
              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. 18.001/20.10.2017 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 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 15 octombrie  2017; 

- referat nr. 17.524/13.10.2017, întocmit de Golumbu Mircea, consilier superior în cadrul 

biroului Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- referat nr. 17.719/18.10.2017, întocmit de Părăliță Viorel, muncitor în cadrul primăriei orașului 

Tg Cărbunești; 

 - referat nr. 15.738/18.09.2017, întocmit de Berbecel Georgeta, consilier superior în cadrul 

serviciului Contabilitate, buget, resurse-umane; 

- referat nr. 17.893/19.10.2017, întocmit de Luntraru Cristian, inspector din cadrul Serviciul 

urbanism și amenajarea teritoriului ; 

- referat nr. 17.711 / 17.10.2017, întocmit de Stăncioi Nicolae, coordonator Poliția Locală; 

- referat nr.17.801/18.10.2017, întocmit de Mladin Mircea, inspector în cadrul compartimentului 

SVSU; 

-referat nr. 17.910/19.10.2017, întocmit de Corici Sorin, șef birou Admin. Domeniului Public și 

Privat; 

-adresa nr. 536/04.10.2017, emisă de Școala Gimnaziala nr. 1 George  Uscătescu, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 16.931/.04.10.2017; 

-adresa nr. 557/17.10.2017, emisă de Școala Gimnaziala nr. 1 George  Uscătescu, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 17.688/17.10.2017; 

-solicitare nr. 17.842/19.10.2017, emisă de pr. Chiriac Dumitru Cristian, preot paroh în cadrul 

Spitalului Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești; 

-adresa nr. 3.599/20.10.2017, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 17.967/20.10.2017; 

-adresa nr. 3.598/20.10.2017, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 17.966/20.10.2017; 



-adresa nr. 7.626/20.10.2017  emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 17.972/20.10.2017; 

-adresa nr. 7.637/20.10.2017, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 18.026/20.10.2017; 

-adresa nr. 526/20.10.2017, emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul” Tg Cărbunești , înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 17.953/20.10.2017; 
-Decizia nr. 24/24.10.2017, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj;  

-adresa nr. 3.638/25.10.2017 emisă de Colegiul Național Tudor Arghezi, înregistrată la instituția noastră 

cu nr. 18.418/25.10.2017; 

-adresa nr. 572/25.10.2017, emisă de Școala Gimnazială George Uscătescu, înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 18.420/25.10.2017; 

-notă de informare nr. 18.393/25.10.2017;  

 

 

      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 180,00 mii lei și modificarea Bugetului local de venituri și 

cheltuieli pe anul 2017, 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 16.789,41 mii lei și la cheltuieli în sumă de 17.383,45 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 15.339,95 mii lei și la cheltuieli în sumă de 

15.339,95 mii lei conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 

1.449,46 mii lei și cheltuieli în sumă de 2.043,50 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 1.102,50 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 38.139,90 mii 

lei și la cheltuieli  în sumă de 38.172,87 mii lei , cu un deficit de 32,97 mii lei, conform anexei 

nr. 5 (formular cod 11 și formular cod 11/02 ).             

     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 37.651,40 mii lei și la cheltuieli în sumă de 37.684,37 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 25.10.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 octombrie 2017 

Nr. 95 

 

 

 

 

               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. 14.548/04.09.2017 din partea domnului Limbău Viorel, privind concesionarea 

terenului în suprafața de 9 mp, situat în str. Petroliștilor și contractul de vânzare-cumpărare nr. 

3476/02.06.2017;  

- 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,  litera 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  prin   încredințare  directă a terenului  în suprafață  de 9 mp, 

situat  în  strada  Petroliștilor, cu destinație scară de acces la imobilul situat în strada  

Petroliștilor, Bl.B18,  sc.1, Parter, ap. 4,  domnului Limbău Viorel.       

   Art.2.-  Durata concesiunii pentru terenul în suprafață de 9 mp - scara acces, este de 10 ani, 

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

anual cu indicele de inflație. 

  Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. 

Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 octombrie 2017 

Nr. 96 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  

cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  

 

 



 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:     

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

- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 229/16.10.2017 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 17.763/18.10.2017;   

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;  

- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

 

     Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în 

calitate de reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de 

Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a 

comunei Arcani.  

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 octombrie 2017 

Nr. 97 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                

        CONSILIUL LOCAL  



 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea „Agendei Culturale a orașului Tg. Cărbunești - pentru anul 2018” 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:     

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

- Expunerea de motive; 

- Raportul de specialitate întocmit de Calotescu Roxana Emilia; 

- Prevederile OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea si desfășurarea activității 

așezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2883/2003 al Ministrului Culturii si Cultelor pentru aprobarea Normelor 

Metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale; 

- Legea nr. 334/2002- Legea bibliotecilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

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

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

- Prevederile art.9 alin.(1) si art.36 alin.(6) lit. a), pct. 4 din legea 215/2001 privind administrația  

publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare. 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă Agenda Culturala a orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj, pentru anul 2018, 

conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor prevăzute  în 

anexa la prezenta hotărâre se va face de le bugetul local și din sponsorizări. 

    Art.3.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. 

Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  25 octombrie 2017 

Nr. 98 



 
 

Anexă la HCL  nr. 98 din 25.10.2017 

 

AGENDA CULTURALA   

a orașului Tg. Cărbunești - pe anul 2018 

 

IANUARIE 

➢ 15 ianuarie  „MIHAI EMINESCU-luceafarul poeziei romanesti” 

• Manifestari cultural-artistice dedicate aniversarii poetului 

• Recital de poezie 

• Expozitie de carte 

                         Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii  Tg.Carbunesti 

            Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti 

            Parteneri: Scoala Gimnaziala „George Uscatescu”  

➢ 24 ianuarie „Mica Unire – rolul ei in istoria poporului roman” 

• Evocare istorica  

• Concurs intre clase de elevi pe aceasta tema 

• Recital de poezie 

• Expozitie carte 

• Hora Unirii 

           Locul desfășurării: Sala de lectura a Bibliotecii  Tg.Carbunesti  

          Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti si Primaria Tg.Carbunesti  

          Parteneri: Unitatile scolare, Muzeul „Tudor Arghezi”,Centrul Cultural „Tudor 

Arghezi”,                  Colegiul National „Tudor Arghezi” 

➢ 30 ianuarie   „ Un mare clasic al literaturii romane I.L. CARAGIALE” 

• Expozitie carte 

• Reprezentatii piese de teatru, nuvele, momente si schite 

             Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii  Tg.Carbunesti  

            Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti  

            Parteneri: Unitatile scolare 

 

FEBRUARIE 

➢ 19 februarie „Brancusi- Titanul de la Hobita pe meridianele lumii” 

• Manifestari dedicate marelui sculptor Constantin Brancusi 

• Simpozion-masa rotunda 

• Concurs desene opere brancusiene 

• Expozitie carte 

     Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii  Tg.Carbunesti  

    Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti  

    Parteneri: Unitatile scolare, Clubul elevilor, Centrul cultural si Muzeul „Tudor  

Arghezi” 

➢ 24 februarie   „Dragobetele- sarbatoarea dragostei la romani” 

• Concurs de declaratii de dragoste 

• Concurs de karaoke 



Locul desfasurarii: Clubul Pensionarilor Tg.Carbunesti/ alta locatie  

Organizatori: Centrul Cultural „Tudor Arghezi”  

Parteneri: Unitatile scolare 

 

MARTIE 

➢ 8 martie „Cuvantul magic - MAMA” 

• Recital de poezie 

• Confectionare felicitari pentru mame 

Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii  Tg.Carbunesti/sala de sedinte a 

Primariei 

             Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti  

            Parteneri: Unitatile scolare, Clubul elevilor, Centrul cultural si Muzeul „Tudor   

Arghezi” 

➢ 28 martie „ION CREANGA si lumea copilariei” 

• Expozitie carte 

• Citire povesti 

• Proiectii video 

Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii  Tg.Carbunesti  

Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti  

Parteneri: Unitatile scolare, Centrul cultural „Tudor   Arghezi” 

➢ 21 martie Ziua Internationala a poeziei „VINE, VINE PRIMAVARA” 

• Recital poezie 

• Concurs desene 

Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii  Tg.Carbunesti 

Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti  

Parteneri: Unitatile scolare, Centrul cultural „Tudor   Arghezi” 

 

APRILIE 

➢ 1 aprilie „ZIUA PACALELILOR” 

• Concurs de interpretare satira si umor 

Locul desfasurarii:Clubul pensionarilor Tg.Carbunesti 

Organizatori:Centrul Cultural „Tudor Arghezi”Tg.Carbunesti  

Parteneri: Unitatile scolare, Biblioteca Oraseneasca 

➢ 4 aprilie „In asteptarea iepurasului ” 

• Activitati cultural-artistice inchinate sarbatorilor pascale 

• Expozitie de oua pictate si încondeiate 

• Expozitie de desene 

Locul desfasurarii:Clubul pensionarilor Tg.Carbunesti 

Organizatori:Centrul Cultural „Tudor Arghezi”Tg.Carbunesti  

 Parteneri: Unitatile scolare ( gradinite) 

➢ 8 aprile „Ziua internationala a romilor” 

• Expozitie de carti dedicate romilor 

• Spectacol de muzica si dans 

• Traditii si obiceiuri reprezentative pentru comunitatea roma 

Locul desfasurarii: Primaria Tg.Carbunesti 



Organizatori: Primaria Tg.Carbunesti,Centrul Cultural „Tudor 

Arghezi”Tg.Carbunesti  

Parteneri:Partida Romilor 

➢ 14-20 aprilie „Concurs- curiozitati din lumea necuvantatoarelor” 

• Intrebari si raspunsuri ( grupe de elevi) 

Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii  Tg.Carbunesti 

Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti  

Parteneri: Unitatile scolare ( clase de elevi) 

➢ 23-26 aprilie „Ziua Bibliotecarului-Rolul bibliotecarului in comunitatea carbunesteana” 

• Intalnire cu cititorii 

• Prezentare power point  

• Premierea cititorilor fideli 

Locul desfasurarii: Sala de sedinta a Primariei Tg.Carbunesti 

Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti  

Parteneri:Biblioteca judeteana si bibliotecile publice din judet. 

 

MAI 

➢ 9 mai „Ziua Europei” – Sa descoperim Europa prin basmele populare 

• Video proiectii basmele „Craiasa Zapezii, Mica Sirena, 

Cenusareasa etc” 

Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii  Tg.Carbunesti 

Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti ;   Parteneri: Unitatile scolare 

➢ Mai ( 18-27 ) Festivalul International de Literatura „Tudor Arghezi” editia XXXVIII 

• Testamentul lui Arghezi- expozitie carte 

• Recital poezie 

• Lansare reviste 

• Mostenirea Arghezi –laureati  

Locul desfasurarii: Sala de sedinte a Primariei  Tg.Carbunesti 

Organizatori:Ministerul Culturii, Consiliul Judetean Gorj, CJCPCT GORJ, Biblioteca Judeteana  

Gorj, Primaria si Consiliul Local Tg, Carbunesti ,Centrul Cultural „ Tudor Arghezi” 

  Parteneri:Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti , Unitatile scolare 

➢ 25 mai „ Ziua Eroilor – sarbatoare nationala a poporului roman” 

• Slujba de pomenire 

• Depunere de coroane  

• Alocutiuni pe seama evenimentului 

Locul desfasurarii: Monumetul Eroilor- Pojogeni 

Organizatori:Primaria OrasuluiTg.Carbunesti  

Parteneri:Scoala Gimnaziala „George Uscatescu”, Asociatia Nationala Cultul Eroilor „Regina 

Maria” , U.M 01013 

IUNIE 

 

➢ 1 iunie „ Ziua Internationala a Copiilor” – Copiii si lumea copilariei 

• Complex de manifestari cultural- educative si artistice 

         (Concurs de desene pe asfalt, biciclism, etc) 

Locul desfasurarii: Parcul Primarie Tg.Carbunesti 

Organizatori:Centrul Cultural „Tudor Arghezi ”, Primaria Orasului Tg.Carbunesti; 



Parteneri:Unitatile Scolare, Clubul elevilor 

➢ 5 iunie „Ziua Mondiala a mediului”- Padurea si rolul ei in viata omului 

• Concurs de identificarea a speciilor de arbori din padurea Stejeret 

• Plantare de pomi 

Locul desfasurarii: Parcul Stejeret  

Organizatori:Centrul Cultural „Tudor Arghezi ”, Primaria Orasului Tg.Carbunesti; 

Parteneri:Ocolul Silvic si  Unitatile Scolare. 

➢ 7-10 iunie „Arghezi -apicultorul” 

• Lansare revista „Albinusa” 

• Concurs de creatie 

Locul desfasurarii: Scena Primarie 

Organizatori:Muzeul Judetean-Muzeul „Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti, Biblioteca Orasului  

Tg.Carbunesti 

Parteneri:Primaria Orasului Tg.Carbunesti; Centrul Cultural „Tudor Arghezi ”,  

➢ 15 iunie „Eminescu si natura”  

• Recital de poezie 

• Expozitie de carte 

Locul desfasurarii: Sala de lectura a bibliotecii Tg.Carbunesti 

Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti  

Parteneri: Bibliotecile publice din judet, unitati scolare. 

➢ 16-19 iunie „Tabara de Pictura si Sculptura Religioasa”- Lumina din lumina. 

• Restaurare cruci 

Locul desfasurarii: Muzeul Crucilor la Macesu 

Organizatori: CJCPCT Gorj, Palatul Copiilor ,Centrul Cultural „Tudor Arghezi ”, Primaria  

Orasului Tg.Carbunesti;  

 

 

 

 

IULIE 

➢ SCOALA DE VARA 

• Lectura in aer liber  

• Film la biblioteca 

• Pictura in aer liber 

 Locul desfasurarii:Parcul Primariei, Clubul Pensionarilor, Sala de lectura a bibliotecii 

Tg.Carbunesti 

Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti, Centrul Cultural „Tudor Arghezi” 

Parteneri: Comunitatea locala 

 

AUGUST 

➢ 10 august „ ADRIAN  PĂUNESCU si GRIGORE VIERU –prietenie peste timp ” 

• Recital de poezie 

• Videoproiectie 

Locul desfasurarii: Sala de lectura a bibliotecii Tg.Carbunesti 

Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti  

Parteneri: Bibliotecile publice din judet, comunitatea locala 



➢ 27-30 august „ Festivalul National al Lautarilor „GENA BARSAN”   

                         Zilele Orasului Tg.Carbunesti 

• Complex de activitati cultural-artistice 

• Spectacole, concursuri 

Locul desfasurarii: Parcul Stejeret 

Organizatori: Consiliul Judetean Gorj, CJCPCT Gorj, Scoala Populara de Arta, Ansamblul 

„DOINA GORJULUI”,Centrul Cultural „Tudor Arghezi ”, Primaria Orasului Tg.Carbunesti; 

Consilul Local 

 

SEPTEMBRIE 

➢ 14 septembrie „Simpozion Ziua Crucii” 

• Pomenirea marilor personalitati  

Locul desfasurarii: Muzeul Crucilor la Macesu 

Organizatori: CJCPCT Gorj, Palatul Copiilor ,Centrul Cultural „Tudor Arghezi ”, Primaria 

Orasului Tg.Carbunesti;  

➢ 27 septembrie „ Ziua Mondiala a Turismului- Fii turist in orasul lui Arghezi” 

• Simpozion dezbateri 

• Videoproiectii 

Locul desfasurarii: Clubul pensionarilor Tg.Carbunesti 

Organizatori:Centrul Cultural „Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti  

Parteneri: CNTA 

➢ 28-29 septembrie „ Nocturna bibliotecilor -Lectura si rolul ei in formarea personalitatii” 

• Intalnirii cu cititorii 

• Expozitie de carte noua 

• Promovarea bibliotecii si a serviciilor  

Locul desfasurarii: Sala de lectura a bibliotecii Tg.Carbunesti 

Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti  

 Parteneri: Unitatile scolare, comunitatea locala 

 

OCTOMBRIE 

➢ 1 octombrie „Ziua Internaționala a Persoanelor Vârstnice” 

• Slujba religioasa 

• Premierea cuplurilor ce au împlinit 50 ani de casatorie 

• Masa festiva 

• Program artistic 

Locul desfasurarii:Primaria Tg.Carbunesti 

Organizatori: Primaria Tg. Carbunesti si Consiliul Local, Centrul Cultural „Tudor  Arghezi”   

  

➢ 25 octombrie „Ziua Armatei Romane”- File de Istorie 

• Slujba religioasa 

• Depunere de coroane 

• Alocuțiuni  

• Parada militara 

Locul desfasurarii: Monumetul Eroilor-  Tg.Carbunesti 

Organizatori: Primaria Orasului Tg.Carbunesti, U.M . 01013 



 Parteneri: Scoala Gimnaziala „George Uscatescu”, Asociatia Nationala Cultul Eroilor „Regina 

Maria” 

 

NOIEMBRIE 

➢ 13-16 noiembrie – Atelier de creatie „Lucruri nestiute despre dinozauri” 

• Concurs de desene 

• Videoproiectie 

Locul desfasurarii: Clubul pensionarilor Tg.Carbunesti  

Organizatori:Centrul Cultural „Tudor  Arghezi”; Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti 

 Parteneri: gradinite, invatamint primar 

➢ 27 noiembrie „Simpozion Liviu Rebreanu” 

• Expozitie de carte 

• Medalion literar 

Locul desfasurarii: Sala de lectura a bibliotecii Tg.Carbunesti 

Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti  

Parteneri:  Unitatile scolare 

 

DECEMBRIE 

➢ 1 decembrie „Ziua Nationala a tuturor romanilor”- Sesiune de comunicari 

• Alocutiuni prezentare referate de catre elevi-insemnatatea istorica 

a zilei de 1 decembrie 

• Expozitie de carte 

Locul desfasurarii:Primaria Tg. Carbunesti, Sala de lectura a bibliotecii Tg. Cărbunești 

Organizatori: Primaria Tg. Carbunesti, Centrul Cultural,Biblioteca  Orășeneasca Tg. Cărbunești  

Parteneri:U. M 01013,  Consiliul Local, Unitatile scolare 

➢ 5-6 decembrie „ In asteptarea lui Mos Nicolae” 

• Legenda lui Mos Nicoale ( Povestea minunata a Sfantului Nicolae- 

Vornic Petru) 

• Concurs desene ( colorare) 

• Videoproiectii 

Locul desfasurarii: Sala de lectura a bibliotecii Tg.Carbunesti 

Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti  

Parteneri:  Unitatile scolare (gradinite) 

➢ 21 decembrie - Festivalul Judetean de obiceiuri si traditii cu ocazia sarbatorilor de iarna- 

„Cu colindul la fiecare casa” 

•  Complex de activitati cultural-artistice 

• Spectacole, concursuri 

Locul desfasurarii: Sala de sedinta a Primariei Tg.Carbunesti 

Organizatori: Centrul cultural „Tudor Arghezi” 

Parteneri:CJCPCT Gorj, Palatul copiilor Tg.Jiu 

 

 

                  

 

 

 



 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

HOTĂRÂRE 

privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli  

care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru  obiectivul de investiții  

„Reabilitare strada Pieții  oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932”  

 

  

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

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

- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ; 

- Solicitările repetate din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești; 

- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea 

in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de 

Dezvoltare Locală;     

- Ordinul MDRAPFE  numărul 3470/28.06.2017; 

- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C. 

RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Consiliul Local al Orașului Târgu Cărbunești se obligă sa asigure finanțarea de la 

bugetul local pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de 

stat prin PNDL pentru  obiectivul de investiții„Reabilitare  strada Pieții  oraș Tg. Cărbunești, 

km 0+540 - km 1+932”: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului,  studiile de 

fezabilitate sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, studiile de teren, studiile de 

specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxa pentru 

obținerea de avize, acorduri, autorizații, organizarea procedurilor de achiziție, active necorporale, 

cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote taxe, cheltuielile pentru probe 

tehnologice, teste și predare la beneficiar în sumă totală de 133.798,86 lei. 

   Art.2.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. Cărbunești își asuma angajamentul cu privire la 

operarea și întreținerea investiției.    

   Art.3.-  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL  nr. 78 din 22.08.2017.  



    Art.4.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul 

Primăriei Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
          Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

HOTĂRÂRE 

     privind modificarea anexei la HCL nr. 85/08.09.2017 -  Indicatorii tehnico-economici ai  

obiectivului de investiții  

„Corp de clădire  9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr. 39, 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 al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești; 

- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea 

in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de 

Dezvoltare Locală;     

- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C. 

ANIRADSON  CONSTRUCT S.R.L. Tg. Jiu; 

- HCL nr. 85/08.09.2017 și HCL nr. 79/22.08.2017 privind   aprobarea documentației tehnico-

economice reactualizare  „Corp de clădire  9 săli de clasă, școala gimnazială, strada 



Trandafirilor nr.39, Tg. Cărbunești”  și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general 

reactualizat. 

- Legea 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.- Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 85/08.09.2017 -  Indicatorii tehnico-

economici ai  

obiectivului de investiții  „Corp de clădire  9 săli de clasă, școala gimnazială, strada 

Trandafirilor nr.39, Tg. Cărbunești”, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte 

integrantă din aceasta. 

       Art.2.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul 

Primăriei Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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Anexă la H.C.L.  nr. 100  din 26.10.2017 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 
  

1. Caracteristicile principale ale construcției: 
 

„Corp de clădire  9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr. 39, Tg. 

Cărbunești”  

 Aria construita = 870,30 mp; 



 Aria desfășurata = 1713,30 mp; 

Număr de niveluri =  P+1 E; 

 Rețele de utilități:  Școala existenta este branșata la rețeaua electrica. Rețelele de apa si 

canalizare se afla in apropiere. Instalațiile propuse sunt descrise in liste separate anexate la 

memoriile de specialitate. 

 

2. Obiectivele studiului de fezabilitate 

- construire corp clădire  9 săli de clasa: 3.659.269,35 lei cu  TVA; 

- dotări specifice pentru desfășurarea procesului de învățământ: 80.864,07 lei; 
 
 
3. Analiza si selecția alternativelor  optime 

Forma si topografia terenului de amplasament impun ca soluție optima construirea unui 

corp de cu regim de înălțime P+1E. Forma finala a clădirii va fi compusa astfel încât sa permită 

alinierea simultana cu construcția existenta, strada Trandafirilor, strada Pieții și strada Merilor. 
 

 

TOTAL GENERAL DEVIZ:  4.504.596,04 lei cu TVA; 

 

 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Sandu Simona-Elena                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

HOTĂRÂRE 

privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli  



care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții  

„Corp de clădire  9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr.39, 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 al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ; 

- Solicitările repetate din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești; 

- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea 

in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de 

Dezvoltare Locală;     

- Ordinul MDRAPFE  numărul 3470/28.06.2017; 

- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C. 

ANIRADSON  CONSTRUCT S.R.L. Tg. Jiu; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Consiliul Local al Orașului Târgu Cărbunești se obligă sa asigure finanțarea de la 

bugetul local pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de 

stat prin PNDL pentru  obiectivul de investiții  „Corp de clădire  9 săli de clasă, școala 

gimnazială, strada Trandafirilor nr.39, Tg. Cărbunești”: cheltuieli pentru obținerea și 

amenajarea terenului; studiile de fezabilitate sau documentațiile de avizare a lucrărilor de 

intervenție; studiile de teren; studiile de specialitate; expertizele tehnice și/sau audit energetic; 

asistenta tehnica; consultanta; taxa pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații; organizarea 

procedurilor de achiziție; active necorporale; cheltuieli conexe organizării de șantier; 

comisioane, cote taxe; cheltuielile pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar în sumă 

totală de 125.817,32 lei, din care s-a achitat suma de 20.825 lei, contravaloarea Studiului de 

Fezabilitate.  

   Art.2.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. Cărbunești își asuma angajamentul cu privire la 

operarea și întreținerea investiției.    

   Art.3.-  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL  nr. 79 din 22.08.2017.  

    Art.4.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul 

Primăriei Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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Nr. 101 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

HOTĂRÂRE 

     privind modificarea anexei la HCL nr. 46/27.04.2017 -  Indicatorii tehnico-economici 

ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare Parc Primărie, oraș Târgu Cărbunești”  

cuprinși in devizul general 

   

 

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

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

motive; 

- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești; 

- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- HCL nr.  30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2017; 

-  Documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții  „Reabilitare, modernizare Parc 

Primărie, oraș Târgu Cărbunești”, întocmită de S.C. ADIZORLESCU DESIGN S.R.L., Tg. 

Cărbunești; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publica/acordului cadru;     

- Legea 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.- Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 46/27.04.2017 -  Indicatorii tehnico-

economici 



ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare Parc Primărie, oraș Târgu Cărbunești” 

cuprinși in devizul general, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din 

aceasta. 

       Art.2.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul 

Primăriei Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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