 : Floreşteni- Limita 
Dăneşti  
-Km 0+000- km1+500 
- lungimea drumului 
L=1,500km 
- lăţimea drumului l=5,5m 
- lungime şanţuri = 3,0 km 
- Nr. podeţe= 1 

2011  Proprietate 
publica a 
oraşului 
Târgu 
Cărbuneşti, 
în 
administrarea 
Consiliului 
Local Târgu 
Cărbuneşti 

 
 
 

 
   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
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                ROMÂNIA 
          JUDEŢUL  GORJ 
ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 
       CONSILIUL LOCAL                                
                                                
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind darea în administrarea Societăţii Comerciale APAREGIO Gorj SA – CED Tg.Cărbuneşti a 

terenurilor si clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea, situate in str. Trandafirilor nr. 41 
 
 
  

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 al Primăriei oraşului 
Tg.Cărbuneşti ; 
- Adresa cu nr. 3500/881/UIP/04.05.2011 a Societăţii Comerciale APAREGIO Gorj SA – Tg.Jiu , 
înregistrata la instituţia noastră cu nr. 7083/05.05.2011; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ; 
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată; 
 
        În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-  Se aproba darea in administrarea  Societăţii Comerciale APAREGIO Gorj SA – CED 
Tg.Cărbuneşti a terenurilor si clădirilor in care îşi desfăşoară activitatea, situate in Str Trandafirilor nr. 41, 
dupa cum urmeaza: 

- Clădiri operaţionale: Strada Trandafirilor: 200 mp; 
- Clădiri pentru ateliere + laborator : 100 mp; 
- Sistematizare / Parcare/ Zona circulaţie, Alei acces: 500 mp 

     Art. 2.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 
     
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 
          JUDEŢUL  GORJ 
ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 
       CONSILIUL LOCAL                                
                                                 
 

HOTĂRÂRE 
privind trecerea terenului în suprafaţă de 12 mp, situat în strada Trandafirilor, oraş Tg.Cărbuneşti  

din domeniul public al oraşului în domeniul privat al  oraşului Tg.Cărbuneşti   
 
 
 
 
 
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 şi privat;  
- solicitarea cu nr. 5708/06.04.2011 din partea doamnei Andriţoiu Daniela;  
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ; 
- prevederile art. 36 alin.2 litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, 
republicată; 
 
        În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
      Art.1.-  Se aprobă  trecerea terenului în suprafaţă de 12 mp, situat în strada Trandafirilor, oraş 
Tg.Cărbuneşti  din domeniul public al oraşului  în domeniul privat al  oraşului Tg.Cărbuneşti   
      Art. 2.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
      
                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru 
                  şi 1 vot împotrivă. 
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                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 
          JUDEŢUL  GORJ 
ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 
       CONSILIUL LOCAL                                
                                                 
 

HOTĂRÂRE 
               privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Primăriei Oraşului Tg.Cărbuneşti 
 
 
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 buget /contabilitate – resurse/ umane;  
- prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala –republicata, cu                   
modificările si completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor publici republicata (r2) cu                   
modificările si completările ulterioare ; 
- Legea nr.7/2004 actualizata privind Codul de conduita al funcţionarilor publici; 
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din cadrul autoritatilor si                     
instituţiilor publice;   
- art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia publica; 
 - prevederile legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările                   
ulterioare; 
 
          În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
  
    Art.1.- Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Oraşului Tg.Cărbuneşti, conform anexei, 
care face parte integranta din prezenta hotărâre 
    Art.2.- Prezenta hotărâre însoţită de anexă va fi afişată pentru aducerea la cunoştinţă salariaţilor 
instituţiei şi va fi transmisă atât celor in cauză, cât şi celor in drept. 
    Art.3.-Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15  voturi pentru. 
     
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
             Cocheci Constantin                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 
          JUDEŢUL  GORJ 
ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 
       CONSILIUL LOCAL                                
                                                 
 
 

HOTĂRÂRE 
               privind aprobarea Bilanţului contabil al SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti 
 
 
 
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 doamnei Băltăreţu Viorica;  
- prevederile Legii nr 82/1991 privind legea contabilităţii cu modificările şi completările                   
ulterioare; 
- prevederile legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările                   
ulterioare;  
- HCL nr. 86/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a SC Salubris Gilort 
SRL  Tg. Cărbuneşti.  
 
 
          În temeiul  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
  
    Art.1.- Se aprobă Bilanţul contabil al SC Salubris Gilort SRL  Tg. Cărbuneşti la data de 31.12.2010, 
prevăzut în anexă, care face parte integranta din prezenta hotărâre 
    Art.2.- Primarul oraşului, directorul şi contabilul-şef  al SC Salubris Gilort SRL  vor asigura  ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri 
                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la    
                   care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru 
                  şi o abţinere.  
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