
               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017 

 

 

 

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

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

- raportul de specialitate  nr. 20.846 / 22.11.2017 întocmit  de Serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane din cadrul instituţiei; 

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

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

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare; 

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

ulterioare ; 

- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ; 

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

ulterioare; 

- contul de execuție la data de 22.11.2017; 

- Decizia nr. 25 /07.11.2017, emisă de Agenția Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 19.456/08.11.2017 ; 

- extrasul de cont din data de 24.10.2017 ;  

- extrasul de cont din data de 20.11.2017 ; 

- referat nr. 19.944/10.11.2017, întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul 

biroului Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- referat nr. 20.641/20.11.2017, întocmit de Calotescu Roxana, bibliotecar cu atribuții de 

coordonare a Centrului Cultural ”Tudor Arghezi „ ; 

- referat nr. 20.258/17.11.2017, întocmit de Mladin Mircea, din cadrul compartimentului 

Pompieri, situații de urgență ; 

- adresa nr. 570/15.11.2017, emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul„ Tg Cărbunești, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 20.320/15.11.2017 ; 

 - adresa nr. 8.371/14.11.2017, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, 

înregistrată la instituția noastră cu nr. 20.218/15.11.2017 ; 

- referat nr. 20.753/21.11.2017, întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul 

biroului Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- referat 20.815 / 21.11.2017, întocmit de Corici Sorin, șef birou Administrarea Domeniului 

Public și Privat. 

      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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017  al 

orașului Tg Cărbunești, cu suma de 42,08 mii lei  și modificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli, respectiv virări de credite  bugetare în cadrul  capitolelor bugetare, de la un program la 

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

 

          (2)  Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de 

16.831,49 mii lei și la cheltuieli în sumă de 17.425,53 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei. 

    Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă 

la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 15.347,03 mii lei și la cheltuieli în sumă de 

15.347,03 mii lei, conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 

1.484,46 mii lei și cheltuieli în sumă de 2.078,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei, conform 

anexei nr. 3. 

     Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017” 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 2.822,50 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  capitolelor 

bugetare, de la un program la altul, 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 2017,  se stabilește la venituri în sumă de 40.962,40 mii 

lei și la cheltuieli în sumă de 40.995,37 mii lei , cu un deficit de 32,97 mii lei, conform anexei nr. 

5.  

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

sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în 

sumă de 40.473,90 mii lei și la cheltuieli în sumă de 40.506,87 mii lei cu un deficit de 32,97 mii 

lei, conform anexei nr.6,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 488,50 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 488,50 mii lei, conform anexei nr.7. 

    Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7  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 27.11.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 



 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE     

       pentru aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare (R.O.F.) a aparatului 

de specialitate al Primarului orașului Târgu Cărbuneşti, județul Gorj 

 

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

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

motive; 

- raportul de specialitate; 

- prevederile art. 45 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor public, republicata 

r(2), cu modificările și 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. 64 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru      elaborarea actelor normative – republicată cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2017  privind aprobarea organigramei și Statului de funcții 

ale  Aparatului de specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj si ale serviciilor 

publice aflate in subordinea Consiliului Local Tg. Cărbunești; 

file:///C:/Users/PrimariaCarbunesti17/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp329930/00076618.htm


- Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2017  privind aprobarea modificării organigramei si Statului 

de funcții ale  Aparatului de specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj si ale 

serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Tg. Cărbunești; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

  

     Art.1.- Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare  (R.O.F.) a  aparatului de 

specialitate al primarului orașului Târgu Cărbuneşti, județul Gorj, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 65/2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare  a 

aparatului de specialitate al primarului orașului Târgu Cărbuneşti, județul Gorj.   

    Art.3.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului orașului  Tg. Cărbunești  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 104 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE     

privind  aprobarea modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va 

încheia între primarul orașului Tg Cărbunești şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat cu personalitate juridică din orașul Tg Cărbunești, precum şi aprobarea Indicatorilor de 

performanţă, anexă la contractul de management administrativ-financiar  

 

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; 

- prevederile art. 106. din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată; 



- prevederile art. 24 , alin 5  din Anexa  „ Metodologia  privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar”  la Ordinul nr. 3969/30.05.2017, pentru aprobarea Metodologiei   privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct 

din unităţile de învăţământ preuniversitar, modificat și completat de OMEN NR. 

4068/15.06.2017; 

- adresa nr. 19.878/14.11.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, prin care se comunică lista 

unităţilor de învăţământ,  precum şi lista directorilor promovaţi, pentru care s-au emis decizii de 

numire pentru funcţiile de director;  

- prevederile  anexelor  nr .8  și  8.1 la  Metodologia  privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar ; 

- prevederile  art. 36, alin. (6). lit.  „a” , punctul 1 din Legea nr. 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 aprobă modelul de Contract de management administrativ-financiar, ce se va 

încheia între primarul orașului Tg Cărbunești  şi directorii unităţilor de învăţământ  

preuniversitar din orașul  Tg. Cărbunești, conform Anexei nr. 1.  

     Art.2.- Se aprobă Indicatorii de performanţă - anexă la contractul de management 

administrativ-financiar, conform Anexei nr.2. 

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

    Art.4.- Contractul de management administrativ-financiar, prevăzut la art. 1,  care include şi 

Indicatorii de performanţă, prevăzuți la art. 2  se va încheia cu toţi directorii unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică  din orașul Tg. Cărbunești, care au 

promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

învăţământ preuniversitar şi pentru care s-au emis decizii de numire în funcţie de către 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj.  

    Art.5.- Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj pentru 

verificarea legalităţii, primarului orașului Tg. Cărbunești, Colegiului Național „Tudor Arghezi” 

și  Școlii Gimnaziale „George Uscătescu” Tg. Cărbunești  pentru cunoaştere şi punere în 

aplicare.  
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 105 
 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  



         

 

 

HOTĂRÂRE     

privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin  

domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti  

 

 

 

  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; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin.(4)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- contractul de lucrări nr. 218/16/12.01.2010 pentru lucrarea „Reabilitarea și extinderea rețelelor 

de apă și canalizare menajeră în orașele Tg. Cărbunești și Țicleni”;   

- proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 397/7149/11.08.2014; 

- proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 493 din 11.08.2015; 

- Adresa nr. 12402/24.07.2017 transmisă de către  S.C. ApaRegio Gorj S.A.; 

- Adresa nr. 17152/03.09.2015  transmisa de către S.C. ApaRegio Gorj S.A.; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.-   Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Târgu Cărbunești prevăzut  în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 cu 

pozițiile  nr. 121, 122  și 123  având datele de identificare prevăzute  în anexă, 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 27.11.2017 la care au 

participat 12  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 12 voturi pentru. 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 



 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 106 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

 

 

HOTĂRÂRE     

privind inventarierea în domeniul privat al orașului Tg. Cărbunești 

 a trei Stații de autobuz din lemn  pentru mijloacele de transport în comun 

 

   

 

  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; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3 alin.(4)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.859 alin.(2) și art. 863 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Contract de furnizare produse nr.14293/18.08.2016 încheiat cu SC IDS ELCOMP 

CONSTRUCT SRL; 

- Contract de furnizare produse nr.12897/01.08.2017 încheiat cu SC IDS ELCOMP 

CONSTRUCT SRL; 

- Proces-verbal de recepție nr. 49/18.10.2016; 

- Proces-verbal de recepție nr. 37/11.08.2017; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.- Se aprobă inventarierea în domeniul privat al orașului Tg. Cărbunești a trei Stații de 

autobuz  din lemn pentru mijloacele de transport în comun, astfel: 

- 1(una) bucată amplasată în strada Trandafirilor, lângă Farmacia Galenus, cu o valoare de 

inventar de 14.970 lei; 

- 1(una) bucată amplasată în punctul  „Spital”, cu o valoare de inventar de 9.900,00 lei; 



- 1(una) bucată amplasată în punctul „Raiffeisen”, cu o valoare de inventar de 13.800,00 

lei; 

    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 27.11.2017 la care au participat 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 107 

  

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE     

privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin  

domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti  

 

  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; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin.(4)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 48 din 10 mai 2006 privind 

inventarierea în domeniul public al orașului Târgu Cărbunești a terenului în suprafață de 45 Ha 

situat în satul Cojani; 

- Extras de Carte Funciară nr. 1229; 

- Extras de Carte Funciară nr. 1230; 



- Adresa nr. 5008/12.07.2006 emisă de Instituția Prefectului - județul Gorj  privind legalitatea 

H.C.L. nr. 48/10.05.2006; 

- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14155/17.10.2006; 

- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15422/03.11.2006; 

- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15424/03.11.2006; 

- Autorizație de Construire în Regim de Urgență nr. 50/16.08.2006; 

- Autorizație de Construire în Regim de Urgență nr. 55/30.08.2006; 

- Extras Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate 

in patrimoniul U.A.T.O. Târgu Cărbunești pe anul 2016; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.-   Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Târgu Cărbunești prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 cu 

poziția nr. 118, având datele de identificare prevăzute  în anexă, 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 27.11.2017 la care au participat 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 108 
 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE     

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu 

Cărbuneşti  însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999  și atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind 

atestarea domeniului public al  județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor 

din județul Gorj,  modificat și completat prin H.G. nr. 501 din 14 mai 2008, anexa nr. 7  

 

 

  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;  



- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin.(4)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Cărbunești nr. 39 din 28 mai 2008, privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Târgu Cărbunești; 

- H. G. nr. 501 din 14 mai 2008 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 973//2002; 

- Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in 

patrimoniul U.A.T.O. Târgu Cărbunești pe anul 2016; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Se modifică Inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu 

Cărbunești însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 ,  atestat  prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7  

și modificat prin H.G. nr. 501 din 14 mai 2008, după cum urmează: 

- La poziția nr. 90: - coloana 4, va avea următorul cuprins: 1965; 

                          -  coloana 5, va avea următorul cuprins: 63126,81 lei;  

- La poziția nr. 91 : coloana 5, va avea următorul cuprins : 20981,53 lei; 

- La poziția nr. 92 : coloana 5,  va avea următorul cuprins : 11951,43 lei; 

- La poziția nr. 93 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 8175,93 lei; 

- La poziția nr. 94 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 16109,66 lei; 

- La poziția nr. 95 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 82275,59 lei; 

- La poziția nr. 96 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 27761,09 lei; 

- La poziția nr. 97 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 2859645,92 lei; 

- La poziția nr. 98 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 22423,76 lei; 

- La poziția nr. 99 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 105214,64 lei; 

- La poziția nr. 100 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 1635,50 lei; 

- La poziția nr. 101 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 7621,08 lei; 

- La poziția nr. 102 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 70741,41 lei; 

- La poziția nr. 103 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 9,08 lei; 

- La poziția nr. 104 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 36397,19 lei; 

- La poziția nr. 105 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 21,37 lei; 

- La poziția nr. 106 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 15608,40 lei; 

- La poziția nr. 107 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 7,85 lei; 

- La poziția nr. 108 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 8,07 lei; 

- La poziția nr. 109 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 9,50 lei; 



- La poziția nr. 110 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 133952,15 lei; 

- La poziția nr. 111 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 55637,27 lei; 

- La poziția nr. 112 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 106534,80 lei; 

- La poziția nr. 113 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 155457,29 lei; 

- La poziția nr. 114 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 204375,33 lei; 

- La poziția nr. 115 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 2162417,40 lei; 

- La poziția nr. 116 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 28082,02 lei  

      Art.2. - Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea 

procedurii de la art. 21, alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.   

     Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE     

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr.11 din 19 

februarie 2008 privind denumirea Drumurilor Comunale DC 59, DC 43 și DC 20 pe porțiunile 

care străbat următoarele sate aparținătoare orașului Targu-Cărbunești: Măceșu, Curteana, 

Crețești, Floreșteni și Pojogeni  și a Hotărârii Consiliului Local al orașului Targu-Cărbunești 

nr. 118 din 30 octombrie 2008 privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 11/2008  și 

completarea inventarului domeniului public al orașului Târgu Cărbunești  

 

 

  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; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 11 din 19 februarie 2008 privind 

denumirea Drumurilor Comunale DC 59, DC 43 și DC 20 pe porțiunile care străbat următoarele 

sate aparținătoare orașului Târgu Cărbunești: Măceșu, Curteana, Crețești, Floreșteni și Pojogeni; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 118 din 30 octombrie 2008 privind 

modificarea articolului 1 din HCL nr. 11/2008 și completarea inventarului domeniului public al 

orașului Târgu Cărbunești; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.-   Se aprobă  revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 

11 din 19 februarie 2008 privind denumirea Drumurilor Comunale DC 59, DC 43 și DC 20 pe 

porțiunile care străbat următoarele sate aparținătoare orașului Târgu Cărbunești: Măceșu, 

Curteana, Crețești, Floreșteni și Pojogeni și a Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu 

Cărbunești nr. 118 din 30 octombrie 2008 privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 11/2008 

și completarea inventarului domeniului public al orașului Târgu Cărbunești. 

      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 27.11.2017 la care au participat 

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



 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 110 

 
        

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

 

 

HOTĂRÂRE     

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 94 din 23 

septembrie 2008 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/02.09.1999, privind 

însușirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Târgu Cărbunești  

 

 

 

  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; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 94 din 23 septembrie 2008 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/02.09.1999, privind însușirea bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al orașului Târgu Cărbunești;  

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.-   Se aprobă  revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 

94 din 23 septembrie 2008 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/02.09.1999, 

privind  însușirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Târgu Cărbunești. 



      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 27.11.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 111 

 

 

 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE     

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu 

Cărbuneşti  însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999  și atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind 

atestarea domeniului public al  județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor 

din județul Gorj,  modificat și completat prin H.G. nr. 1268/2005, anexa nr. 7  

 

 

  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;  

- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin.(4)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 



- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 53 din 18 august 2009 privind 

inventarierea în domeniul public al orașului Târgu Cărbunești a terenului în suprafață de 487 mp, 

situat în satul Floreșteni; 

- Adresa nr. 20835 /21.11.2017 emisa de Instituția Prefectului - Județul Gorj, privind legalitatea 

H.C.L. nr. 53 din 18 august 2009; 

- H.G. nr. 1268/2005 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 973//2002; 

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 2994/01.06.2009; 

- Act de donație nr. 2993/01.06.2009; 

- Extras de Carte Funciara nr. 35381 ; 

- Extras de Carte Funciara nr. 35361 ; 

- Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in 

patrimoniul U.A.T.O. Târgu Cărbunești pe anul 2016; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu 

Cărbunești însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 ,  atestat  prin H.G. nr. 973/05.09.2002,  Anexa 

7  și modificat prin H.G. nr. 1268/2005, după cum urmează: 

   La poziția nr. 86 :  

     - coloana 3, punctul B)  va avea următorul cuprins: „Oraș Târgu-Cărbunești, Județul Gorj, 

Sat Floreșteni, Sursa  puț  forat, Teren aferent suprafața totala= 637 mp din care:  S=237 mp, 

Nr. Cadastral 35381, Nr. Tarla 12, Nr Parcela 1064/1, 1065, 1066, Vecinătăți: N- Domeniul 

public, S- De 1012, E- De 1012, V- DS 37;  S= 400 mp, Nr. Cadastral 35361, Nr. Tarla 12, Nr. 

Parcela 1063, 1064, Vecinătăți: N- Chircu Constantin, S- Domeniul Public (Nr. Cadastral 

35381), E- De 1012, V- DS 37;” 

 

 

    - coloana 4 va avea următorul cuprins: „2003; 2009;”  

    - coloana 5 va avea următorul cuprins: „3365,73 lei;” 

     - coloana 6,  va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Târgu Cărbunești 

conform HCL nr. 71/2003 modificată prin HCL nr.112/2017, Act de Donație nr. 2993/2009, 

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2994/2009, Carte Funciara nr. 35381, Carte Funciara nr. 

35361;” 

      Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea 

procedurii de la art. 21, alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.   

      Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 



 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 112 

 
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE     

privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin  

domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti  

 

 



  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; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin.(4)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 67 din 30 septembrie 2009, 

privind inventarierea în domeniul public al orașului Târgu Cărbunești a terenului în suprafață de 

50243,27 mp, situat în strada  Eroilor nr. 18; 

- Adresa nr. 20835 /21.11.2017  emisă de Instituția Prefectului - județul Gorj  privind legalitatea 

H.C.L. nr. 67 din 30 septembrie 2009; 

- Extras de Carte Funciara nr. 35388; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 102  din 29.08.2014 pentru modificarea Organigramei, 

Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

- Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in 

patrimoniul U.A.T.O. Târgu Cărbunești pe anul 2016; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.-   Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Târgu Cărbunești prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 cu 

poziția nr. 119, având datele de identificare prevăzute  în anexă, 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 27.11.2017 la care au participat 

14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 113 

 

 



              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE     

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Târgu Cărbunești nr. 58 din 27 aprilie 2011 

privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu 

Cărbuneşti 

 

 

  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;  

- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin.(4)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 58 din 27 aprilie 2011 privind 

completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești;  

- Extras de Carte Funciara nr. 36967; 

- Decizia Curții de Apel Craiova nr. 878/22.03.2017; 

- Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in 

patrimoniul U.A.T.O. Târgu Cărbunești pe anul 2016; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.- Se modifică și se înlocuiește  Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului 

Târgu Cărbunești nr. 58 din 27 aprilie 2011 privind completarea Inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești cu anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.    

      Art.2.-  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 

58 din 27 aprilie 2011 rămân neschimbate. 

      Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 

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



 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 114 

 
 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE     

privind  modificarea şi completarea anexelor la  H.C.L  nr.93/27.09.2017 privind atribuirea de 

denumiri unor străzi şi alei nou create în oraşul Tg. Cărbunești şi în satele aparţinătoare 

oraşului şi aprobarea Nomenclatorului Stradal al  oraşului Tg. Cărbunești, județul Gorj 

 

 

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

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

motive; 

- Raportul  serviciului  Urbanism și Amenajarea teritoriului;  

- Prevederile H.C.L nr.93/27.09.2017;  

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 777/31.10.2016 privind structura, organizarea si 

funcţionarea Registrului electronic National al nomenclaturilor  stradale (RENNS); 

- Ordinul nr.448/27.04.2017 al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară, pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic  

național al nomenclaturilor stradale (RENNS); 

- prevederile art.5, alin.(3) din Legea nr.7/1996 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.2, lit.d) din Ordonanța  nr.63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri; 

- P.U.G. oraș Tg. Cărbunești aprobat prin H.C.L Tg. Cărbunești  nr.111/2007; 

- Nomenclatorul stradal al oraşului Tg. Cărbuneşti; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.55/1999  privind inventarul domeniului public atestat 

prin H.G.R nr.973/05.09.2002, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată 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.-  Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 93/27.09.2017 privind atribuirea de denumiri unor străzi şi 

alei nou create în oraşul Tg. Cărbunești şi în satele aparţinătoare oraşului şi aprobarea 



Nomenclatorului Stradal al  oraşului Tg. Cărbuneşti, județul Gorj, se modifică şi completează 

conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

      Art.2.-  Anexa nr. 2 la H.C.L nr. 93/27.09.2017 privind atribuirea de denumiri unor străzi şi 

alei nou create în oraşul Tg. Cărbunești şi în satele aparţinătoare oraşului şi aprobarea 

Nomenclatorului Stradal al  oraşului Tg. Cărbunești, județul Gorj, se modifică şi completează 

conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

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

      Art.4.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 
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Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 115 

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 115 din 27.11.2017 

                                                                                                                                       

I. Denumirea unor artere de circulaţie  nou create în oraşul Tg. Cărbunești  

 

Nr. 

crt. 

Tip  

artera 

Denumire 

artera 

Limita început 

(origine) 

Limita finala 

 (destinație) 

Denumirea 

veche 

observații 

1 Stradă Prunilor Str. Pieţii Aleea pietonală 

spre Liceul Tudor 

Arghezi 

Str. Merilor  

(Porțiunea 

dinspre latura 

est ) 

 

2 Drum  Balastieră Str. M.N. 

Vornicescu 

Balastieră Gilort D.S  

3 Stradă  Bazinului Str.Pietii /2K Bazinul de apă 

1000 L 

Zona Meri  

4 Stradă  Caisului Str.Pietii /4A-4C Propr.Zorlescu 

Adrian 

Zona Meri  

5 Stradă Stadionului Str.M.N. 

Vornicescu 

Str.M.N. 

Vornicescu 

- Ocol bloc 

ANL 

6 Stradă Unităţii Strada Eroilor Strada Teilor -  

7 Fundătură Pădure Str. Unităţii Construcţiile –

foste Anexe Liceu 

Teilor  

8 Stradă Forajului Str.Blahniţei CFR Str.Blahniţei  

9 Stradă  Industriei Str.Blahnitei Strada Fagului Str.Blahniţei  

10 Alee  Seminţelor Str.Blahniţei Strada Gării Strada Gării Strada 



Gării 

CFR 

11 Alee  Creşei Str.Minerilor Strada Blahniţei   

12 Alee Grădiniţei Str. Plopilor Blocuri IAS Str. Plopilor  

13 Stradă  Agricultorilor Str. Trandafirilor Clădiri foste 

grajduri IAS 

Str. Tranda- 

firilor 

 

14 Alee  Spital  Str.Pietii Str.Teilor Alee Spital Aleea 

pietonală 

15 Alee Colegiului  Str.Trandafirilor 

(judecătorie) 

Str.Tudor Arghezi - Aleea 

pietonală 

  

 

II. Denumirea arterelor de circulaţie  din satele aparţinătoare oraşului Tg. Cărbunești, 

1. Satul Blahniţa de Jos 

 

Nr. 

crt. 

Tip 

artera 

Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita 

finala(destinație) 

Denumirea 

veche 

observații 

1 Stradă  Bobului Limita 

intravilan 

intrare sat  

Limita intravilan 

ieşire  sat 

DJ665 C  

2 Stradă  Cimitirului Strada Bobului  Propr. Ghiga 

Elena 

DS Blahniţa  

De Jos 

Drum spre 

cimitir 

3 Uliţă  Ogaşului  Strada Bobului 

 

Strada Bobului DS Blahniţa  

De Jos 

Drum 

satesc 

(37-46) 

 

 

 

 

2. Satul Cărbuneşti-sat 

Nr. 

crt. 

Tip 

artera 

Denumire 

artera 

Limita început 

(origine) 

Limita finala 

(destinație) 

Denumirea 

veche 

observații 

1 Stradă  Principală Limita intravilan 

intrare sat  

Limita intravilan 

ieșire  sat 

D.N 67 B  

2 Stradă Zorilor D.N 67 B (Ioniţă 

Popescu)  

M.Martin/ 

Lăudat Natalia 

DS   

3 Stradă Părului 

 

D.N 67 B Propr.Bivolaru 

Mirela (208)-192 A 

DS 4 Tupşa  

4 Uliţă Prundului  Str.Părului(213) Propr.  Zorilă 

Veronica (178) 

DS 4 Tupşa  

5 Uliţă Pinului  Str.Părului(212) Propr.  Mateoiu 

Lavinia (188) 

DS 4 Tupşa  

6 Uliţă Izlazului Str.Părului(202) Dr.197-Stg 201 DS 4 Tupşa  

7 Stradă Puieşti Str.Părului 232 DS 5 Puieşti  

8 Stradă Gutuiului Str.Principală  

(93 B) 

98 DS 6 Gâtani  



9 Stradă  Zarafi Str.Principală (93 

/Rogojeanu) 

Str. Principală 

(62/Cămin Cultural 

-Biserica) 

DS 7 Zarafi  

10 Stradă Duțeşti DC27-Troiţă 284/285 DS 3 Duțesti  

11 Uliţă Pârâului  Str.Duţeşti (256) 262/263 DS 3 Duțesti  

12 Uliţă Bisericii Str.Duţeşti (278) 269 DS 6 Duțesti  

13 Uliţă Comoară Str. Principală 

(128) 

Nr.121 DS Cărbuneşti 

-sat 

 

 

3. Satul Cojani 

Nr. 

 

crt. 

Tip 

arteră 

Denumire 

artera 

Limita început 

(origine) 

Limita finala 

(destinație) 

Denumirea 

veche 

observații 

1 Stradă Câmpul Mare Limita intrav.oraş Parc Colibaşi DJ 675  

2 Stradă Victoriei Intersecție  DJ675 Limita intrav. 

Cfr. Albeni 

DC 18  

3 Stradă Pajiştei Troiţă scoală Limita intrav. 

(Mahala-

Ionaşcu) 

DS 1 

Cojani 

 

4 Uliţă Câmpului Str.Victoriei(propr. 

Pîrvoiu Leonard) 

Str.Pajiştei DS 1 

Cojani 

 

5 Stradă  Sălciilor Str.Victoriei(canal) Str.Pajiştei DS 1 

Cojani 

 

6 Stradă Macului Str.Victoriei(propr. 

Şain M.) 

Str.Sălciilor 

(propr.Roşu.) 

DS 1 

Cojani 

 

7 Stradă Magnoliei Str.Victoriei 

(Lotul 262) 

Str.Victoriei 

(Lotul 1) 

Drumuri 

PUZ 

Sinistraţi 

8 Stradă Lalelelor Str.Victoriei 

(Lotul 167) 

Str.Victoriei 

(Lotul 209) 

Drumuri 

PUZ 

Sinistraţi 

9 Stradă Violetelor Str.Victoriei 

(Lotul 308) 

Str.Magnoliei 

(Lotul 289-

299) 

Drumuri 

PUZ 

Sinistraţi 

10 Stradă Bujorului Str.Victoriei 

(Lotul 288-277) 

Str.Magnoliei 

(Lotul 281) 

Drumuri 

PUZ 

Sinistraţi 

11 Stradă  Ghiocelului Str.Lalelelor 

Lot 204 

Str.Magnoliei 

(Lotul 226-

227) 

Drumuri 

PUZ 

Sinistraţi 

 

 

4. Satul Creţeşti 

Nr. 

crt. 

Tip artera Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita finala 

(destinație) 

 

Denumirea 

veche 

Observații 

1 Stradă  Perilor Început  

sat Creţeşti 

Terminat  

sat Creţeşti 

DC 59  

2 Uliţa  Şcolii Str. Perilor Şcoala veche DC 59  



 

5. Satul Curteana 

Nr. 

crt. 

Tip artera Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita 

finala(destinație) 

Denumirea 

veche 

Observații 

1 Stradă Crinului Început sat 

 Curteana 

Terminat sat 

Curteana 

DC 59  

2 Fundătură  Biserică DC59 Biserică DC 59  

 

6. Satul Floreşteni 

Nr. 

 crt. 

Tip 

 artera 

Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita 

finala(destinație) 

Denumirea 

veche 

Observații 

1 Stradă Orhideelor  Început sat 

Floreșteni 

(staţia de apă) 

Terminat sat 

Floreşteni  

DC 59  

 

7. Satul Măceşu 

Nr. 

crt. 

Tip 

 artera 

Denumire artera Limita 

început(origine) 

Limita 

finala(destinație) 

Denumirea 

veche 

Observații 

1 Stradă Măceşilor Început sat 

Măceşu 

Terminat sat  

Măceşu 

DC 43  

2 Stradă  Morii D J 675 Limita intrav. 

spre Ţicleni 

DJ 675  

 

8. Satul Pojogeni 

 

Nr. 

 crt. 

Tip artera Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita 

finala(destinație) 

Denumirea 

veche 

Observații 

1 Stradă Florilor DJ675-canton Limita intrav .cu 

Scoarţa  

DC20  

2 Stradă Şcolii  Str.Florilor(scoala 

Comaneşti) 

Str.Florilor(prop. 

Popescu Ghe.) 

DS  

3 Uliţă Ferigii Biserica Înalţarea 

Domului 

-propr.Lupu 

Dorinel(450) 

DS  

4 Uliţă Pădurii Str.Florilor( 440) Propr.Most Buca 

(453) 

DS  

5 Uliţă Stejarilor Curbă panta Pojogeni 

spre Biserica Ocii 

Biserica Ocii DS  

6 Stradă Izvorului Intersectie DC 20 cu 

DJ665 C 

Intersectia cu D.N 

67B 

DJ665 C  

7 Stradă Pioarului DC 20(prop. Baldovin 

C-tin.) 

Propr. Dumitru 

Ghe.(369) 

DS  

8 Fundătură Văii Cimitir Pojogeni  DS  

9 Uliţă Zambilelor Gara Pojogeni Propr.Cătănoiu 

(Petriţa Marian) 

DS  

10 Stradă Cuci Str.Florilor Limita sat Cuci 

(256) 

DV Cuci-

Rugi 

 



11 Stradă Rugi Str.Cuci Limita sat Rugi DV Cuci-

Rugi 

 

12 Stradă Valea Rea Limita intrav. Oraş 

str.Calea Tîrgu Jiu 

Limita intrav.sat 

Pojogeni spre 

Scoarţa 

DN 67 B  

 

9. Satul Rogojeni 

Nr. 

crt. 

Tip 

artera 

Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita finala(destinație) Denumirea 

veche 

observații 

1 Stradă Fagului Str.Trandafirilor 

(DN67 B) 

Propr.Filofteanu/Ţicleanu DS 2 

Rogojeni 

 

2 Uliţă  Pinului Str.Fagului Propr Rogojeanu C-

tin/Petrica Grigore (9-

11= 

DS 2 

Rogojeni 

 

3 Uliţă Scurtă Uliţa Pinului Propr.Rogojeanu 

Vasile(15) 

DS 2 

Rogojeni 

 

 

10. Satul Stefăneşti 

Nr. 

crt. 

Tip 

artera 

Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita 

finala(destinație) 

Denumirea 

veche 

observații 

1 Stradă Salcâmilor Limita intrav. 

Intrare sat 

Limita intrav. 

terminare sat 

DC 27 

Stefăneşti 

 

2 Uliţă  Văii Cimitir Propr.Ploaie C DS 

Stefăneşti 

 

3 Uliţă  Crângului Str.Salcâmilor Propr. Văduva 

Caragel 

DS 

Stefăneşti 
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 115 din 27.11.2017 

 

 

Nomenclatorul Stradal al oraşului Tg. Cărbuneşti si al satelor aparţinătoare 

 

Nr. 

crt. 

Tip 

artera 

Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita 

finală(destinație) 

Denumirea 

veche 

Obs. 

I ORAȘUL  TG. CĂRBUNEȘTI / COD POSTAL 215500 

1 Stradă Blahniţei Str.Pietii 

( Notariat)  

D.J 675-Ţicleni  Str.Blahniţei  

2 Stradă Bradului Str.Pieţii  Str.Pădurea 

Mamului 

Str.Bradului  

3 Alee Castanilor Str.Teilor  Propr. Becheanu  

Răzvan 

Aleea 

Castanilor 

 

4 Stradă Crizantemelor Strada Eroilor Strada Teilor Str.Crizan-

temelor 

 

5 Stradă Eroilor Str. Trandafirilor 

(Monument) 

Limita intravilan 

spre Cojani 

Str.Eroilor  

6 Alee Gării Str. Trandafirilor 

Restaurant centru 

Strada Garii Aleea Gării  

7 Stradă Gării Str. Trandafirilor  

Palatul 

telefoanelor 

Case CFR Str.Gării  

8 Stradă Gilortului Str. Trandafirilor Strada Pieţii Str.Gilortului  

9 Stradă Merilor Str.Pieţii (nr.1 / 

Zorlescu) 

Nr.11/Fănuţ Str.Merilor  

10 Stradă Minerilor Str.Trandafirilor Bloc 35*36 Trandafirilor  

11 Stradă Mitropolit 

Nestor 

Vornicescu 

Strada Eroilor Mănăstirea  

Cămărăşeasca 

Castanilor  

12 Stradă Pandurilor Str.Minerilor Str.Bradului Trandafirilor  

13 Stradă  Parcului Str. Tudor Arghezi  Aleea pietonală 

spre colegiu 

T.Arghezi 

Str. Parcului   

14 Stradă Pădurea 

Mamului 

U.M.01013 Bloc 37,38,39 si 

bloc ANL 

  

15 Stradă Petroliştilor Str. Minerilor  Str.Bradului Trandafirilor  



16 Stradă Pieţii Str.Eroilor Str.Trandafirilor-

zona Peco 

Str.Pieţii  

17 Stradă Plopilor Balastiera fost 

CITEX 

Canton CFR spre 

Vidin 

Str.Plopilor  

18 Alee  Salcâmilor Str. Trandafirilor 

(Poştă) 

Str. Tudor 

Arghezi 

Aleea 

Salcâmilor 

Alee 

pietonală 

19 Stradă Teilor Str.Eroilor(Spital) Strada Eroilor  Str.Teilor  

20 Stradă Calea 

 Tîrgu Jiu 

Pod CFR Albeni Limita intravilan  

Spre Pojogeni 

Calea  

Tîrgu Jiu 

 

21 Stradă Trandafirilor Pod CFR Albeni Limita oras –

Cărbunesti-sat 

Trandafirilor  

22 Stradă Tudor 

Arghezi 

Strada Pieții 

(Boţoteanu V.) 

Strada Eroilor 

(Biserică) 

Aleea Liceului  

23 Alee Zorelelor Str. Minerilor 

Bl.B2 

Bloc B6 Aleea 

Zorelelor 

 

24 Stradă Prunilor Str.Pieţii Aleea Liceului Str.Merilor  

25 Drum  Balastieră Str.M.N. 

Vornicescu 

Balastieră Gilort D:S  

26 Stradă  Bazinului Str.Pietii /2K Bazinul de apă 

1000 L 

Zona Meri  

27 Stradă  Caisului Str.Pietii /4A-4C Propr.Zorlescu 

Adrian 

Zona Meri  

28 Stradă Stadionului Str.M.N. 

Vornicescu 

Str.M.N. 

Vornicescu 

- Ocol 

bloc 

ANL 

29 Stradă Unităţii Strada Eroilor Strada Teilor -  

30 Fundătură Pădure Str. Unităţii Construcţiile –

foste Anexe 

Liceu 

Teilor  

31 Stradă Forajului Str.Blahniţei CFR Str.Blahniţei  

32 Stradă  Industriei Str.Blahnitei Strada Fagului Str.Blahniţei  

33 Alee  Seminţelor Str.Blahniţei Strada Gării Strada Gării Strada 

Gării 

CFR 

34 Alee  Creşei Str.Minerilor Strada Blahniţei Str. Minerilor  

35 Alee Grădiniţei Str. Plopilor Blocuri IAS Str. Plopilor  

36 Stradă  Agricultorilor Str. Trandafirilor Cladiri foste 

grajduri IAS 

Str. Tranda- 

firilor 

 

37 Alee Spital Str. Pieţii Str.Teilor Aleea Spital Alee 

pietonală 

38 Alee Colegiului Str.Trandafirilor       

(Judecătorie) 

Str.Tudor 

Arghezi 

 Alee 

pietonală 

II ORAȘUL  TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL BLAHNIŢA DE JOS / COD POSTAL 215501 

1 Stradă  Bobului Limita intravilan 

intrare sat  

Limita intravilan 

ieşire  sat 

DJ665 C  



2 Stradă  Cimitirului Strada Bobului  Propr. Ghiga 

Elena 

DS Blahniţa  

De Jos 

Drum 

spre 

cimitir 

3 Uliţă  Ogaşului  Strada Bobului 

 

Strada Bobului DS Blahniţa  

De Jos 

Drum 

satesc 

(37-46) 

 

III 

 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL CĂRBUNEŞTI-SAT / COD POSTAL 215502 

 

1 Stradă  Principală Limita intravilan 

intrare sat  

Limita intravilan 

iesire  sat 

D.N 67 B  

2 Stradă Zorilor D.N 67 B (Ioniţă 

Popescu)  

M.Martin/ 

Lăudat Natalia 

DS 8  

3 Stradă Părului D.N 67 B Propr.Bivolaru 

Mirela (208)-192 

A 

DS 4Tupşa  

4 Uliţă Prundului  Str.Părului (213) Propr.  Zorilă 

Veronica (178) 

DS 4Tupşa  

5 Uliţă Pinului  Str. Părului i(212) Propr.  Mateoiu 

Lavinia (188) 

DS 4 Tupşa  

6 Uliţă Izlazului Str. Părului (202) Dr.197-Stg 201 DS 4 Tupşa  

7 Stradă Puiești Str. Părului 232 DS 5 Puieşti  

8 Stradă Gutuiului Str.Principală  (93 

B) 

98 DS 6  Gâtani  

9 Stradă Zarafi Str.Principală (93 

/Rogojeanu) 

Str. Principală 

(62/ Camin 

Cultural -

Biserică) 

DS 7 Zarafi  

10 Stradă Duțeşti DC27-Troiţă 284/285 DS 3  Duteşti  

11 Uliţă Pârâului  Str.Duţeşti (256) 262/263 DS 3 Duteşti  

12 Uliţă Bisericii Str.Duţeşti (278) 269 DS 3 Duteşti  

13 Uliţă Comoară Str. Principală 

(128) 

Nr.121 DS 

Cărbuneşti -

sat 

 

 

IV 

 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL COJANI / COD POSTAL 215503 

1 Stradă Câmpul Mare Limita intrav.oraş Parc Colibaşi DJ 675  

2 Stradă Victoriei Intersecţie DJ675 Limita intrav. 

Cfr. Albeni 

DC 18  

3 Stradă Pajiştei Troiţă scoală Limita intrav. 

(Mahala-Ionaşcu) 

DS Cojani  

4 Uliţă Câmpului Str.Victoriei(propr. 

Pîrvoiu Leonard) 

Str.Pajiştei DS Cojani  

5 Stradă  Sălciilor Str.Victoriei(canal) Str.Pajiştei DS Cojani  

6 Stradă Macului Str.Victoriei(propr. 

Şain M.) 

Str.Sălciilor 

(propr.Roşu.) 

DS Cojani  



7 Stradă Magnoliei Str.Victoriei 

(Lotul 262) 

Str.Victoriei 

(Lotul 1) 

Drumuri PUZ Sinistraţi 

8 Stradă Lalelelor Str.Victoriei 

(Lotul 167) 

Str.Victoriei 

(Lotul 209) 

Drumuri PUZ Sinistraţi 

9 Stradă Violetelor Str.Victoriei 

(Lotul 308) 

Str.Magnoliei 

(Lotul 289-299) 

Drumuri PUZ Sinistraţi 

10 Stradă Bujorului Str.Victoriei 

(Lotul 288-277) 

Str.Magnoliei 

(Lotul 281) 

Drumuri PUZ Sinistraţi 

11 Stradă  Ghiocelului Str. Lalelelor  

Lot 204 

Str.Magnoliei 

(Lotul 226-227) 

Drumuri PUZ Sinistraţi 

 

V 

 

 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL CREȚEȘTI / COD POSTAL 215504 

1 Stradă Perilor Început  

sat Creţeşti 

Terminat  

sat Creţeşti 

DC 59  

2 Uliţă Şcoală Str. Perilor Şcoala veche DC 59  

VI ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL  CURTEANA / COD POSTAL 215505 

1 Stradă Crinului Început sat 

 Curteana 

Terminat sat 

Curteana 

DC 59  

2 Fundătură  Biserică DC59 Biserică DC 59  

VII 

 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL FLOREŞTENI / COD POSTAL 215506 

1 Stradă Orhideelor Început sat 

Floreşteni  

(staţia de apă) 

Terminat sat 

Floreşteni  

DC 59  

VIII ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL MĂCEŞU / COD POSTAL 215507 

1 Stradă Măceşilor Început sat Măceşu Terminat sat  

Măceşu 

DC 43  

2 Stradă  Morii DJ 675 Limita intrav. 

spre Ţicleni 

DJ 675  

IX ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL POJOGENI / COD POSTAL 215508 

1 Stradă Florilor DJ675-canton Limita intrav .cu 

Scoarţa  

DC20  

2 Stradă Şcolii  Str.Florilor 

(Şcoala 

Comăneşti) 

Str.Florilor 

(prop. Popescu 

Ghe.) 

DS  

3 Uliţă Ferigii Biserica Înalţarea 

Domului 

-propr.Lupu 

Dorinel(450) 

DS  

4 Uliţă Pădurii Str.Florilor( 440) Propr.Most Buca 

(453) 

DS  

5 Uliţă Stejarilor Curba panta 

Pojogeni spre 

Biserica Ocii 

Biserica Ocii DS  

6 Stradă Izvorului Intersectie DC 20 Intersectia cu DJ665 C  



cu DJ665 C D.N 67B 

7 Stradă Pioarului Dc 20(prop. 

Baldovin C-tin.) 

Propr. Dumitru 

Ghe.(369) 

DS  

8 Fundătură Văii Cimitir Pojogeni  DS  

9 Uliţă  Zambilelor Gara Pojogeni Propr.Cătănoiu 

(Petriţa Marian) 

DS  

10 Stradă Cuci Str.Florilor Limita sat Cuci 

(256) 

DS  

11 Stradă Rugi Str.Cuci Limita sat Rugi DV Cuci-Rugi  

12 Stradă Valea Rea Limita intrav. 

Oraş)str.Calea 

Tîrgu Jiu 

Limita intrav.sat 

Pojogeni spre 

Scoarţa 

DN 67 B  

X ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL ROGOJENI / COD POSTAL 215509 

1 Stradă Fagului Str.Trandafirilor 

(DN67 B) 

Propr.Filofteanu/

Ţicleanu 

DS 2 

Rogojeni 

 

2 Uliţă  Pinului Str.Fagului Propr Rogojeanu 

C-tin/Petrica 

Grigore (9-11= 

DS 2 

Rogojeni 

 

3 Uliţă Scurtă Uliţa Pinului Propr.Rogojeanu 

Vasile(15) 

DS 2 

Rogojeni 

 

XI ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL ȘTEFĂNEȘTI / COD POSTAL 215510 

1 Stradă Salcâmilor Limita intrav. 

Intrare sat 

Limita intrav. 

terminare sat 

DC 27 

Stefăneşti 

 

2 Uliţă  Văii Cimitir Propr.Ploaie C DS Stefăneşti  

3 Uliţă Crângului Str.Salcâmilor Propr. Văduva 

Caragel 

DS Stefăneşti  

 

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

 



 

HOTĂRÂRE     

privind  închiderea circulației publice în ambele sensuri pe DC 27 Ștefănești   

în zona podului de la km 3 +360 

 

 

 

 

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

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

- expunerea   de motive; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului,  Gospodărie Urbana 

și Protecția Mediului;   

- acordul cu nr. 193892/08.11.2017 emis de IPJ Gorj Serviciul Rutier, înregistrat la Primăria 

orașului  Tg. Cărbunești sub nr. 19892/09.11.2017;   

-  prevederile art. 5, art. 22 , art. 40, art.  44 alin.(1) din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 

43/1997  republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

-  prevederile art. 128 alin.(1) literele a) și d)  din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

    În temeiul  art. 36 alin.( 6) litera a)  pct. 13, art. 45 și art. 115 alin.(1) litera b) din Legea nr. 

2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     Art.1.- Se aprobă închiderea circulației publice în ambele sensuri pe DC 27 Ștefănești oraș 

Tg. Cărbunești, în zona podului de la km 3 +360  începând cu data 01.12.2017. 

     Art.2.-  Se va proceda la blocarea integrală  a  carosabilului și  a  acostamentelor DC 27  

Ștefănești la limita culeelor  podului,  amplasat la km 3+360,  prin montarea  de parapete 

metalice  ancorate  în sol sau parapete din  beton.  Se vor amplasa indicatoare de interzicere cu  

semnificația  „Circulația interzisă în ambele sensuri” - tip C2 pe DC 27 Ștefănești la limita 

podului amplasat la km 3+360. 

     Art.3.-  Se aprobă devierea traficul rutier pe noul  pod construit ca  variantă de circulație 

ocolitoare, amplasat in imediata apropiere, urmând ca acest tronson să se deschidă circulației 

publice și să facă parte din traseul DC 27 Ștefănești, începând cu data de  01.12.2017. 

     Art.4.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 



 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 116 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                    

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea în calitatea de reprezentant al asociaților persoane juridice și numirea  

 reprezentantului oraşului Tg. Cărbunești, ca membru  în cadrul 

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

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

           Având  în vedere : 

          - adresa nr. 3184 din 09.11.2017 a SC Salubris Gilort SRL înregistrată la Primăria Tg. 

Cărbunești  cu  nr. 19.866 din 09.11.2017;  

          - prevederile art.45, alin.2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare 

          - prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale; 

          - prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

          - art. 6 si art. 90 din Ordonanţa de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 

          - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;  

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

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

     

    Art.1.- (1)  Se revocă domnul  MAZILU MIHAI-VIOREL din calitatea de reprezentant al 

asociaților persoane juridice din cadrul SC Salubris Gilort SRL, pentru orașul Tg. Cărbunești.    

               (2) Se numeşte domnul UNGUREANU SILVIU-ION  în calitatea de reprezentant al 

asociaților persoane juridice din cadrul SC Salubris Gilort SRL, pentru orașul Tg. Cărbunești.    

    Art.2.- Se numeşte reprezentantul  oraşului Tg. Cărbunești, ca membru în Adunarea Generală 

a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L. - domnișoara SANDU SIMONA-ELENA cetăţean 

român, născută la data de 14.07.1978, în orașul Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, domiciliată  în 

oraşul Tg. Cărbunești, str. Mitropolit Nestor Vornicescu,  nr. 2 , bl. ANL, sc. C, ap. 8, judeţul 

Gorj, identificată cu C.I. seria GZ, nr. 519882  emisă de SPCLEP Tg. Cărbunești la data de 

06.11.2013. 

   Art.3.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 48 din 27 aprilie 2017.  

   Art.4.-  Primarul oraşului și compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 



   Art.5.-  Hotărârea va fi comunicată, în termenul legal, persoanelor nominalizate în cuprinsul 

acesteia, Instituției Prefectului județului Gorj, primarului orașului Tg. Cărbunești și  S.C. 

Salubris Gilort S.R.L. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 117 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                    

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea premierii scriitorului GHEORGHE GRIGURCU, cetățean de onoare al 

orașului Tg. Cărbunești cu ocazia împlinirii a 65 de ani de activitate publicistică 

 

 

 

 

 

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

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

- expunerea   de motive; 

- raportul  din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”; 

- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 

așezămintelor culturale;  

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

- Legea nr. 215/2001 –legea administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

- HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 



 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     Art.1.- Se aprobă premierea scriitorului GHEORGHE GRIGURCU, cetățean de onoare al              

orașului Tg. Cărbunești,  cu ocazia împlinirii a 65 de ani de activitate publicistică, cu suma de 

500 lei, din sponsorizări. 

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

și Centrul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 118 

  

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                    

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind sărbătorirea Zilei Naţionale a României în anul 2017 

 

 

 

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

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

- expunerea   de motive; 

- sărbătorirea  Zilei Naţionale a României  pe data de 1 Decembrie 2017;               

- referatul din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti; 

- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 

așezămintelor culturale;  

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

- Legea nr. 215/ 2001 –legea administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 



- art. 12 alin.(2) din Constituţia României, republicată; 

- HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.-  Sărbătorirea „ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI – 2017” se va face după  

următorul program:        

        - 01.12.2017: -  orele 12.00 -13.00: Festivităţi la Monumentul Eroilor: primirea raportului 

şi trecerea în revistă a gărzii de onoare; intonarea Imnului de stat al României; alocuţiuni; slujbă 

religioasă; depunerea coroanelor şi jerbelor de flori; parada militară. 

                            - orele 13.00 - 14.00: Masă tradiţională: fasole cu cârnați, cozonac și ţuică 

fiartă;   

    Art.2.-  Pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate sărbătoririi  ZILEI 

NAŢIONALE A ROMÂNIEI –2017 se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei. 

    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti 

și Centrul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 119 

 

                                               

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                    

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind  organizarea Festivalului Județean „E vremea colindelor” - Ediția a-V-a  

14 decembrie 2017 

 

 

 



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

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

- expunerea   de motive; 

- raportul  din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”; 

- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 

așezămintelor culturale;  

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

- Legea nr. 215/ 2001 –legea administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

- HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- (1) Se aprobă organizarea Festivalului  Județean  „E vremea colindelor” , ediția a-V-a  

în data de 14 decembrie 2017 , conform Regulamentului Festivalului Județean de Colinde, 

prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2.- Pentru organizarea si desfășurarea Festivalului se aprobă suma de 2.900 lei astfel: 

                                   -  2000 lei plata premii; 

                                   -    900 lei onorariu membri juriu;  

     Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu  Cărbuneşti 

și Centrul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 noiembrie 2017 

Nr. 120 

 

 

        

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                    

        CONSILIUL LOCAL  



 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea și aprobarea taxei de utilizare  masă/lună - Copertina metalică pentru comerț cu 

produse second-hand din strada Gării - Piața Agroalimentara - Oraș Tg. Cărbunești 

 

 

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

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

- expunerea   de motive; 

- referatul nr. 20.665/20.11.2017 întocmit de Vlăduțescu Ovidiu - administrator la Administrația 

Pieții; 

- HCL 30/23.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, anexa nr. 

4- Programul  de investiții propuse a se realiza în anul 2017 - oraș Tg. Cărbunești; 

- contractul de lucrări nr. 16.108/21.09.2017 având ca obiect execuția lucrării de investiții 

„Copertina metalica pentru comerț cu produse  second-hand”; 

- prevederile art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile  proprietate publică cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 348/2004  privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     Art.1.- (1) Se aprobă taxa de utilizare în suma de 60.00 lei/masă/lună - „Copertina metalică 

pentru comerț cu produse second-hand”  din strada Gării,  Piața Agroalimentara,  oraș Tg. 

Cărbunești.  

      (2) Plata se efectuează  într-o singură tranșă în decada a-3-a a lunii în curs pentru luna 

următoare. 

     Art.2.-  Se aprobă  Regulamentul  de repartizare a meselor - „Copertina metalică pentru 

comerț cu produse second-hand”  din strada Gării,  Piața Agroalimentara,  oraș Tg. Cărbunești 

prevăzut în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 

14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru. 
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Anexă la HCL nr. 121 din 27 noiembrie 2017 

 

 

 

 

Regulamentul   

de repartizare a meselor - „Copertina metalică pentru comerț cu produse second-

hand”  din strada Gării,  Piața Agroalimentara,  oraș Tg. Cărbunești  
 

 

Administraţia Pieții  îşi desfăşoară activitatea în baza  Regulamentului de organizare si 

funcționare , având ca suport legal : Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea 

comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, modificată; Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, modificată,  precum şi a alte prevederi legale şi 

administrative normative cu aplicare în domeniu; 

      Repartizarea  meselor către solicitanți sa se efectueze  in funcție de următoarele criterii: 

    1. Prioritate la repartizarea meselor sa aibă persoanele (titularii solicitanți) care au 

comercializat constant produse second-hand  în ultimii 5 ani  pe platforma de beton; 

    2. Cererea de repartizare sa fie însoțită de adeverința de la registrul agricol care să cuprindă 

componența familiei solicitantului, să definească  calitatea membrilor față de acesta și să ateste 

domiciliul pe raza orașului și satelor aparținătore; 

    3. Cererea de repartizare  sa fie însoțită   de certificatul fiscal   eliberat  de compartimentul de 

impozite și taxe din cadrul instituției, care sa ateste dacă  sunt buni platnici (adică impozitele si 

taxele locale datorate bugetului local sunt achitate la termenul  de plata  conform reglementarilor 

legale in vigoare); 

    4. Repartizarea se va efectua tuturor titularilor, în limita locurilor disponibile,  iar în condițiile 

în care rămân disponibile mese,  li se vor acorda și a doua masă, respectând aceleași criterii 

cerute  mai sus; 

    5. Taxa  de  utilizare în suma de 60 lei /masa/ luna  se achită  într-o singură tranșă în decada a-

3-a a lunii în curs pentru luna următoare.   

    6. Neplata taxei de utilizare pentru două luni consecutive  duce  la retragerea dreptului de 

utilizare a mesei repartizate. 

   7. Inițial  repartizarea meselor  va fi făcută de o comisie numită prin dispoziția primarului. 

Repartizarea se va face pe baza cererilor însoțite  de actele de mai  sus depuse la sediul instituției 

până la data de 05.01.2018.  

   8. În condițiile în care rămân mese libere, nerepartizate solicitanților cu domiciliul în orașul Tg. 

Cărbunești și în satele aparținătore,  acestea pot fi repartizate solicitanților cu domiciliul în alte 

localități, pe baza cererii  însoțite de documentele menționate la punctele nr. 2 și 3.       
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

 decembrie  2017, ianuarie și februarie 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 27 

noiembrie  2017, conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 



HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Domnul   consilier local   ARDELEAN  ION  se alege în funcţia de 

preşedinte de şedinţă  pe  lunile decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018. 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au 

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