
ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării proiectului „Reabilitare - modernizare și creștere capacitate 

creșă în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj” 

                   

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

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

motive; 

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

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art.14, art.36 alin.(2) lit.c) şi lit.e) coroborat cu alin.(7) lit.a) din Legea nr. 

215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările 

ulterioare; 

 - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

  - art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

  - referatul nr. 10865/22.06.2017 al compartimentului ADPP; 

  - Măsura M 1- Dezvoltarea infrastructurii sociale din SDL GAL Gilort. 

  -  prevederile „Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 HOTĂRĂŞTE 

     Art. 1.- Se aprobă implementarea proiectului „Reabilitare - modernizare si creștere 

capacitate creșă în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj”, denumit în continuare Proiectul.  

     Art.2.- Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 

P.N.D.R., potrivit legii. 

    Art.3.- Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță  a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

    Art.4.- Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice, 

necesitatea, oportunitatea si potențialul economic al investiției sunt cuprinse în anexă, care este 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.5.- Este numit reprezentant legal al orașului Tg. Cărbunești domnul Birău Dănuț, primarul 

acestuia, în dubla sa calitate de primar și de ordonator principal de credite. 

    Art.6.- Consiliul local se angajează sa asigure integral cheltuielile neeligibile pentru investiția 

propusa prin Proiect. 

   Art.7.- Autoritățile administrației publice locale se obliga sa înființeze serviciul 

social/serviciile sociale propuse prin SF anterior ultimei cereri de plata. 



   Art.8.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 08.09.2017 la  care au 

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

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Sandu Simona-Elena                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

Tg. Cărbunești,  08 septembrie  2017 

Nr. 83 
 

Anexa la HCL nr. 83  din 08.09.2017 

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție : 

“Reabilitare, modernizare si creștere capacitate  

creșă în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj” 

 

 

Amplasamentul obiectivului: oras Tg. Carbunesti, strada Minerilor, nr. 12, judetul Gorj, nr. cadastral 

38070 

Indicatori tehnico-economici: 
1. suprafata construita a cladirii la care se propune reabilitarea , modernizarea si cresterea 

capacitatii la cresa: 346,20 mp 

2. suprafata desfasurata a cladirii la care se propune reabilitarea , modernizarea si 

cresterea capacitatii la cresa: 692,40 mp 

3. surse de finantare : PNDR  - Strategia de dezvoltarea a GAL Gilort masura M1 

« Dezvoltarea infrastructurii sociale », bugetul local 

4. numarul locuitorilor deserviti : beneficiarii directi ai investitiei sunt copiii care vor fi 

inscrisi in cadrul cresei (capacitatea propusa prin investitia care face obiectul proiectului 

este de 35 de locuri), iar beneficiarii indirecti ai investitiei sunt familiile acetora ( 

rezultand un numar estimativ de beneficiari directi de 35 de copii si indirecti de 70 

persoane / an). Alte categorii de beneficiari indirecti ai investitiei : personalul cresei, 

angajatorii din localitate si localitatile limitrofe etc.  

5. caracteristici tehnice : Cladirea situata pe strada Minerilor, la nr. 12 din orasul Tg. 

Carbunesti este o cladire cu un regim de inaltime de P+1E. Structura de rezistenta este 

formata din fundatii de beton armat, pereti portanti din beton armat (diafragme) care 

conlucreaza cu cadre din beton armat. Prin modul de amplasarea a peretilor structurali, 

sistemul constructiv se incadeaza la tipul « celular ». Interventiile principale propuse : 

realizarea unei sarpante de lemn pe acoperisul tip terasa necirculabila, 

recompartimentarea spatiilor in scopul cresterii capacitatii si asigurarii fluxurilor 

functionale, reabilitarea instalatiei sanitare (canalizarea interioara), schimbarea tocariei in 

spatiile compartimentate la etaj, lucrari de finisaje la interior si exterior, amenajare spatiu 

de joaca exterior pe o suprafata tip tartan, achizitia de echipamente tehnologice si dotari 

in acord cu obiectivele urmarite. 



6. necesitatea investitiei rezida din nevoia de crestere a capacitatii serviciului social derulat 

in cadrul obiectivului, respectiv « cresa », adaptarea  fluxurilor de alimente, personal, 

copii, parinti etc la cerintele legislative in vigoare (legislatia sanitar-veterinara, sanitara, 

ISU etc), asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea activitatii serviciului. 

7. oportunitatea : identificarea unei solutii de finantare reprezinta o oportunitate pentru 

interventia propusa prin proiect in corobarare cu nevoia urgenta de crestere a capacitatii 

cresei, in conditiile unui numar de cereri din partea parintilor care excede posibilitatile 

actuale de inscriere in cadrul serviciului. 

8. potentialul economic al investitiei : 

- durata normala de functionare a obiectivului de investitie in raport cu data 

constructiei ( 1970-1973) este de 15 ani de la data finalizarii investitiei propuse prin 

proiect, in corelare cu durata normala de functionare de 60 ani in conformitate cu 

H.G.  nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele 

normale de functionare a mijloacelor fixe 

9. durata de executie a lucrarilor este de  6 luni 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Sandu Simona-Elena                                            SECRETARUL 
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

     

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice „Copertină metalică pentru produse 

second-hand”  și Indicatorii  tehnico-economici cuprinși  în devizul general reactualizat  

 

 

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, modificată  privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

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

fonduri publice; 



 - HCL 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 „Copertina metalica pentru 

comerț cu produse second-hand”, întocmita de S.C. ADIZORLESCU DESIGN S.R.L., Tg. 

Cărbunești; 

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

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publica/acordului cadru; 

- HCL nr 47 din 27.04.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice „Copertina 

metalica pentru comerț cu produse second-hand”; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Copertină 

metalică pentru produse second-hand” și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul 

general reactualizat al obiectivului de investiții, conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

   Art.2.-  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL  nr. 47/27.04.2017.  

   Art.3.- 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 extraordinare din data 08.09.2017 la  care au 

participat 11        

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu  11  voturi pentru. 
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                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin     

 

 

            

 

Tg. Cărbunești,  08 septembrie  2017 

Nr. 84 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

HOTĂRÂRE 

     privind modificarea anexei la 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 

   

 

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. 

ASPLAN S.R.L. Tg. Jiu; 

- 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. 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Se aprobă înlocuirea anexei la 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  cu anexa la prezenta hotărâre, care face parte integranta 

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 extraordinare din data 08.09.2017 la  care au 

participat 11        

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

 

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Sandu Simona-Elena                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin         

 

 

 

        

 



Tg. Cărbunești,  08 septembrie  2017 

Nr. 85 

 

 

 

 

Anexă la H.C.L.  nr. 85  din 08.09.2017 

 

 

 

 

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 = 743.69 mp; 

 Aria desfășurata = 1795.85 mp; 

 Aria utila = 1563.62 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 

- demolare anexe 

- construire corp clădire  9 săli de clasa si laboratoare 

- dotări specifice pentru desfășurarea procesului de învățământ 

- amenajarea terenului - sistematizare verticala 

- racord utilități 
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 si strada Merilor. 
 

 

TOTAL GENERAL din care: 4,983,844.91 

buget de stat 4,771,514.24 



buget local 212,330.67 
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              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. 15.910 din  19.09.2017  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 13 septembrie 2017; 

- referatul  nr.14.795/06.09.2017 întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul 

biroului Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- adresa nr. 6.219/28.08.2017 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 14.142/28.08.2017; 

- referatul nr. 14.459/0409.2017  întocmit de Golumbu Mircea, consilier superior în cadrul 

biroului Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- referatul nr. 13.384/10.08.2017  întocmit de Stoican Angela consilier principal în cadrul 

Direcției de Asistență Socială ; 



- referatul  nr. 15.790/18.09.2017 întocmit de Corici Sorin, șef birou Administrarea Domeniului 

Public și Privat; 

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

serviciului Contabilitate, buget, resurse-umane; 

- adresa nr. 1.033/04.09.2017  emisă de Școala Gimnaziala nr. 1 George  Uscătescu, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 14.638 /05.09.2017; 

- adresa nr. 492/13.09.2017  emisă de Școala Gimnaziala nr. 1 George  Uscătescu, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 15.389 /13.09.2017; 

- adresa nr. 499/18.09.2017 emisă de Școala Gimnaziala nr. 1 George  Uscătescu, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 15.792/18.09.2017; 

- adresa nr. 1.132/18.09.2017 emisă de Școala Gimnazială nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 15.876/19.09.2017;  

- adresa nr. 6.632/14.09.2017 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 15.547/14.09.2017; 

- adresa nr. 447/18.09.2017  emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul” Tg Cărbunești , înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 15.777 /18.09.2017; 

- adresa nr. 449/19.09.2017 emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul” Tg Cărbunești , înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 15.906/19.09.2017 

- decizia nr. 18/19.09.2017  emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, 

înregistrată la instituția noastră cu nr. 15.929/20.09.2017 

      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 199,23 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 

16.609,41 mii lei și la cheltuieli în sumă de 17.203,45 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 15.159,95 mii lei și la cheltuieli în 

sumă de 15.159,95 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 54,50 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 37.037,40 mii lei 

și la cheltuieli în sumă de 37.070,37 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 36.548,90 mii lei și la cheltuieli în sumă de 36.581,87 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 27.09.2017 la care au 

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

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” 

 

 



 

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”; 

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

ulterioare  

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

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

 

     

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

     Art.1.- (1) Se aprobă organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a 

Persoanelor Vârstnice” în  data de 01 octombrie  2017. 

        (2)  Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice se aprobă suma de  

3.000 lei .           

     Art.2.- Se aprobă  premierea,  în cadru festiv, cu suma de 100 lei a cuplurilor care sărbătoresc 

nunta de aur  și au domiciliul în orașul Tg Cărbunești, prevăzute în anexă, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3.- Sumele prevăzute la art.2 se vor acorda în baza documentelor doveditoare - certificat 

de căsătorie, acte de identitate ale soților, etc..  

     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 27.09.2017 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 septembrie 2017 

Nr. 87 

 

 

Anexă la HCL  nr. 87   din 27.09.2017 



 

Situația privind  cuplurile  care sărbătoresc nunta de aur în anul 2017  

 și au domiciliul în orașul Tg Cărbunești  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Domiciliul Suma 

-lei- 

1 MOHANU ION și 

      MOHANU ELENA 

 

TG. CĂRBUNEȘTI,  

str. Trandafirilor, nr. 48 

100 

2 MOTORGA ION și  

       MOTORGA ELENA 

TG. CĂRBUNEȘTI,  

str. Pieții, nr. 41 

100 

3 PUȚINELU VICTOR și  

     PUȚINELU EMILIA  

CĂRBUNEȘTI -SAT 100 

4 ZAVRACU IULIAN și  

     ZAVRACU ELENA  

ȘTEFĂNEȘTI  100 

5 POPESCU GHEORGHE și  

     POPESCU RODICA 

ȘTEFĂNEȘTI 100 

6 SCURTU NICOLAE și  

     SCURTU VIORICA  

ȘTEFĂNEȘTI 100 

7 CODREȘ GHEORGHE și  

    CODREȘ  NICOLINA  

DUȚEȘTI 100 

8  BIRĂU CONSTANTIN și  

    BIRĂU ELENA  

FLOREȘTENI  100 

9 POPESCU ILARION și  

     POPESCU ELENA  

FLOREȘTENI, nr: 25 100 

10 ȚUȚUIANU FLORIN și  

     ȚUȚUIANU LUCIA  

POJOGENI  100 

11 DOBRE ION și  

   DOBRE RODICA  

POJOGENI  100 

12 MIGIOI TITU și  

    MIGIOI IULIANA 

ȘTEFĂNEȘTI  100 

 Total   1.200 
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  „Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în 

parcările de reședință din orașul 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 Administrarea domeniului public si privat; 

- Legea nr. 215/2001 -  privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si 

completările ulterioare, art, 36, alin (2), lit c, alin. (4), lit. c; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Legea 227/2015-  privind Codul Fiscal, 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 „Regulamentului de atribuire  și folosire a locurilor de parcare în 

parcările de reședință  din orașul Tg. Cărbunești”, prevăzut în anexă, care  face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

      Art.2.-  La intrarea în vigoare a  prezentei hotărâri  se abrogă  HCL  nr. 9 din 29.01.2014,  

HCL  nr. 63 din 22.06.2015 și  HCL  nr. 78 din 25.07.2016 privind instituirea taxei de utilizare a 

parcărilor amenajate din zona blocuri.  

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

, precum și Politia Locala Tg Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 la care au 

participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu  12  voturi pentru și 2 abțineri. 
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Anexă la HCL nr.  88 din 27.09.2017 



 
 

REGULAMENT DE ATRIBUIRE ŞI FOLOSIRE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ  
DIN ORAȘUL TG. CĂRBUNEȘTI 

 
 
A. OBIECTUL REGULAMENTULUI 
Art. 1. Prezentul regulament  stipulează modalitatea  de atribuire  a locurilor de parcare amenajate in  

parcările de reședința ale orașului Tg. Cărbunești. 

Art. 2. Locurile de parcare  care fac obiectul atribuirii sunt cele situate  in parcarile de resedinta 

amenajate in Tg Carbunesti, situate la mai putin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, dar in 

functie de configuratia perimetrului de amplasare, putandu-se depasi aceasta limita. 

Art. 3. In cazul in care la parterul imobilelor de locuit sunt amenajate si functioneaza  complexe 

comerciale, locurile de parcare amenajate  se vor atribui astfel incat sa poata fi folosite alternativ  atat de 

locatari cat si de clientii complexelor comerciale. 

 

B.DISPOZITII GENERALE 
Art. 4. Pentru parcarile de resedinta  amenajate in Orasul Tg Carbunesti se instituie taxa de utilizare in 

cuantum de 60 lei/an, incepand cu aprobarea prezentei Hotarari de Consiliu Local. 

Art. 5. (1) Repartizarea locurilor de parcare se va face in baza unui proces-verbal de predare-primire in 

urma unei solicitari scrise, depuse de catre detinatorii de autovehicule la Primaria Tg.Carbunesti. 

Art. 6.- (1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligatia, sa achite taxa anuala de parcare la casieria 

Primariei orasului Tg.Carbunesti pentru anul  pentru care a fost atribuit locul de parcare in termen de 10 

zile de la data atribuirii. 

(2)  Din momentul achitarii contravalorii taxei de parcare, utilizatorii au dreptul sa foloseasca parcarea 

publica amenajata pana la data de 31 decembrie a fiecarui an. 

(3) In cazul in care utilizatorul doreste sa isi pastreze acelasi loc de parcare si in anul urmator, este obligat 

sa solicite in scris acest lucru pana la data de 31 decembrie a anului in curs si sa plateasca taxa de utilizare 

parcare pana la data de 15 ianuarie a anului in care urmeaza sa utilizeze parcarea. 

Art.7. - În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/utilizatorilor de 

autoturisme/autoutilitare cu masa maximă autorizată de până la 3,5 to.  

Art.8. - Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite  numai după amenajarea, trasarea, 

semnalizarea şi numerotarea acestora, prin grija Biroului  - Administrare Domeniului Public si Privat.  

Art.9. – Solicitantul  trebuie sa prezinte dovada proprietatii sau utilizarii autoturismului/autoutilitarei 

pentru a putea beneficia de un loc de parcare in parcarile de resedinta  . 

 Art.10. - În situaţiile în care numărul solicitărilor depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de 

reşedinţă, sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va 

face prin licitaţie public cu strigare. Preţul de pornire la licitaţiei va fi  de 60 lei/an/loc de parcare urmand 

sa creasca cu cate un pas de 10 lei. 

Art.11. - Atribuirea/licitaţia se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de 

reşedinţă.  

Art.12. - Atribuirea locurilor din parcările de reşedinţă şi eliberarea abonamentelor tip reşedinţă se va 

face numai persoanelor fizice domiciliate/rezidente sau persoanelor juridice proprietare ale unor 

apartamente în imobilele arondate acestor parcări.  

Art.13. - Nu pot participa la  procesul de atribuire a   locurilor de parcare de reşedinţă persoanele fizice 

care nu pot dovedi  cu domiciliul/s-au acte de proprietate pe apartamentul respectiv, precum  si persoanele  

care nu pot dovedi calitatea de proprietar/chiriaş a unui apartament, în imobilele arondate parcării de 

reşedinţă respective.  

Art.14. - În cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul de locuri de parcare 

amenajate, se pot atribui locuri de parcare şi pentru locatarii din imobilele apropiate care nu au primit 



locuri în parcarea de reşedinţă aferentă acestora, sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru 

acelaşi apartament cu condiţia achitării taxei de parcare pentru fiecare loc atribuit.  

Art.15. - Abonamentele de parcare tip reşedinţă asigură folosirea locului de parcare de la ora 16.00 până 

la ora 08.00. Deţinătorul unui abonament va putea folosi parcarea şi între orele 08.00 şi 16.00 fără să 

achite o taxă suplimentară, dar în cazul în care parcarea rămâne liberă, aceasta poate fi folosită de o altă 

persoană, între orele 08.00 – 16.00 .  

Art.16. - Abonamentele se vor elibera de către Primăria Tg. Cărbunești   pe perioada stabilită pentru zona 

respectivă, numai după achitarea taxei aprobate  de Consiliul Local sau a preţului licitat, după caz, aferent 

perioadei de valabilitatea a abonamentului.  

Art.17.(1) - În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit un loc de parcare nu achită taxa aferenta în 

termen de 10  zile de la data intrării în vigoare a abonamentului, data atribuirii locului, va pierde locul de 

parcare atribuit.  

(2) – După eliberarea locului de parcare, acesta se poate atribui altor persoane, la solicitarea scrisă a 

acestora, în ordinea înregistrării cererilor de după eliberarea locului. 

 Art.18. - Abonamentele tip reşedinţă se vor elibera pe o perioadă de 12 luni cuprinse intr-un an 

calendaristic. În cazul persoanelor care se prezintă ulterior procedurii de atribuire, abonamentele se pot 

elibera şi pe perioade mai mici de 12 luni, cu condiţia ca acestea să expire la aceeaşi dată pentru toţi 

posesorii de abonamente din zona respectivă.  

Art.19. - În parcările de reşedinţă se atribuie, în mod gratuit şi cu prioritate, locuri de parcare persoanelor 

încadrate într-un grad de handicap, posesorilor de autoturisme: veterani de război, membri A.F.D.P.R. şi 

beneficiari ai prevederilor Legii nr. 189/2000, dacă solicită si dacă dovedesc cu documente aceste 

apartenenţe. Gratuitatea se va menţiona pe acest tip de abonament.  

Art.20. - Abonamentele vor fi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului pentru identificare în caz 

de control.  

C. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITATIE 

A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE RESEDINTA  
Art.21. - În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă 

solicitanţii vor depune la sediul Primariei Tg. Cărbunești  următoarele documente:  

a) Cerere  ;  

b) Documente privind domiciliul/resedinta/sediul societăţii: copie B.I./C.I. şi actul de proprietate, contract 

de închiriere avizat de Direcţia   Finanţelor Publice  Tg. Cărbunești, pentru cele încheiate cu persoane 

fizice, în imobilul aferent  , certificat de înregistrare pentru persoanele juridice, act constitutiv al 

societăţii, act de donaţie sau moştenire, extras de carte funciară de dată recentă, după caz;  

c) Copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului/ autoutilitarei;  

d) Documente privind dreptul de utilizare a autoturismului/ autoutilitarei: contract de leasing;  

e)   Copie certificat de căsătorie în situaţia în care la aceeaşi adresă domiciliază două familii, sau 

adeverinta componenta familiei de la Registru Agricol;  

f) Certificat de încadrare într-un grad  de handicap a unui membru al familiei solicitantului, dacă e cazul;  

g) Acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 

189/2000, dacă este cazul;  

  Art.22. - Prin Biroul – Administrare Domeniului Public si Privat , locatarii vor fi anunţaţi cu privire la 

termenul limită până la care se vor depune cererile precum şi conţinutul documentelor necesare în vederea 

participării la procesul de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă arondate 

imobilului, precum si taxa anuala  aprobata de Consiliul Local.  

Art.23. - Documentele se vor depune în perioada stabilită şi făcută publică prin anunţul afişat la fiecare 

scară a blocurilor, iar cele depuse după această dată nu vor fi analizate de comisie pentru şedinţa de 

atribuire.  

Art.24. - După primirea documentelor, Primăria orasului Tg Carbunesti va înştiinţa prin afişare pe site-ul 

instituţiei, la scara imobilelor arondate,  după caz, despre data, ora şi locul în care va avea loc procedura 

de atribuire/licitaţie, precum şi de numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă aferentă 

imobilului/imobilelor din care fac parte.  



D.PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITATIE A LOCURILOR DE PARCARE DIN PARCĂRILE DE RESEDINTĂ  
Art.25. - Comisia de atribuire/licitaţie va fi numită prin Dispoziţie a Primarului şi va fi formată din 5 

(cinci) persoane: a) 4 membri din partea Primăriei orasului Tg Carbunesti;  b) 1 membru din partea 

Politiei Locale Tg Carbunesti;   

Art.26.(1) - Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza unitar pentru fiecare locaţie în parte.  

(2) - La data, ora şi locul anunţat la procedura de atribuire/licitaţie vor fi prezenţi toţi membrii comisiei de 

atribuire/licitaţie precum şi solicitanţii sau reprezentanţii acestora.  

(3) - Comisia lucrează în mod valid cu 3 membrii prezenţi, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor 

comisiei.  

Art.27. - Comisia de atribuire/licitaţie va analiza documentele depuse de solicitanţi în conformitate cu art. 

21 si 23 din prezentul Regulament până în ziua precedentă organizării şedinţei de atribuire/licitaţie şi va 

întocmi lista cu solicitanţii acceptaţi să participe la procedura de atribuire/licitaţie, excluzând de la 

participare pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile 

prezentului Regulament.  

Art.28. - Biroul – Administrare Domeniului Public si Privat va stabili pe baza Planului de situaţie cu 

amplasarea parcajelor, numărul de locuri care urmează a fi atribuite/licitate pentru  locatari, cu asigurarea 

rezervărilor stabilite de lege pentru persoanele cu handicap locatari ai imobilelor arondate parcarii de 

resedinta.  

Art.29. – La începutul şedinţei de atribuire/licitare a locurilor de parcare de reşedinţă amenajate în zona 

respectivă, preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va prezenta prevederile regulamentului, va anunţa 

numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă    pentru care se desfăşoară procedura, numărul de 

solicitanţi admişi la procedură, va nominaliza persoanele a căror documente nu au fost conforme cu 

regulamentul, va explica modul de desfăşurare a sedintei şi va anunţa locurile de parcare atribuite cu 

prioritate persoanelor menţionate la art.19.  

Art.30. - Procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare de reşedinţă se va desfăşura respectându-se 

următoarea ordine de priorităţi, astfel: I.A. - persoane fizice domiciliate/rezidente în orasul Tg Carbunesti, 

care deţin în proprietate sau sunt înscrise ca utilizator în certificatul de înmatriculare al unor autoturisme/ 

autoutilitare înmatriculate la adresa de domiciliu, sau la o altă adresă din orasul Tg Carbunesti. Se aplică 

şi în cazul în care două familii domiciliază în acelaşi apartament şi care deţin fiecare câte un autoturism/ 

autoutilitara în proprietate, făcând dovada cu certificat de căsătorie fiecare familie. I.B. - persoane 

juridice/persoane fizice autorizate proprietare ale unui autoturism/ autoutilitară înmatriculat la sediul 

social al acestora, dacă sediul coincide cu adresa de domiciliu a reprezentantului legal al 

societăţii/persoanei fizice autorizate. Notă: În cazul în care un loc de parcare este solicitat de către o 

persoană/persoane prevăzute la punctul I.A şi o persoană/persoane prevăzute la punctul I.B atribuirea se 

va face prin licitaţie publică, iar licitaţia va începe de la taxa 60 lei/an. II. persoane juridice/persoane 

fizice autorizate proprietare ale unui apartament în imobilul arondat parcării de reşedinţă, sau care au 

sediul firmei într-un apartament arondat parcării de reşedinţă, proprietare ale unui autoturism/ 

autoutilitară înmatriculat în orasul Tg Carbunesti, sau la o altă adresă din România sau din străinătate. 

Notă: Persoanele fizice care utilizează un autoturism/ autoutilitară proprietatea unei persoane 

juridice/persoană fizică autorizată, vor putea fi admişi la procedura de atribuire/licitare, în baza 

împuternicirii proprietarului, cuantumul taxei fiind cel aplicat persoanei juridice/persoanei fizice 

autorizate, respectiv 60 lei/an. III. persoane fizice domiciliate/rezidente, proprietare ale unui apartament 

situat în imobilul arondat parcării de reşedinţă şi care deţin în proprietate un autoturism/ autoutilitară 

înmatriculat la o altă adresă din România sau din străinătate. IV. persoane fizice/fizice autorizate/juridice 

domiciliate/rezidente/sediul firmei în zona de parcare şi care solicită loc de parcare pentru al doilea 

autoturism/ autoutilitară proprietate. Notă: În cazul în care un loc de parcare este solicitat de către cel 

puţin o persoană fizică şi una juridică prevăzute la punctul IV atribuirea se va face prin licitaţie publică, 

iar licitaţia va începe de la taxa de  60 lei/an.  

Art.31. - În categoria persoanelor fizice autorizate intră şi cabinetele de avocat, cabinetelor notarilor, 

cabinetele medicale şi altele asemenea.  



Art.32.(1) - Taxa de utilizare a unui loc de parcare este de minim 60 lei/an, pentru fiecare utilizator 

persoană fizică (preţ pornire licitaţie).  

Art.33. - Persoanele care nu s-au prezentat la data şi ora la care a fost anunţată şedinţa de 

atribuire/licitare, pierd dreptul de prioritate asigurat la art.30. Acestea se pot prezenta ulterior la sediul 

Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat şi li se va atribui câte un loc de parcare din cele 

rămase neatribuite în parcarea de reşedinţă aferentă domiciliului, la solicitarea scrisă a acestora în ordinea 

cererilor înregistrate după şedinţa de atribuire.  

Art.34. - Sumele încasate din taxele aferente parcărilor de reşedinţă nu se mai restituie, în cazul în care, 

după atribuirea unui loc de parcare şi eliberarea abonamentului, persoana renunţă la locul de parcare 

atribuit.  

Art.35. - În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă imobilelor 

arondate este mai mare sau egal cu numărul solicitanţilor admişi la procedură, se va atribui câte un loc de 

parcare pentru fiecare solicitant la tariful de bază pentru parcările de reşedinţă, stabilit prin Hotărâre a 

Consiliului Local. 

 Art.36. - În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă imobilelor 

arondate este mai mic decât numărul de solicitanţi, atribuirea locurilor se va face prin licitaţie publică cu 

strigare pentru fiecare loc de parcare în parte.  

Art.37. - Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa preţul de pornire la licitaţie de la care 

începe strigarea, respectiv taxa de utilizare pentru parcările de reşedinţă, stabilit prin hotărâre a consiliului 

local, cu precizarea pasului de supralicitare stabilit, la 10 lei/an.  

Art.38. - Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări succesive care trebuie să respecte 

condiţiile de salt anunţate de preşedintele comisiei.  

Art.39. - Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei 

anunţă atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima sumă. 

 Art.40. - Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte până la atribuirea tuturor locurilor de 

parcare disponibile, aferente imobilului sau asociaţiei pentru care s-a organizat procedura. 

 Art.41.(1) - După anunţarea de către preşedintele comisiei a tuturor solicitanţilor cărora li s-au atribuit 

locuri de parcare, se declară închisă procedura de atribuire/licitare, în urma căruia se întocmeşte procesul 

- verbal care se semnează de către membrii comisiei de atribuire/licitaţie şi de către solicitanţii care au 

participat la procedură.  

(2) - Listele cu persoanele admise pentru a participa la respectiva procedură, completată de comisie cu 

locul atribuit, codul parcării şi semnătura solicitantului, va fi anexă la procesul verbal.  

Art.42. - Procesul-verbal împreună cu documentele care au stat la baza organizării procedurii de 

atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă, se arhivează la Primăria Orasului Tg 

Carbunesti.  

 

 

 

E. CONTRAVENȚII ŞI SANCȚIUNI  
Art. 43. - Constituie contravenție următoarele fapte : 

- Utilizarea locului de parcare atribuit altei persoane intre orele 16.00-08.00 

- Neasigurarea curteniei in locurile de parcare de către utilizatori ; 

- Executarea de lucrări de reparații si întreținere a autovehiculului in locurile de parcare. 

- Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajatilor Primariei Orasului Tg.Carbunesti sau a 

unitatilor care executa lucrari edilitare in zona ; 

- Utilizarea locurilor de parcare fara achitarea taxei de 60 lei/an sau taxei de atribuire stabilite in 

urma licitatiei dupa caz; 

     Art. 44.-(1) Faptele prevazute la articolul 43 se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 

1(un)  punct la 2 (doua) puncte de amenda , iar pentru distrugera platformei de parcare, la cuantumul 

amenzii se adauga si despagubirile pentru pagubele produse ; 



                 (2) Un punct amenda reprezinta 10% din salariul  de baza minim  pe tara garantat in plata 

aprobat prin hotarare de guvern ;  

                  (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre personalul Politiei 

Locale a orasului Tg.Carbunesti ; 

                  (4) Contraventia se constata prin proces-verbal de catre agentul constatator, in care acesta 

stabileste si sanctiunea aplicata ; 

                (5) In cazul in care contravenientii nu pot fi identificati pe loc, agentul constatator va 

fotografia autoturismul iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitare scrisa catre 

Serviciul de inmatriculari al judetului unde este inmatriculat autoturismul ; 

                (6) Amenzile aplicate se vor achita la casieria Primariei Orasului Tg.Carbunesti. 

 

 F. DISPOZIȚII FINALE 

 Art.45. - Parcările de reşedinţă vor fi administrate de către Primăria Orasului Tg Carbunesti prin Biroul 

Administrarea Domeniului Public si Privat.  

Art.46. - Abonamentele de parcare tip reşedinţă se vor achita şi elibera de către Primăria Orasului Tg 

Carbunesti prin Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat. si vor fi semnate de Primarul Orasului 

Tg Carbunesti.  

Art.47. - Primăria Orasului Tg Carbunesti răspunde de asigurarea locului de parcare, în cazul ocupării 

abuzive a acestuia, de către alte persoane decât titularul abonamentului de parcare, între orele 16.00 şi 

08.00, prin Serviciul Poliţie Locală a Orasului Tg Carbunesti. 

Art.48. - La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare tip reşedinţă, acestea se vor 

prelungi cu încă 12 luni, cu condiţia  depunerii solicitarii scrise in acest sens pana la 31.12. pentru anul 

urmator si achitării tarifului aferent pana la data de 15 ianuarie a anului in care utilizeaza parcarea.  

Art.49. - Termenul limită până la care se va putea achita tariful aferent locului de parcare este de 10 zile 

de la data atribuirii acestuia.  

Art.50. - Pentru prelungirea perioadei de valabilitate, titularul abonamentului de parcare se va prezenta la 

Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat al  Primariei  Orasului Tg Carbunesti , fiind obligat sa 

solicite in scris acest lucru pana la data de 31 decembrie a anului in curs si sa plateasca taxa de utilizare 

parcare pana la data de 15 ianuarie a anului in care urmeaza sa utilizeze parcarea. 

următoarele documente: a) Abonamentul de parcare tip reşedinţă pe anul anterior;b)chitanţa în baza căreia 

s-a achitat taxa   de parcare pe anul anterior; c) Copie Certificat de înmatriculare al autoturismului/ 

autoutilitarei deţinut în proprietate sau în folosinţă (numai în cazul în care s-a schimbat numărul de 

înmatriculare).  

Art.51. - Valabilitatea abonamentului de parcare se prelungeşte după un an în baza chitanţei eliberate de 

Casieria Primariei Tg Carbunesti. 

 Art.52 (1) - După 10 zile de la data expirării perioadei de valabilitate a abonamentului, locurile 

respective vor fi declarate libere, in cazul in care nu s-a solicitat in termenul mentionat in prezentul 

regulament prelungirea perioadei.  

(2) - Locurile de parcare rămase libere, se vor reatribui altor persoane fizice/juridice, conform aceleiaşi 

proceduri.  

Art.53. – Persoana fizică sau juridică care deţine un loc de parcare de reşedinţă are obligaţia de a efectua 

lucrările de întreţinere şi curăţare a locurilor de parcare de reşedinţă, atât pe perioada verii cât şi a iernii, 

astfel încât parcarea să se facă în condiţii normale.  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

               ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care Primarul orașului Tg-Cărbuneşti poate acorda 

ajutoare de urgentă familiilor sau persoanelor singure aflate în nevoie din oraşul Tg-Cărbuneşti, 

conform art.41 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/28.01.2011 de aplicare a 

Legii nr.416 /2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare 

 

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

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

motive;  

- raportul Direcţiei de Asistenţă Socială Tg-Cărbuneşti; 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare;  

-  prevederile art. 41  din Hotărârea de  Guvern  nr. 50/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 

completările ulterioare, inclusiv prin H.G. nr.559/2017 ; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se stabilesc situaţiile deosebite pentru care primarul oraşului Tg. Cărbuneşti poate 

acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în nevoie, altele decât cele 

prevăzute prin  art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și 

completările ulterioare și art. 41 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.50 /28.01.2011, 

după cum urmează: 

        a) acordarea unui ajutor bănesc ocazional de urgenţă familiilor sau persoanelor singure care 

suferă de boli cronice (cancer, ciroze, insuficienţă renală acută și cronică, T.B.C., etc), boli rare 

și SIDA. 

        b)acordarea unui ajutor bănesc ocazional de urgenţă persoanelor care necesită intervenţii 

chirurgicale si tratamente medicamentoase, la toate spitalele, cu prescripția medicului specialist;  

       c) acordarea unui ajutor bănesc de urgenţă persoanelor care au venituri mici pentru procurare 

medicamente;  

        d) acordarea unui ajutor bănesc  pentru cheltuielile cu înmormântarea pentru  familiile cu 

probleme sociale în imposibilitatea de a putea înmormânta persoana decedată; 

        e) alte situaţii deosebite cu aprobarea Consiliului Local Tg-Cărbuneşti. 

    Art.2.- (1) În toate cazurile prevăzute la art.1, acordarea ajutorului bănesc de urgenţă se va 

face în baza anchetelor sociale şi a actelor justificative emise de spitale ,  medici de specialitate  

şi alte autorităţi competente, numai in limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în  bugetul 

local al oraşului Tg. Cărbunești. 

              (2) Direcţia de Asistentă Socială Tg-Cărbuneşti  va  monitoriza  folosirea sumei în 

scopul în care a fost acordată.  

             (3) Cuantumul ajutorului bănesc de urgenţă va fi aprobat prin dispoziţie de către 

Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti la propunerea  Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul 

Direcţiei de Asistentă Socială Tg. Cărbunești. 



   Art.3.- La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 37/21.03.2011. 

   Art.4.- Ordonatorul principal de credite  și  Direcţia de Asistentă Socială Tg-Cărbuneşti vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 la care au participat 

14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu  13  voturi pentru și 1 abținere. 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

Tg. Cărbunești,  27 septembrie 2017 

Nr. 89 

               

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 

Serviciile sociale acordate la nivelul oraşului Tg-Cărbuneşti, județul Gorj  pentru anul 2018 

 

 

 

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

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

- expunerea   de motive; 

- Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre; 

- Prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 

- Prevederile art. 36 alin.6, lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

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 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 

oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pe anul 2018, prevăzut în anexă care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre . 

   Art.2.- Ordonatorul principal de credite  și  Direcţia de Asistentă Socială Tg-Cărbuneşti vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 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 septembrie 2017 

Nr. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Anexa  la   HCL nr. 90  din  27.09.2017 
 

 

Planul anual de acţiune  

privind Serviciile sociale acordate la nivelul  

oraşului Tg-Cărbuneşti, județul Gorj  pentru anul 2018 

 

         Planul anual de acţiune privind serviciile oferite la nivelul oraşului Tg. Cărbuneşti, judeţul 

Gorj se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale la nivelul oraşului Tg. Cărbuneşti, conform Legii nr. 292/2011. 

         Planul anual de acţiune poate fi modificat ca urmare a unor modificări intervenite in 

structura aparatului propriu al primarului precum şi a modificării sau apariţiei unor acte 

legislative. 

         Din perspectiva funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un 

sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului major: asistarea 

persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 

posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru 

integrarea socială. 

         Rolul planificării este de a ajuta instituţia să: 

- îşi definească obiectivele şi orientările; 

- îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 

- identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; 

- sa clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice ce acţiuni trebuie să întreprindă. 

 

Consideraţii preliminare 

     La întocmirea Planului anual de acţiune pentru anul 2018 s-a ţinut cont de scopul Direcţiei de 

Asistenţă Socială din aparatul de specialitate al primarului şi anume, prevenirea sau limitarea 

 



unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune 

socială. 

     Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii  şi servicii sociale: 

 

BENEFICII SOCIALE 

1. Venitul minim garantat 

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, plata ajutorului social acordat în baza Legii nr. 

416/2001, se efectuează de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Gorj, care din anul 2012 

poartă numele de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj.  

La sfârșitul lunii august 2017 se aflau în plată un număr de 70 dosare având un număr 

total de 144 beneficiari,iar pentru anul 2018 estimăm un număr de 100 de dosare cu un nr. de 185 

de beneficiari iar sursele de finanţare fiind din bugetul de stat. 

 

2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav: 

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă 

conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile 

acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a angaja, salariza și monitoriza atribuţiile, respectiv 

obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea 

ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care 

situaţia o cere. 

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, 

psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi 

cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. 

Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent 

personal.  

La sfârşitul lunii august 2017 un număr mediu de 72 persoane cu handicap grav, au 

beneficiat  lunar de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza 

certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv 

Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Gorj, sumele necesare 

plaţii acestor drepturi fiind prevăzute în bugetul local, acestea provenind integral de la bugetul de 

stat.  

Şi în bugetul anului 2018, vor fi solicitate de către Direcția de Asistență Socială, să fie  

cuprinse sumele necesare plăţii indemnizaţiei pentru însoţitor, a salariilor asistenţilor personali 

pentru persoanele cu handicap grav cât și cele necesare instruirii asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav : pentru 35 de asistenţi personali şi 60 de indemnizaţii iar sursa de 

finanţare va fi din bugetul de stat. 

 

3. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare : 

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii nr. 

416/2001 precum şi a Hotărârii Consiliului Local Tg-Cărbuneşti . 

Sursa de finanțare privind aceste ajutoare este bugetul local. Aceste sume, se solicită 

anual de către Direcţia de Asistență Socială ca să fie prevăzute în bugetul local, și în bugetul 

anului  2018 fiind necesar a se cuprinde aproximativ suma de 30000 de lei. 



La sfârşitul lunii august 2017 au fost acordate un număr total de 65 ajutoare de urgență, 

acestea fiind acordate în situații de boli grave, având ca baza de acordare atât HCL 37/2011 

privind stabilirea unor situații deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență.  

               În anul 2017 nu au fost acordate ajutoare de înmormântare. 

 

4. Alocaţia pentru susţinerea familiei 

               Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația 

pentru susținerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un 

venit pe membru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 

ani. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul de Stat prin Agenţia 

Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj. 

               În anul acesta, până la sfârșitul lunii august 2017, au fost în plată un număr mediu de 41 

dosare lunar, estimăm ca la sfârşitul anului 2018 numărul dosarelor sa crească ajungându-se la 

un număr de 70 - 80  dosare în plată. A fost luată în calcul şi creşterea  numărului de familii care, 

datorită accentuării crizei economice, vor reveni în ţară după ce nu îşi vor mai găsi de lucru în 

alte ţări ale Uniunii Europene, precum și alte asemenea situații. 

 

5. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei 

      Conform O.U.G  nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, 

familiilor şi persoanelor cu venituri reduse.  

                Numărul de beneficiari pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018 

se estimează  că va creşte,fiind de aproximativ 205 beneficiari ,sume ce vor fi plătite de la 

bugetul de stat. 

 

6. Protecţia copilului : 

               În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt 

propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere 

specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale 

minorilor care au beneficiat de măsuri de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Gorj, care analizează situaţia minorilor şi 

instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Trimestrial, minorii care se află cu 

măsură de protecţie specială, respectiv plasament familial, sunt monitorizaţi prin întocmirea unui 

raport de vizită. Minorii care se află cu măsură de supraveghere specializată sunt monitorizaţi 

periodic în familiile lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte antisociale.  

        De asemenea, accent se pune mai ales pe situația copiilor ai căror părinți pleacă în 

străinătate la munca iar minorii rămân in grija altor membrii ai familiei. Pentru aceste situații 

Direcția de Asistență Socială solicită  în  scris unităților de învățământ conform HG nr. 

691/2015, pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a 

copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate  și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, o 

situație nominală privind această problemă. 

În prezent în această situaţie pe raza localităţii Oraşului Tg-Cărbuneşti există un nr. de 23 de 

minori din 13 familii. 

 

7. Servicii acordate victimelor violenţei în familie şi familiilor  în care se află copii cu risc 

de abandon școlar: 



Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajații Direcției de 

Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbuneşti cu scopul reabilitării şi reintegrării 

sociale a victimelor violenţei în familie precum şi a copiilor aflați în situaţie de risc  și de 

abandon şcolar. 

Până la 31.08.2017 nu am avut cazuri de violenţă în familie pe raza localităţii Oraşului 

Tg-Cărbuneşti . 

 

8. Acordarea stimulentului educațional pentru participarea în învățământul preșcolar a 

copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, respectiv 

acordarea tichetelor sociale în valoare de 50 lei fiecărui copil. 

Până la data de 30.06.2017 s-au acordat  10 tichete sociale pe fiecare lună a câte 50 de lei 

fiecare, în sumă de 3000 de lei . 

În anul 2018 estimăm că se vor acorda aproximativ 20 de tichete sociale în valoare de 50 

de lei pe fiecare luna în sumă de 10000 de lei din bugetul de stat . 

 

9. Acordarea alocaţiilor de stat pentru toţi copii până la vârsta de 18 ani. 

Până la sfârşitul lunii august 2017 am avut 51 de dosare şi pentru anul 2018 estimăm un 

număr de 100 de dosare. 

 

10.  Acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor până la vârsta de 2 ani 

respectiv 3 ani pentru copiii cu handicap şi acordarea stimulentelor pentru copiii până la 

vârsta de 3 ani,respectiv până la vârsta de 4 ani pentru copiii cu handicap. 

Până la sfârşitul lunii august 2017 am avut 38 de dosare şi pentru anul 2018 estimăm un 

număr de 70 de dosare. 

 

         Pentru anul 2018 Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti prin Direcţia de Asistenţă Socială îşi 

propune următoarele obiective generale : 

          Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială 

în oraşul Tg. Cărbuneşti: 

- actualizarea continuă a evidenţei care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, 

vârstă, nivel de pregătire scolară şi profesională, adrese de domiciliu, etc.), date privind 

indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, 

alocaţii de susţinere, indemnizatii pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la 2 

ani,stimulente pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la varsta de 3 ani etc.), cuantumul 

şi data acordarii acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru  actualizarea acestor 

evidenţe. 

         

 Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea beneficiilor sociale care intră în atribuţiile 

Direcției de Asistenţă Socială: 

- stabilirea sarcinilor , 

- actualizarea procedurilor de lucru. 

          

Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile 

identificate: 



- identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi alţi 

factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi 

a unor obiective comune în acest sens; 

- folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii 

sociale, în stabilirea unor obiective concrete; 

- referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă 

natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

 

 

 

 

 

 

             Obiectiv 4. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale: 

- asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea 

continuă a personalului; 

- evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora; 

- monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor 

indicatori în acest sens; 

- acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de 

priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 

- promovarea activităţii instituţiei în comunitate. 

 

              Obiectiv 5. Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate: 

- realizarea unor campanii de informare în comunitate despre  asistenţa socială şi rolul 

acesteia în comunitate; 

- realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială; 

- promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către 

instituţia noastră; 

- responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor programe 

în acest sens; 

- implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 

 

           Obiectiv 6.  Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de 

asistenţă socială: 

- identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

- informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

- implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie. 

 

 

MONITORIZAREA 

          Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În 

funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au 

stabilit. 

   Direcţia de Asistenţă Socială prin serviciile acordate si a planului anual de acţiuni a realizat în 

procent de 100% până la data de 31.08.2017 . 



          Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt 

autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de 

atribuţii. 

 

INDICATORI 

               Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse 

în Planul anual de acţiune pentru 2018. 

                Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii 

indicatori: 

- prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială; 

- existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale; 

- realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale; 

- existenţa unor programe de informare şi consiliere a persoanelor de pe raza 

oraşului,potenţialii beneficiari ai serviciilor sociale. 

                                                                                                                                                

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Sandu Simona-Elena                                             SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                   

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești  în  

Consiliile de Administrație  și în unele organisme ale  instituţiilor publice  

din oraşul  Tg. Cărbunești   
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești ,  

Având  în vedere : 

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

-   adresa nr. 1095/2017  emisă de Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” Tg. Cărbunești, 

înregistrată la Primăria Tg. Cărbuneşti cu nr. 15.304/2017; 

-   adresa nr. 2836/2017 emisă de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești, 

înregistrată la Primăria Tg. Cărbuneşti cu nr. 14.866/2017; 

- prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;  

 



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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se desemnează următorii reprezentanți  ai Consiliului Local al oraşului Tg. 

Cărbuneşti  în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg. 

Cărbuneşti:  NOVAC AURORA-VICTORIA,  SANDU SIMONA-ELENA și ARDELEAN 

ION. 

         Art.2.-  Se desemnează consilierul local GHIȚĂ AURELIAN-DARY reprezentantul  

Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

(CEAC) a Şcolii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg. Cărbuneşti.   

         Art.3.- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” 

Tg.Cărbuneşti: DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA și BREBENICĂ DUMITRU.  

         Art.4.- Se desemnează consilierul local CIORA CONSTANTIN-DOREL reprezentantul  

Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti  în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

(CEAC) a Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti.  

         Art.5.- Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerile 

celor două instituţii de învăţământ vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 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 septembrie 2017 

Nr. 91 
 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului orașului Tg. Cărbunești în cadrul  

Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul  

Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj 

 

 

 

Consiliul Local Tg. Cărbunești,  Având în vedere: 

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



 - Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre;  

           - adresa nr. 9627/2017 din partea Consiliului Județean Gorj înregistrată la Primăria Tg. 

Cărbunești cu nr. 15.271?12.09.2017; 

            - prevederile art. 14 alin.(1)  din Statutul  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în 

domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

          - prevederile  art.10 din  Legea  nr. 51/2006 a  serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;;  

 - prevederile art. 11 alin. (1)  și alin. (2)  și art. 37  Legii nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

          - prevederile OG  nr. 26/2000  cu privire la asociații și fundații, 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 desemnează în calitate de  reprezentant al orașului Tg. Cărbunești în cadrul 

Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de 

Salubrizare „ADIS” Gorj - domnul  BRUJAN MIHAI COSMIN- viceprimarul orașului Tg. 

Cărbunești.  

      Art.2. - Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerile 

celor două instituţii de învăţământ vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 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 septembrie 2017 

Nr. 92 

 

 

 

 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

        

 



 

HOTĂRÂRE 

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 de specialitate al biroului Urbanism și amenajarea teritoriului;   

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

Registrului electronic National al nomenclaturii stradale (RENNS); 

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

aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic  

National 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. Cărbuneşti nr. 111/2007; 

- Nomenclatorul stradal al oraşului Tg. Cărbunești; 

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

aprobat prin 

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

- Prevederile Legii nr.215 /2001 privind administrația publică locală, 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 atribuirea de denumiri unor străzi şi alei nou create în orașul Tg. 

Cărbunești şi în satele aparținătoare orașului, identificate  conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

      Art.2.- Se aprobă Nomenclatorul stradal al  oraşului Tg. Cărbunești, conform anexei nr. 2 

care  face parte integrantă din prezenta hotărâre 

      Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 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 septembrie 2017 

Nr. 93 

  

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                   anexa nr. 1 la HCL nr. 93 din 

27.09.2017        

CONSILIUL LOCAL  

 

I. Denumirea unor străzi şi alei 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 Liceului Str.Merilor  

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 Strada  Agricultorilor Str. 

Trandafirilor 

Clădiri foste 

grajduri IAS 

Str.  

Trandafirilor 

 

  

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

1.  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 DS Drum spre 



Elena Blahniţa  

De Jos 

cimitir 

3 Uliţă  Ogaşului  Strada Bobului 

 

Strada Bobului DS 

Blahniţa  

De Jos 

Drum satesc 

(37-46) 

 

2.Cărbuneşti-sat 

Nr. 

crt. 

Tip 

artera 

Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita finala 

(destinatie) 

Denumirea 

veche 

observații 

1 Stradă  Principală  Limita intravilan 

intrare sat  

Limita intravilan 

iesire  sat 

D.N 67 B  

2 Strada Zorilor D.N 67 B (Ioniţă 

Popescu)  

M.Martin/ 

Lăudat Natalia 

DS   

3 Strada Tupşei D.N 67 B Propr.Bivolaru 

Mirela (208)-192 

A 

DS 4 Tupşa  

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

Veronica (178) 

DS 4 Tupşa  

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

Lavinia (188) 

DS 4 Tupşa  

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

7 Strada Puieşti Str.Tupşei 232 DS 5 

Puieşti 

 

8 Strada Gâtani Str. Principală (93 

B) 

98 DS 6 Gâtani  

9 Strada  Zarafi Str. Principală (93 

/Rogojeanu) 

Str. Principală 62/ 

Cămin Cultural -

Biserica) 

DS 7 Zarafi  

10 Strada  Duțeşti DC27-Troiţă 284/285 DS3 Duțești  

11 Uliţă Pârâului  Str.Duţeşti (256) 262/263 DS3 Duțești  

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

13 Uliță Comoară Str. Principală 

(128) 

Nr.121 D.S.  

 

3.Cojani 

Nr. 

 

crt. 

Tip 

arteră 

Denumire 

artera 

Limita început 

(origine) 

Limita finala 

(destinație) 

Denumirea 

veche 

observații 

1 Stradă Câmpu 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. Creţeşti 

Nr. 

crt. 

Tip 

artera 

Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita finala 

(destinație) 

 

Denumirea 

veche 

observații 

1 Strada  Perilor Început  

sat Creţeşti 

Terminat  

sat Creţeşti 

DC 59  

2 Uliţa  Şcoala Str. Perilor Şcoala veche DC 59  

 

 

 

 

5. Curteana 

Nr. 

crt. 

Tip artera Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita 

finala(destinație) 

Denumirea 

veche 

observații 

1 Strada Crinului Început sat 

 Curteana 

Terminat sat 

Curteana 

DC 59  

2 Fundătură  Biserica DC59 Biserică DC 59  

 

6. Floreşteni 

Nr. 

 crt. 

Tip 

 artera 

Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita 

finala(destinație) 

Denumirea 

veche 

observații 

1 Strada Orhideelor Început sat 

Floreşteni(staţia 

de apă) 

Terminat sat 

Floreşteni  

DC 59  

 

7. Măceşu 

Nr. 

crt. 

Tip 

 artera 

Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita 

finala(destinație) 

Denumirea 

veche 

observații 

1 Strada Măceşilor Început sat Terminat sat  DC 43  



Măceşu Măceşu 

2 Stradă  Morii Dj 675 Limita intrav. 

spre Ţicleni 

DJ 675  

 

8. 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 

Comănești) 

Str.Florilor(prop. 

Popescu Ghe.) 

DS  

3 Uliţă Feriga Biserica Înălțarea 

Domului 

-propr.Lupu 

Dorinel(450) 

DS  

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

(453) 

DS  

5 Uliţă Ocii Curbă panta 

Pojogeni spre 

Biserica Ocii 

Biserica Ocii DS  

6 Stradă Izvorului Intersecție DC 20 

cu DJ665 C 

Intersecția cu 

D.N 67B 

DJ665 C  

7 Stradă Pioarilor DC 20 (prop. 

Baldovin C-tin.) 

Propr. Dumitru 

Ghe.(369) 

DS  

8 Fundătură Văii Cimitir Pojogeni  DS  

9 Uliţă Ţărăţel 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. Rogojeni 

Nr. 

crt. 

Tip 

artera 

Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita finala(destinație) Denumirea 

veche 

observații 

1 Strada 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. Ștefănești 

 

Nr. 

crt. 

Tip artera Denumire 

artera 

Limita 

inceput(origine) 

Limita 

finala(destinatie) 

Denumirea 

veche 

observatii 

1 Strada 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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ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                   anexa nr. 2 la HCL nr. 93 din 

27.09.2017        

        CONSILIUL LOCAL  



 

 

Nomenclatorul Stradal al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

Nr. 

crt. 

Tip artera Denumire 

artera 

Limita 

început(origine) 

Limita 

finala(destinație) 

Denumirea 

veche 

Observații  

1 Alee Castanilor Str. Teilor  Propr. Becheanu  

Răzvan 

Aleea 

Castanilor 

 

2 Alee Gării Str. Trandafirilor 

Restaurant centru 

Strada Gării Aleea Gării  

3 Alee Zorelelor Str. Minerilor Bloc B 6 Aleea 

Zorelelor 

 

4 Stradă Blahniţei Str. Pieții 

 ( Notariat)  

D.J 675- Ţicleni  Str. Blahniţei  

5 Stradă Bradului Str. Pieţii  Str. Pădurea 

Mamului 

Str. Bradului  

6 Stradă Calea Tîrgu 

Jiu 

Pod CFR Albeni Limita intravilan  

Spre Pojogeni 

Calea Tîrgu 

Jiu 

 

7 Stradă Crizantemelor Strada Eroilor Strada Teilor Str. 

Crizantemelor 

 

8 Stradă Eroilor Str. Trandafirilor 

(Monument) 

Limita intravilan 

spre Cojani 

Str. Eroilor  

9 Stradă Gării Str. Trandafirilor  

Palatul telefoanelor 

Case CFR Str. Gării  

10 Stradă Gilortului Str. Trandafirilor Strada Pieţii Str. Gilortului  

11 Stradă Merilor Str. Pieţii   

(nr. 1 /Zorlescu) 

Nr. 11/Fănuţ Str. Merilor  

12 Stradă Minerilor Str. Trandafirilor Bloc 35*36 Trandafirilor  

13 Stradă Mitropolit 

Nestor 

Vornicescu 

Strada Eroilor Mănăstirea  

Cămărăşeasca 

Castanilor  

14 Stradă Pandurilor Str. Minerilor Str. Bradului Trandafirilor  

15 Stradă Pădurea 

Mamului 

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

bloc ANL 

Trandafirilor  

16 Stradă Petroliştilor Str. Minerilor  Str. Bradului Trandafirilor  

17 Stradă Pieţii Str. Eroilor Str. Trandafirilor 

-zona Peco 

Str. Pieţii  

18 Stradă Plopilor Balastiera fost 

CITEX 

Canton CFR spre 

Vidin 

Str. Plopilor  

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

20 Stradă Trandafirilor Pod CFR Albeni Limita oraș  –

Cărbunești-sat 

Trandafirilor  

21 Stradă Tudor Arghezi Strada Pieții 

(Boţoteanu V.) 

Strada Eroilor 

(Biserică) 

Aleea Liceului  

22 Stradă Prunilor Str. Pieţii Aleea Liceului Str. Merilor  

23 Drum  Balastieră Str. M.N. 

Vornicescu 

Balastieră Gilort D.S  

24 Stradă  Bazinului Str. Pietii /2K Bazinul de apă Zona Meri  



1000 L 

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

Adrian 

Zona Meri  

26 Stradă Stadionului Str. M.N. 

Vornicescu 

Str. M.N. 

Vornicescu 

- Ocol bloc 

ANL 

27 Stradă Unităţii Strada Eroilor Strada Teilor -  

28 Fundătură Pădure Str. Unităţii Construcţiile –foste 

Anexe Liceu 

Teilor  

29 Stradă Forajului Str. Blahniţei CFR Str. Blahniţei  

30 Stradă  Industriei Str. Blahniței Strada Fagului Str. Blahniţei  

31 Alee  Seminţelor Str. Blahniţei Strada Gării Strada Gării Strada 

Gării CFR 

32 Alee  Creşei Str. Minerilor Strada Blahniţei Str. Minerilor  

33 Alee Grădiniţei Str. Plopilor Blocuri IAS Str. Plopilor  

34 Stradă Agricultorilor Str. Trandafirilor Clădiri foste 

grajduri IAS 

Str.  

Trandafirilor 

 

35 Stradă  Bobului Limita intravilan 

intrare sat  

Limita intravilan 

ieşire  sat 

DJ665 C  

36 Stradă  Cimitirului Strada Bobului  Propr. Ghiga Elena DS Blahniţa  

De Jos 

Drum spre 

cimitir 

37 Uliţă  Ogaşului  Strada Bobului 

 

Strada Bobului DS Blahniţa  

De Jos 

DS 

(37-46) 

38 Stradă  Principală  Limita intravilan 

intrare sat  

Limita intravilan 

ieșire  sat 

D.N 67 B  

39 Stradă Zorilor D.N 67 B (Ioniţă 

Popescu)  

M.Martin/ 

Lăudat Natalia 

DS 8  

40 Stradă Tupșei D.N 67 B Propr. Bivolaru 

Mirela (208)-192 A 

DS 4 Tupşa  

41 Uliţă Prundului  Str. Tupşei (213) Propr.  Zorilă 

Veronica (178) 

DS 4 Tupşa  

42 Uliţă Pinului  Str. Tupşei(212) Propr.  Mateoiu 

Lavinia (188) 

DS 4 Tupşa  

43 Uliţă Izlazului Str. Tupşei(202) Dr.197-Stg 201 DS 4 Tupşa  

44 Stradă Puiești Str. Tupşei 232 DS 5 Puieşti  

45 Stradă Gâtani Str. Principală 93B) 98 DS 6  Gâtani  

46 Stradă Zarafi Str. Principală (93 

/Rogojeanu) 

Str. Principală (62/ 

Cămin Cultural -

Biserică) 

DS 7 Zarafi  

47 Uliță Comoară Str. Principală 

(128) 

Nr.121 D.S.  

48 Stradă Duțeşti DC27-Troiţă 284/285 DS 3  Duțeşti  

49 Uliţă Pârâului  Str.Duţeşti (256) 262/263 DS 3 Duțeşti  

50 Uliţă Bisericii Str.Duţeşti (278) 269 DS 3 Duțeşti  

51 Stradă Câmpu Mare Limita intrav.oraş Parc Colibaşi DJ 675  

52 Stradă Victoriei Intersecţie DJ675 Limita intrav. 

Cfr. Albeni 

DC 18  

53 Stradă Pajiştei Troiţă scoală Limita intrav. DS Cojani  



(Mahala-Ionaşcu) 

54 Uliţă Câmpului Str.Victoriei(propr. 

Pîrvoiu Leonard) 

Str.Pajiştei DS Cojani  

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

56 Stradă Macului Str.Victoriei(propr. 

Şain M.) 

Str.Sălciilor 

(propr.Roşu.) 

DS Cojani  

57 Stradă Magnoliei Str.Victoriei 

(Lotul 262) 

Str.Victoriei 

(Lotul 1) 

Drumuri PUZ Sinistraţi 

58 Stradă Lalelelor Str.Victoriei 

(Lotul 167) 

Str.Victoriei 

(Lotul 209) 

Drumuri PUZ Sinistraţi 

59 Stradă Violetelor Str.Victoriei 

(Lotul 308) 

Str. Magnoliei  

(Lotul 289-299) 

Drumuri PUZ Sinistraţi 

60 Stradă Bujorului Str.Victoriei 

(Lotul 288-277) 

Str. Magnoliei 

(Lotul 281) 

Drumuri PUZ Sinistraţi 

61 Stradă  Ghiocelului Str. Lalelelor 

Lot 204 

Str. Magnoliei 

(Lotul 226-227) 

Drumuri PUZ Sinistraţi 

62 Stradă Perilor Început  

sat Creţeşti 

Terminat  

sat Creţeşti 

DC 59  

63 Uliţă Şcoală Str. Perilor Şcoala veche DC 59  

64 Stradă Crinului Început sat 

 Curteana 

Terminat sat 

Curteana 

DC 59  

65 Fundătură  Biserica DC59 Biserică DC 59  

66 Stradă Orhideelor Început sat 

Floreşteni 

(staţia de apă) 

Terminat sat 

Floreşteni  

DC 59  

67 Stradă Măceşilor Început sat Măceşu Terminat sat  

Măceşu 

DC 43  

68 Stradă  Morii Dj 675 Limita intrav. spre 

Ţicleni 

DJ 675  

69 Stradă Florilor DJ675 - canton Limita intrav .cu 

Scoarţa  

DC20  

70 Stradă Şcolii  Str.Florilor (școala 

Comănești) 

Str.Florilor(prop. 

Popescu Ghe.) 

DS  

71 Uliţă Feriga Biserica Înalţarea 

Domului 

-propr.Lupu 

Dorinel(450) 

DS  

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

(453) 

DS  

73 Uliţă Ocii Curba panta 

Pojogeni spre 

Biserica Ocii 

Biserica Ocii DS  

74 Stradă Izvorului Intersectie DC 20 

cu DJ665 C 

Intersectia cu D.N 

67B 

DJ665 C  

75 Stradă Pioarilor DC 20(prop. 

Baldovin C-tin.) 

Propr. Dumitru 

Ghe.(369) 

DS  

76 Fundătură Văii Cimitir Pojogeni  DS  

77 Uliţă  Ţărăţel Gara Pojogeni Propr.Cătănoiu 

(Petriţa Marian) 

DS  



78 Stradă Cuci Str.Florilor Limita sat Cuci 

(256) 

DS  

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

80 Stradă Valea Rea Limita intrav. Oraş 

str.Calea Tîrgu Jiu 

Limita intrav.sat 

Pojogeni spre 

Scoarţa 

DN 67 B  

81 Stradă Fagului Str.Trandafirilor 

(DN67 B) 

Propr.Filofteanu/Ţi

cleanu 

DS 2 Rogojeni  

82 Uliţă  Pinului Str.Fagului Propr Rogojeanu C-

tin/Petrica Grigore 

(9-11= 

DS 2 Rogojeni  

83 Uliţă Scurtă Uliţa Pinului Propr.Rogojeanu 

Vasile(15) 

DS 2 Rogojeni  

84 Strada Salcâmilor Limita intrav. 

Intrare sat 

Limita intrav. 

terminare sat 

DC 27 

Stefăneşti 

 

85 Uliţă  Văii Cimitir Propr.Ploaie C DS Stefăneşti  

86 Uliţă  Crângului Str.Salcâmilor Propr. Văduva 

Caragel 

DS Stefăneşti  
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            ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

   privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale 

Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești  

 

 

 

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;         

- Nota de fundamentare a Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești  nr. 6849 din 

25.092017 înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 16.219 din 25.09.2017;    

- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare  și Normele Metodologice de aplicare a acesteia;  

- prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 



- prevederile art. 36, alin. (2) litera a),  alin. (3) litera b) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 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  Organigrama și Statul de funcţii ale Spitalului Orășenesc de Urgenţă 

Tg. Cărbunești,  prevăzute în anexele nr. 1 și 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

     Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 la care au participat 

13  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu  13  voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  27 septembrie 2017 

Nr. 94 
 


