
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură „TUDOR ARGHEZI”, 

ediţia a - XXXVIII - a, 17 mai - 20 mai 2018  

 

  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  Centrului Cultural „Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti; 

- Regulamentul Festivalului Internaţional de Literatură „TUDOR ARGHEZI” ediţia a- 

XXXVIII-a, 2018; 

- Protocolul încheiat între Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Gorj, Consiliul Local şi Primăria oraşului Tg. Cărbunești,  Biblioteca Judeţeană 

„Christian Tell ”,  Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și  Liga culturala „Fiii 

Gorjului” București, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional de 

Literatură „TUDOR ARGHEZI”, ediţia a XXXVIII-a, 2018; 

- Regulamentul  Festivalului Naţional de Literatură „TUDOR ARGHEZI”, secţiunea 

,,MOŞTENIREA ARGHEZI”,  ediţia a - XIV-a, 17 mai – 20 mai 2018; 

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

aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007 cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările și completările 

ulterioare;  

- HCL nr. 17/2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2018;    

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Festivalul Internaţional de Literatură „TUDOR ARGHEZI” ediţia a - XXXVIII-a  se 

desfășoară  în perioada 17 mai – 20 mai  2018. 

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

învăţământ de la nivelul oraşului Tg. Cărbunești, coordonat de Centrul Cultural „Tudor 

Arghezi”. 

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

festivalului, protocol  semnat de primarul oraşului, Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

aprobă efectuarea următoarelor cheltuieli -  total: 12.000 lei, din care:   

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

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

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

Arghezi”, ediţia a -XIV-a,   adresată elevilor din Tg. Cărbunești  şi din împrejurimi, pentru 

poezie şi eseu                     (3 premii x 200 lei) =  600 lei 

                  - Cazare laureați si invitați străini = 3.200 lei 

                  - Masă festivă pentru data de 20 mai 2018 = 3100 lei 

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



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

români și străini MARIO CASTRO  NAVARRETE din Spania, ARCADIE SUCEVEANU 

din Republica Moldova,  NICOLAE PRELIPCEANU și DANIEL CRISTEA-ENACHE din 

România. 

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

instituţiile de cultură şi învăţământ ale oraşului Tg. Cărbunești vor duce la îndeplinire  prezenta 

hotărâre. 
     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 14.05.2018 la care au 

participat 11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru. 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                       

Tg. Cărbunești, 14 mai 2018  

Nr. 45 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 9804 din 22.05.2013 

 

 

 

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

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

motive; 

- Raportul  biroului Administrarea domeniului public si privat; 

- Solicitare nr. 6300/05.04.2018, din partea d-nei Motocu Maria; 

- Contractul de închiriere nr. 9804/22.05.2013;  

- Adresa nr. 4848/20.04.2018  din partea Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești; 

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 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  prelungirea contractului de închiriere  nr. 9804 din 22.05.2013  încheiat 

cu Motocu Maria având ca obiect spațiul în suprafață de 12 mp situat în incinta Spitalului de 

Urgență Târgu-Cărbunești, în clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Județean de 

Ambulanță Gorj,  pentru o perioada de 5 ani, începând cu data de 22.05.2018. 



     Art.2.-  În cazul în care spațiul, care face obiectul contractului de închiriere, va fi necesar 

pentru desfășurarea activității de sănătate, la solicitarea Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești, 

contractul de închiriere nr. 9804/22.05.2018 se va rezilia de plin drept, cu notificarea în prealabil 

a chiriașului cu 30 de zile înainte de data în care se propune predarea spațiului și până la data 

predării cu proces-verbal de predare-primire, chiriașul achitând toate sumele datorate 

proprietarului. Spitalul de Urgență Târgu-Cărbunești are obligația sa solicite spațiul în suprafața 

de 12 mp, cu cel puțin 30 de zile înainte de data rezilierii contractului și predării efective a 

spațiului respectiv. Această clauza va fi stipulată în actul adițional ce se va întocmi.   

     Art.3.- Primarul oraşului,  compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. 

Cărbunești şi conducerea Spitalului  de  Urgenţă  Tg. Cărbunești  vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 14.05.2018 la care au 

participat 11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru. 

            

           PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                       

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  14 mai 2018  

Nr. 46 

 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea contractului de servicii: consultanță pentru „Modernizarea, reabilitarea și 

echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Tg. 

Cărbunești”,  în vederea accesării de fonduri europene în sesiunea 2014-2020 
 

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

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

motive; 

- Raportul  biroului Administrarea domeniului public si privat; 

- HCL nr. 39/27 aprilie 2016, prin care s-a aprobat atribuirea contractului de servicii consultanta 

pentru „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul 

Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești”,  în vederea accesării de fonduri europene în 

sesiunea 2014-2020 și mandatarea primarului orașului Tg. Cărbunești, ing. jr. Mazilu Mihai 

Viorel, sa semneze contractul de servicii având ca obiect consultanță accesare fonduri cu S.C. 

Stef Management Consulting SRL; 

- informarea din partea Spitalului Orășenesc de Urgenta în ședința de consiliu local  din luna 

iunie 2014, cu privire la sprijinul financiar pentru întocmirea studiilor premergătoare întocmirii 

DALI;         



- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- scrisoarea de intenție transmisă prin e-mail de dl. dipl. ing Mihăița Andrei; 

- articolul 7  din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

            

Art.1.- Se aprobă atribuirea contractului de servicii în conformitate cu Legea 98/2016 

(achiziție directă)  consultanță pentru „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești”, în valoare de 131.000 

lei la care se adaugă TVA, pentru accesarea de fonduri europene în sesiunea 2014-2020. 

Art.2.- Se mandatează primarul orașului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț să semneze 

contractul de servicii având ca obiect consultanță pentru „Modernizarea, reabilitarea și 

echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Tg. 

Cărbunești”, în vederea accesării de fonduri europene în sesiunea 2014-2020, cu SC Intergroup 

Engineering SRL. 

Art.3.- Plata pentru consultanță se va efectua de către Orașul Tg. Cărbunești în calitate de 

beneficiar al serviciului, numai după obținerea finanțării din fonduri europene în sesiunea 2014-

2020 din bugetul proiectului, în caz de finanțare europeană. 

Art.4.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abroga HCL nr. 39 din 27 aprilie 

2016. 

           Art.5.- Primarul oraşului și  compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. 

Cărbunești  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 14.05.2018 la care au 

participat 11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru. 

            

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                         

               

 

Tg. Cărbunești,  14 mai 2018  

Nr. 47 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 



HOTĂRÂRE 

               privind  conferirea titlului de Cetățean de Onoare al orașului Tg. Cărbunești  

domnului MEZDREA BOGDAN 

 

 

 

  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 din partea serviciului  Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;  

- art. 36 alin (8) din  Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     

   Art.1.- Se conferă Titlul de Cetățean de Onoare al orașului Tg. Cărbunești domnului 

MEZDREA BOGDAN, ca o recunoaștere a spiritului civic de care a dat dovadă. 

   Art.2.- Ordonatorul principal  de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei  vor 

duce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 
     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 14.05.2018 la care au 

participat 11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru. 

 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                   SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  14 mai 2018  

Nr. 48 

 

 

 

              ROMÂNIA 



         JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 

 

 

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 impozite şi taxe; 

     - prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare 

și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările si completările  

ulterioare; 

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

ulterioare;     

    - Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată  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.- Pentru anul fiscal 2019 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează: 

      a) cota prevăzuta la art. 457 alin. (1)  din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale si 

clădirile-anexă, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,1% asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

      b) se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile pentru anul fiscal 

2019 astfel cum sunt redate în anexă,  pag.  1-9 și pag. 19. 

      c) cota prevăzută la art. 458, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale 

aflate în proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,5% asupra valorii care poate fi: 

- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă; 

- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă; 

- valoarea clădirilor care rezultă din actul  prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 

clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

      d) cota prevăzuta la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale 

aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe 

clădiri se stabileşte la 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. 

      e) cota prevăzuta la art.  460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale 

aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe 

clădiri se stabileşte la 0,8% asupra valorii impozabile a clădirii.  



      f) nivelul impozitului/taxei pe teren prevăzut la art. 465, alin.(2) şi (7) din Legea nr. 

227/2015 sunt redate în anexă,  pag 10,11,20. 

      g) nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470, alin.(2), alin.(5), 

alin.(6), alin.(7), alin.(8) din Legea nr.  227/2015  sunt prevăzute în anexă,  pag. 12 -16. 

      h) cota taxei prevăzută la art. 477 alin.(5)- taxa pentru serviciile de reclama si publicitate din 

Legea nr. 227/2015 se stabileşte la 3%. 

      i) valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclama si publicitate prevăzuta de art. 478 alin.(2) 

din Legea nr. 277/2015 este redată în anexă, pag. 18.  

    

 

 

     j) cota prevăzuta la art. 481, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 – impozitul pe spectacol se 

stabileşte astfel:  

✓ 1,9% în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, 

opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportiva interna sau 

internaţionala; 

✓ 4,9% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate. 

      k) taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism în mediul urban sunt redate în anexă,  

pag. 17. 

     l) reducerile și scutirile acordate de consiliul local sunt redate în anexă, pag. 21.  

 

Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2) şi art. 472 alin.(2) din Legea nr. 

227/2015 se stabileşte după cum urmează: 

Persoane fizice: 

     a) în cazul impozitului pe clădiri: 10% 

     b) în cazul impozitului pe teren: 10% 

     c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 10% 

Persoane juridice: 

     a) în cazul impozitului pe clădiri: 2% 

     b) în cazul impozitului pe teren: 2% 

     c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 2% 

Art.3.- Pentru anul 2019 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu 

modificările aduse prin HCL nr.  47/26.05.2004. 

Art.4.- În conformitate cu alin.(3) al art. 462, alin.(3) al art. 467 şi alin.(3) al art. 472  impozitul 

anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii 

persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de 

plată respectiv 31 martie 2019. 

Art.5.- Impozitul /taxa pe clădiri, terenuri şi impozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual 

în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.  

Art.6.- Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7.-  Începând cu data de 01.01.2019  se abrogă HCL nr. 57/22.06.2017. 

Art.8.- 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 30.05.2018 la care au 

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

 



            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 mai 2018  

Nr. 49 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2018 

 

 

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.  9.039 din 23.05.2018  întocmit  de Serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane din cadrul instituţiei; 

- nota de informare nr. 9320 din 30.05.2018;  

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

- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018; 

- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi  modificările 

ulterioare; 

- contul de execuție de la data de 15.05.2018; 

- extras de cont din data de 09.05.2018; 

- referat fundamentare buget pe anul 2018, întocmit de Călugăru Mihaela inspector în cadrul 

biroului Urbanism, Gospodărire Urbană și Protecția Mediului; 



- referat nr. 8.680/ 16.05.2018, întocmit de Cocioabă Janina Alexandra, consilier superior în 

cadrul compartimentului Impozite și taxe locale ; 

- referat nr. 8.641/16.05.2018, întocmit de Borcan Alin Paul, șef serviciu buget, contabilitate, 

resurse umane; 

- referat nr. 8.736/17.05.2018, întocmit de Berbecel Georgeta, consilier superior în cadrul 

serviciului buget, contabilitate, resurse umane; 

- adresa nr. 260/07.05.2018, emisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj, 

înregistrată la instituția noastră cu nr. 8.081/07.05.2018, conform HCL 26/23.03.2015 ; 

- referat nr. 8.929/22.05.2018, întocmit de Mladin Mircea, inginer în cadrul compartimentului 

SVSU; 

- adresa nr. 243/15.05.2018, emisă de Școala Gimnazială nr. 1”George Uscătescu ”, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 8.618/15.05.2018; 

- adresa nr. 248/24.05.2018, emisă de Școala Gimnazială nr. 1”George Uscătescu ”, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 9.095/24.05.2018; 

- adresa nr. 1.708/ 16.05.2018, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 8.859/21.05.2018; 

- adresa nr. 5.163/03.05.2018, emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 7.824/03.05.2018; 

- referat nr. 7.930/04.05.2018, întocmit de Corici Sorin, șef birou în cadrul biroului 

Administrarea Domeniului Public și Privat ; 

- solicitare nr. 7.154/23.04.2018, înaintată de Trana Dana Maria, locatar al blocului ANL , str. 

Mitropolit Nestor Vornicescu ; 

- adresa nr. 5.569/18.05.2018, emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 8.790/18.05.2018; 

- adresa nr. 170/03.05.2018, emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul ” Tg Cărbunești, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 7.913/04.05.2018; 

- adresa nr. 195/17.05.2018, emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul ” Tg Cărbunești, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 8.738/17.05.2018; 

- referat nr. 8.707/17.05.2018, întocmit de Vlăduțescu Ovidiu, administrator Administrația Pieții 

; 

   

 

 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- (1)  Se  aprobă modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018  al 

orașului  Tg. Cărbunești, respectiv modificări de   credite  bugetare în cadrul  capitolelor 

bugetare,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).   

             (2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se stabilește la venituri în sumă de 

11.683,79 mii lei și la cheltuieli în sumă de 12.139,17 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei. 

   Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă 

la secțiunea  de funcționare cu venituri în sumă de 10.785,17 mii lei și la cheltuieli în sumă de 



10.785,17 mii lei,  conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 

898,62 mii lei și cheltuieli în sumă de 1.354,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform 

anexei nr. 3. 

    Art.3.- Se aprobă  „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018” conform 

anexei nr. 4, (formular cod 14). 

   Art.4.- (1) Se aprobă rectificarea  bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,cu suma de 3.081,00 mii lei,  și 

modificarea bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii,  respectiv virări de credite  bugetare în cadrul  capitolului  

bugetar, conform anexei nr. 5 (formular cod 11 și formular cod 11/02). 

          (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii pe anul 2018,  se stabilește la venituri în sumă de 47.455,93 mii 

lei și la cheltuieli în sumă de 47.518,08 mii lei , cu un deficit de 62,15 mii lei.  

    Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în 

sumă de 46.853,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 46.906,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii 

lei, conform anexei nr. 6  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 602,16 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 612,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 7. 

    Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 30.05.2018 la care au 

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

 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 mai 2018  

Nr. 50 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 



 

 

HOTĂRÂRE 

privind concesionarea a unui teren aparținând domeniului public al orașului Tg. Cărbunești 

 

 

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 din partea Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;   

- Solicitarea nr. 7799/03.05.2018 din partea Băncii Cooperatiste Jiul Tg. Jiu prin reprezentantul 

său Geică Gheorghe Sorin - director general, privind concesionarea terenului în suprafața de 5,8 

mp, situat în str. Minerilor (fostă Trandafirilor); 

- art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.  213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

   Art.1.- Se aprobă concesionarea  terenului  în suprafață  de 5,8 mp, situat  în  strada  Minerilor 

(fostă Trandafirilor), cu destinație scară de acces la imobilul situat în strada Minerilor, bl. 35, sc. 

1, Parter, ap. 3,  prin încredințare directă Băncii Cooperatiste Jiul Tg. Jiu. 

   Art.2.-  Durata concesiunii pentru terenul în suprafață de 5,8 mp - scară de acces este de 10 

ani, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prețul fiind de 30 lei/mp/an, ce va fi actualizat 

anual cu indicele de inflație.  

   Art.3.- Primarul orașului și 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 30.05.2018 la care au 

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

 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                       

 

 

 

 

 

 

 



Tg. Cărbunești,  30 mai 2018  

Nr. 51 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea  imobilului situat în orașul  

Tg. Cărbunești, strada Trandafirilor , nr. 112,  imobil înscris în LMI 2015 la poziția 383  

„Ansamblu urban”, strada Trandafirilor nr. 60,62,63,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,88, 

89,90,91,92,97,101,103,105,108,110,112,116,119,120,121,122,125,127,129,131,134,136,138,14

0,  

cod GJ-II-a-B-09408, proprietatea persoanei fizice Tomulescu Nicolae  

 

 

 

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

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

motive; 

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

       - adresa nr. 602/21.05.2018 (9070/24.05.2018) a Ministerului Culturii prin Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură Gorj prin care comunică faptul că nu își exercită dreptul de preemțiune 

și nu intenționează să cumpere imobilul menționat. 

     - prevederile art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001,  privind protejarea monumentelor istorice 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

         În temeiul  art. 45 și art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Consiliul  Local Tg. Cărbunești nu îşi exercită dreptul de preemţiune la vânzarea 

imobilului situat  în orașul Tg. Cărbunești, strada Trandafirilor , nr. 112,  imobil înscris în LMI 

2015 la poziția 383  „Ansamblu urban”, strada Trandafirilor nr. 

60,62,63,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,88, 

89,90,91,92,97,101,103,105,108,110,112,116,119,120,121,122,125,127,129,131,134,136,138,14

0,  

cod GJ-II-a-B-09408, proprietatea persoanei fizice Tomulescu Nicolae  

   Art.2.- În actele de înstrăinare, concesionare, închiriere, dare în administrare sau dare în 

folosința gratuită a imobilului, se va menționa regimul de monument istoric al acestuia și 

obligația protejării lui conform legislației in vigoare. 



   Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești, prin compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.05.2018 la care au 

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

 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                       

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 mai 2018  

Nr. 52 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea noilor mijloace fixe, care aparțin domeniului public al orașului Tg. 

Cărbunești în administrarea  și folosința Societății Comerciale APAREGIO Gorj SA  

 

 

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 din partea Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;   

- Contractul nr. 718/2008 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de 

canalizare ; - HCL  12/31.01.2018 privind completarea  Inventarului  bunurilor ce alcătuiesc 

domeniul public al orașului Tg.  Cărbunești; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr.  213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă transmiterea  în administrare  și folosință  către   Societatea Comerciala 

APAREGIO Gorj SA a noilor  mijloace  fixe, care aparțin domeniului  public al Orașului Tg 

Cărbunești: 



    - „Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si   de canalizare  în orașul Tg. 

Cărbunești” - număr  inventar 200890, valoare de inventar 3.430.939,34 lei; 

     - „Stație de epurare Oraș Tg. Cărbunești”, nr. inventar 200893, valoare de inventar 

10.308.169,95 lei, 

obiective realizate prin investiții derulate de către SC APAREGIO Gorj SA, prevăzute în anexa 

nr.1, care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

   Art.2.-  Predarea în administrarea SC APAREGIO Gorj SA –a mijloacelor fixe menționate la 

art.1.   se va efectua prin încheierea unui proces verbal de predare –primire, conform anexei 

nr.2,  care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

   Art.3.- Primarul orașului și 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 30.05.2018 la care au 

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

 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                       

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 mai 2018  

Nr. 53 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

  iunie, iulie și august  2018 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  

       Având în vedere: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

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

673/2002; 

              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 30 mai 

2018, conform procesului verbal al şedinţei; 

 



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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Domnul  POPESCU DANIEL se alege în funcţia de preşedinte de 

şedinţă  pe  lunile iunie, iulie și august  2018. 

 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.05.2018 la care au 

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

 

            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         Contrasemnează, 

              Drăghici Cristina Florentina                                    SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  30 mai 2018  

Nr. 54 
 


