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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi  Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea  

Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj   

              

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

modificata prin Legea nr.13/2011; 

- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.       

      

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale 

serviciilor subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I şi  II.          

   Art.2.- Se aprobă Organigrama şi  Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanelor înfiinţat in  subordinea  Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, conform anexelor nr. 

I/A şi  II/A.     

   Art.3.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I/B şi II/B. 

   Art.4.- Anexele nr.  I, II, I/A, II/A,  I/B şi II/B fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

   Art.5.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.04.2012, la    

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenurilor  atribuite  sinistraţilor din com. Roşia 

de Amaradia şi Bustuchin judetul Gorj,  pentru reconstruirea locuinţelor afectate de alunecările 

de teren, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

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

       - expunerea de motive;  raportul de specialitate;   

       - P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr. 39  /2006, aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008; 

       - Prevederile H.C.L Tg. Cărbuneşti nr.13/26.03.2009, nr.27/30.04.2009, nr.37/29.04.2009, nr. 55/ 

18.08.2009, nr.70/30.09.2009 şi nr.75/28.10.2009 privind atribuirea în folosinţă a unor terenuri,  

sinistraţilor din com. Roşia de Amaradia şi Bustuchin judetul Gorj,  pentru reconstruirea locuinţelor 

afectate de alunecări de teren, în vatra de sat Cojani ,oraş Tg.Cărbuneşti; 

      - prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004- privind autorizarea lucrărilor 

de construcţie , modificată si completată;  

      - prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si completată  – privind administraţia publică locală.       

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

    Art.1.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită  asupra  terenurilor atribuite  sinistraţilor 

din comunele Roşia de Amaradia şi Bustuchin, judeţul Gorj,  pentru reconstruirea locuinţelor afectate de 

alunecările de teren, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, persoanelor înscrise în 

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

    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.04.2012, la    

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                                                                                              Anexa la H.C.L nr. 42/26.04.2012 

 

TABEL 
cu persoanele sinistrate cărora li se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra terenurilor 

atribuite in vatra de sat Cojani 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Domiciliul 

Comuna / judeţul 

Numărul 

lotului 

atribuit 

Nr. H.C.L de 

atribuire in 

folosinţa 

Obs. 

0 1 2 3 4 5 

1 Turbatu Teofil Bustuchin / Gorj 63 13/26.03.2009  

2 Duliga Ioanil Roşia de Amaradia /Gorj 61 13/26.03.2009  

3 Dragan Nicusor Roşia de Amaradia /Gorj 60 13/26.03.2009  

4 Dragan Vasile Roşia de Amaradia /Gorj 59 13/26.03.2009  

5 Dragan Cosmin Roşia de Amaradia /Gorj 58 13/26.03.2009  

6 Teodorescu Petrica Roşia de Amaradia /Gorj 57 13/26.03.2009  

7 Militaru Constantin Roşia de Amaradia /Gorj 56 13/26.03.2009  

8 Militaru Ioana Roşia de Amaradia /Gorj 55 13/26.03.2009  

9 Duroi St.Vasile  Roşia de Amaradia /Gorj 52 27/30.04.2009  

10 Scornea Ioana Bustuchin / Gorj 50 27/30.04.2009  

11 Grecu I.Dumitru Roşia de Amaradia /Gorj 49 27/30.04.2009  

12 Glăman I.Gheorghe Bustuchin / Gorj 47 37/27.05.2009  

13 Rusu A.Gheorghe Roşia de Amaradia /Gorj 46 37/27.05.2009  

14 Bumbaru Dumitru  Roşia de Amaradia /Gorj 44 37/27.05.2009  

15 Samoilă N.Ion  Roşia de Amaradia /Gorj 43 37/27.05.2009  

16 Samoilă  A. Ion  Roşia de Amaradia /Gorj 39 37/27.05.2009  

17 Cotojman N.Florica Roşia de Amaradia /Gorj 122 55/18.08.2009  

18 Cotojman Ilarie Roşia de Amaradia /Gorj 121 55/18.08.2009  

19 Bălăşoiu Ion Roşia de Amaradia /Gorj 120 55/18.08.2009  

20 Mihalache Dorel Roşia de Amaradia /Gorj 119 55/18.08.2009  

21 Tudic Valentina Roşia de Amaradia /Gorj 118 55/18.08.2009  

22 Calota E. Nicolae Bustuchin / Gorj 117 55/18.08.2009  

23 Safaliu Ana Bustuchin / Gorj 116 55/18.08.2009  

24 Voichişoiu I.Irina Bustuchin / Gorj 115 55/18.08.2009  

25 Turbatu Gheorghiţa Bustuchin / Gorj 38 70/30.09.2009  

26 Turbatu Elena Bustuchin / Gorj 37 70/30.09.2009  

27 Mehedin Janeta Bustuchin / Gorj 36 70/30.09.2009  

28 Turbatu Dorel Bustuchin / Gorj 35 70/30.09.2009  

29 Goga Sevastiţa Bustuchin / Gorj 34 70/30.09.2009  

30 Grecu Aurelia Bustuchin / Gorj 114 70/30.09.2009  

31 Cârciu N.Aurel  Bustuchin / Gorj 113 70/30.09.2009  

32 Fîciu V.Gheorghe Bustuchin / Gorj 112 70/30.09.2009  

33 Popescu C.Elena Bustuchin / Gorj 111 70/30.09.2009  

34 Fîciu Gh.Ion Bustuchin / Gorj 110 70/30.09.2009  

35 Drăgan Nicolae Bustuchin / Gorj 107 70/30.09.2009  

36 Drăgan Petre  Bustuchin / Gorj 106 70/30.09.2009  

37 Borhină M.Ana Bustuchin / Gorj 105 70/30.09.2009  

38 Cotojman Petre Roşia de Amaradia /Gorj 33 75/28.10.2009  

39 Turbatu Emilian Roşia de Amaradia /Gorj 32 75/28.10.2009  

 

 



 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea vânzării prin încredinţare directa a unor terenuri                                      

aparţinând domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti, situate in partea de est a  

blocului G7, strada Tudor Arghezi, judeţul Gorj  

 

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

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

       - raportul compartimentului de specialitate al administraţiei publice locale înregistrat sub nr.             

6813/19.04.2012; 

       - cererile  înregistrate la Consiliul local Tg-Cărbuneşti cu nr.6606/2012 a domnului Vaduva Vasile-

Paul si nr. 6607/2012 a doamnei Bratuianu Angelica, cu domiciliul în oraşul Tg-Cărbuneşti, strada 

Tudor Arghezi, Bl.G7,  prin care  solicită cumpărarea unor terenuri în suprafaţa totala de 77,00 mp (43 

mp +34 mp), terenuri situate in intravilanul oraşului Tg.Cărbuneşti, în partea de est a blocului G7, ce fac 

parte  din domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti, pe care se află amplasate  construcţiile garaj-auto  

proprietatea  solicitanţilor, conform autorizaţiilor de construire nr.18 si 19/2012, beneficiind de dreptul 

de preemţiune; 

      - Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ing. Giurea Iulian; 

      - H.C.L nr.40 din 27.05.2009, privind inventarierea terenului în domeniul privat al oraşului           

Tg.Cărbuneşti; 

     - prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor 

republicată şi a Ordinului nr.839/2009 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; 

     - faptul că acest teren aflat în domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti nu face obiectul unor cereri 

de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu 

caracter special privind fondul funciar, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu; 

     - prevederile art.121  alin.1, 2 şi ale art.123 alin.1,2,3 si 4 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

                                                                        HOTĂRĂŞTE  

        Art.1.- Se aprobă vânzarea prin încredinţare directă a terenurilor aflate în domeniul privat al 

oraşului Tg.Cărbuneşti, pe care se afla construcţiile garaje-auto  proprietatea domnului Văduva  Vasile 

Paul şi doamnei Brătuianu  Angelica,  conform datelor de identificare prevăzute în anexă, care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

        Art.2.- (1) Se însuşeşte raportul de evaluare  întocmit de S.C Conseval S.R.L prin expert evaluator, 

ing.Giurea Iulian, pentru vânzarea terenurilor.  

                (2) Valoarea de piaţă a acestor terenuri este de  520 lei  (119 euro x 4,3778 lei), pentru lotul 

nr.1 si  de   659  lei  (150,50 euro x 4,3778 lei), pentru lotul nr.2. 

        Art.3.- Consiliul Local  Tg.Cărbuneşti îl împuterniceşte pe primarul oraşului Tg.Cărbuneşti - 

domnul Mazilu Mihai Viorel pentru a semna actele de vânzare-cumpărare la Biroul Notarial. 

        Art.4.- Cheltuielile legate de întocmirea raportului de evaluare si a  actelor de vânzare-cumpărare 

vor fi suportate de cumpărători, iar suma încasata  pentru vânzarea terenurilor se face venit la bugetul 

local al oraşului Tg.Cărbuneşti. 

        Art.5.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.04.2012, la    

                      care au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru 

                      şi 2 abţineri.  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  



                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                                                                                           ANEXA 

                                                                                         la HCL nr. 43/26.04.2012  

 

                                                                                  

 

 

 

TABEL 
cu datele de identificare ale  unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, situate în partea de est a blocului G7, strada Tudor Arghezi,  

judeţul Gorj  aprobate  vânzării prin încredinţare directa 

 proprietarilor construcţiilor edificate pe aceste terenuri  
 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele  

solicitantului 

Adresa 

Imobilului 

Suprafaţa 

terenului 

Număr lot 

 

 

1. 

 

 

Văduva Vasile Paul 

Tg.Cărbuneşti, strada 

Tudor Arghezi , la est de 

blocul G7  (conform 

planului de situaţie) 

 

43,00 mp 

 

 Lotul nr. 2 

 

 

2. 

 

Brătuianu  Angelica 

Tg.Cărbuneşti, strada 

Tudor Arghezi , la est de 

blocul G7 (conform 

planului de situaţie ) 

 

34,00 mp 

 

  Lotul nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012 

 

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

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

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei                     

nr. 7220/26.04.2012 ; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

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

contabilităţii instituţiilor publice; 

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

- Legea nr.  293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012; 

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

- referat nr. 6.561 / 12.04.2012 – privind estimarea sumelor necesare pentru cheltuielile privind 

alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012 ; 

- referatele nr. 5.697 / 29.03.2012 nr. 6.200 / 05.04.2012 – întocmite de d-na  Ciontescu Constanţa, 

consilier superior în cadrul biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

- referat nr. 16.480 / 21.11.2011 – întocmit de Sîrbu Sută Ana – bibliotecar ;  

- referat nr. 4.721 / 14.03.2012 – întocmit de d-l  Luntraru Cristian, inspector în cadrul 

compartimentului Urbanism, delegat la CS Gilortul Tg Cărbuneşti; 

- referat nr. 6.678 / 18.04.2012, întocmit de d-l Cîrţînă Ion, consilier în cadrul biroului ADPP; 

referat nr. 5.511 / 27.03.2012, întocmit de d-l Corici Sorin , şef birou  ADPP;  

- contul de execuţie la data de  15.04.2012; 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

        

    Art.1.- Se aprobă rectificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe anul 2012, pe capitole 

bugetare, cu suma de + 190,00 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei nr. 2 

(formular cod 14). 

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

    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de 

Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Carbunesti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.04.2012, la    

                      care au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi  

                     1(una) abţinere. 

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului 

,,Reabilitare şi modernizarea sistemului de iluminat stradal in oraşul Târgu Cărbuneşti” 

 

 

 

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

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

- expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat;  

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

- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările si completările ulterioare ; 

- Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Reabilitare si                                            

modernizarea sistemului de de iluminat stradal in oraşul Târgu Carbunesti” întocmit de S.C. 

SKILIGHT PROIECT S.R.L. Bucureşti; 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aproba studiul de fezabilitate  ,,Reabilitare si modernizarea sistemului de iluminat stradal 

in oraşul Târgu Cărbuneşti” şi indicatorii tehnico-economici cuprinşi în studiul de fezabilitate, 

conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- (1)Se aproba iniţierea procedurii de achiziţie privind atribuirea contractului de lucrări având 

ca obiect ,,Reabilitare si modernizarea sistemului de iluminat stradal in oraşul Târgu Cărbuneşti” cu 

durata de execuţie de 4 luni, cu plata eşalonata in 5 ani (2012-2016). 

                (2) Creditele bugetare aferente plăţilor ce se vor efectua pe acest contract, se vor aproba cu 

prioritate în Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului din fiecare an financiar 2012-2016. 

    Art.3.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.04.2012, la    

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

  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 



 

 

Tg.Cărbuneşti, 26 aprilie 2012 

Nr. 45 

 

 

 

                                                                                                                                  ANEXA  

la HCL nr.45/26.04.2012 

 

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

,,Reabilitare si modernizarea sistemului de iluminat stradal in oraşul Târgu Cărbuneşti” 

 

 

 

 

 

1. Valoarea totala a investiţiei  (scenariul 2) 
  Valoarea totala a investitiei  = 362.718,00 euro (inclusiv TVA), la preţul de 1 euro = 4,3558 lei 

 

2. Eşalonarea investiţiei  INV/C+M 

  Eşalonarea investiţiei este de 4 luni calendaristice 

 

 3. Durata de realizare a investitiei 

     Durata de realizare este de 3 luni plus 1 luna faza de pregătire - proiectare , avizare. 

 

 4. Capacitati in unitati fizice : 

          - montarea a 64 aparate de iluminat stradale noi cu LED-uri cu Pn=90W; 

          - montarea a 262 aparate de iluminat stradale noi cu LED-uri cu Pn=60W; 

          - montarea a 314 aparate de iluminat stradale noi cu LED-uri cu Pn=30W; 

                                                                            

                                   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind radierea debitorului Serviciul Public de pe lângă  Consiliul Local Tg.Cărbuneşti,  

CUI  12971490, cu sediul în Tg.Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 41, judeţul Gorj 

 din evidenţele ORC Gorj 

 

 

 Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

       - adresa nr. 5823/30.03.2012 a Administraţiei Finanţelor Publice Tg.Cărbuneşti; 

       - Sentinţa nr. 367/23.03.2010 a Tribunalului Gorj- Secţia Comercială şi Decizia nr. 973/25.10.2010 

a Curţii de Apel Craiova pronunţate în dosarul nr. 4981/95/2006 pentru Serviciul Public de pe lângă 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti;    

       - prevederile Legii nr. 85/2006 – legea insolveţei;  

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

        Art. unic : Se constată radierea debitorului Serviciul Public de pe lângă  Consiliul Local 

Tg.Cărbuneşti, CUI 12971490, cu sediul în Tg.Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 41, judeţul Gorj din 

evidenţele ORC Gorj,  conform  Sentinţei nr. 367/23.03.2010 a Tribunalului Gorj- Secţia Comercială 

şi Deciziei nr. 973/25.10.2010 a Curţii de Apel Craiova pronunţate în dosarul nr. 4981/95/2006.  

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.04.2012, la    

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifelor practicate de SC Salubris Gilort SRL pentru 

lucrările efectuate cu utilajele din dotare la Primăria Tg.Cărbuneşti, 

agenţii economici si persoane fizice 

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

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

- expunerea de motive;  
- raportul de specialitate ;  

- fundamentarea de calcul a tarifelor 

-  Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din  25.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si funcţionare al SC Salubris Gilort SRL din oraşul Tg.Cărbuneşti ; 

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

- Legea nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru 

modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; 

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

   

     În temeiul art. 36, aliniatul (2), litera „d” si aliniatul (6), litera „a”, pct. 14 coroborat cu art. 45, 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aproba ajustarea tarifelor practicate de SC Salubris Gilort SRL pentru lucrările efectuate cu 

utilajele din dotare la Primăria Tg.Cărbuneşti, agenţii economici si persoanele fizice, conform anexei, 

care face parte integranta din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2012. 

 

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

Tg.Cărbuneşti  şi SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.04.2012, la    

                      care au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru 

                     şi un vot contra.  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                                                                                                                           ANEXA  

la HCL nr.47/26.04.2012 

 

 

 
TARIFE PENTRU ÎNCHIRIEREA IN REGIM DE UTILAJE PENTRU PRIMĂRIA 

 TÂRGU CĂRBUNEŞTI,  AGENŢI ECONOMICI SI PERSOANE FIZICE 
 
 

Nr.crt Utilaje Tarife  primărie 
fără TVA 

Tarife  agenţi ec. si pers.fizice 
fără TVA 

1 Buldoexcavator  125,92 lei/h functionare 
  11,38 lei/h stationare 

138,51 lei/h functionare 
  12,52 lei/h stationare 

2 Autogreder  148,08 lei/h functionare 
  11,38 lei/h stationare 

162,89 lei/h functionare 
  12,52 lei/h stationare 

3 Tractor pneuri 
cu remorca 

  75,01 lei/h functionare 
  11,38 lei/h stationare 

  82,51 lei/h functionare 
  12,52 lei/h stationare 

4 Cilindru 
vibrocompactor 

  63,19 lei/h functionare 
  11,38 lei/h stationare 

  69,51 lei/h functionare 
  12,52 lei/h stationare 

5 Autovidanja 101,54 lei/h functionare 
  11,38 lei/h stationare 
    2,03 lei/km dislocare 
  57,6 lei/mc lucru cu pompa 

111,69 lei/h functionare 
  12,52 lei/h stationare 
    2,23 lei/km dislocare 
  63,36 lei/mc lucru cu pompa 

6 Autocamion 118,09 lei/h functionare 
  11,38 lei/h stationare 
    2.36 lei/km dislocare 

129,9 lei/h functionare 
  12,52 lei/h stationare 
    2,60 lei/km dislocare 

7 Motocultivator   18,72 lei/100 mp   20,59 lei/100 mp 

8 Motocoasa   41,93 lei/100 mp   46,12 lei/100 mp 

9 Drujba   58,5 lei/h   64,35 lei/h 
 
 

 


