
 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

 august, septembrie şi octombrie 2012 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 9 alin.(3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

              - propunerile formulate în şedinţa consiliului local din data de 13 august 2012; 

 

       În temeiul  art.35 alin.(1) şi art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

               

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

   

 

 

               Articol unic: Domnul BOŢOTEANU  VALENTIN MARIAN se alege în funcţia de 

preşedinte de şedinţă  pentru lunile august, septembrie şi octombrie 2012. 

 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.08.2012, la    

                      care au participat 12  consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 

 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012 

Nr. 71 



 

                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; 

- 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; 

- referatele  nr. 8.670 / 25.05.2012 şi 9.937 / 21.06.2012 – întocmite de d-l.  Corici Sorin, şef birou  

Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

- referat nr. 11.318 / 17.17.2012 – intocmit de Asprea Cornel, conducator auto microbuz Fiat 

Ducato pentru transportul scolarilor; 

- contul de execuţie la data de   31.07.2012; 

 

                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  + 7,50 mii lei şi modificările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi buget 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.- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri 

proprii si subvenţii  pe anul 2012 în sumă  + 57,50 mii lei pe capitole şi modificările de credite bugetare 

în cadrul aceluiaşi buget, conform anexei nr.3 (formular cod 11/02). 

    Art.4. - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”,  Centrul Financiar 

„Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.08.2012, la    

                      care au participat 12  consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi  

                     1 vot contra. 

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012 



Nr. 72 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE       

privind  desfăşurarea  Zilelor Oraşului Tg.Cărbuneşti  şi a  Festivalului de  

Muzică Lăutăreasca  ,,Gena Bârsan”- ediţia a-VII-a -2012 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - expunerea de motive;    

          - raportul  din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

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

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

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

          - HCL nr.3/2012- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012; 

          - Regulamentul de desfăşurare a Festivalului de muzica Lăutăreasca ,,Gena Bârsan”                    

ediţia  a-VII-a  - 2012.  

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- (1) Zilele oraşului Tg.Cărbuneşti se desfăşoară în perioada 25-29 august 2012 conform 

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

             (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice se aprobă suma de 30.000 lei 

din care 4.500 lei din sponsorizări.           

    Art.2. -(1) Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA BÂRSAN” - ediţia a -VII- se  desfăşoară în 

oraşul Tg.Cărbuneşti  pe data de 29 august 2012. 

                 (2) Conform Regulamentului  de organizare a Festivalului se aprobă suma de 7.500 lei pentru  

efectuarea următoarelor cheltuieli: -Premiul I :  TARAFURI  în valoare de 1400 lei –brut;-Premiul  

I: RAPSOZI  în valoare de 550 lei –brut;- Premii speciale la TARAFURI = 2x500 lei brut;Premiul 

„Alită Piţigoi” în valoare de 1.100 lei ;- Confecţionarea trofeelor = 1500 lei                                      

Onorarii juriu 540 lei ; diurnă pentru participanţi şi invitaţi 70 persoane x 13 lei = 910 lei;              

- Prezentatori = 500 lei.    

   Art.3.- Cu ducere la  îndeplinirea  prezentei  se însărcinează  ordonatorul  principal de credite  

compartimentele de resort din cadrul Primăriei si Centrul  Cultural „Tudor Arghezi”  Tg.Carbunesti.  

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.08.2012, la    

                      care au participat 12  consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi  

                     1 abţinere. 

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012 

Nr. 73 



 

 

                                                                                                     Anexa la HCL nr. 73/13.08.2012 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

„Zilele oraşului Târgu Cărbuneşti” 

-2012- 

 

 

 
Sâmbătă  - 25 August 2012  

        - ora 19
00

 –  Deschiderea oficiala a evenimentului, cu participarea autoritarilor  

                                  locale si judeţene. 

- ora 19.30 – Spectacol cultural artistic cu Jean Paler, Aurel Moga, Kalibra şi alţi 

invitaţi. 

 

 

Duminică  26 August 2012,  ora 19.00  

            Spectacol cultural artistic cu Nae Lăzărescu şi Vasile Muraru, Maria Dragomiroiu   

         şi alţi invitaţi; 

 

                   

Luni  27 August 2012, ora 20.00    

            Spectacol cultural artistic cu Petrică Mâţu Stoian, Lorenna şi alţi invitaţi; 

                   

 

Marţi 28 August 2012 ora 20.00 

           Spectacol cu Bacio şi alţi invitaţi;  

 

 

Miercuri 29 August 2012 ora 14.00 

                  Festivalul  de Muzică Lăutărească „GENA BÂRSAN”.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL   

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind completarea   HCL nr. 48/10.05.2006 cu  valoarea de inventar a terenului   
 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - expunerea de motive;    

          - raportul de specialitate ; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

    - Raportul  de evaluare teren întocmit de SC CONSEVAL SRL; 

          - Prevederile art. 38, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică 

locală ; 

          - Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

          - HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor si judeţelor ; 

 

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

modificările şi completările ulterioare ,   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

       Art.1.-  La Hotărârea Consiliului Local  nr. 48 din 10 mai 2006 se completează valoarea de inventar 

cu suma de 3.337.200,00 lei , conform raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL Tg.Jiu- 

Evaluator Autorizat Ing. Giura Iulian. 

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

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 

 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.08.2012, la    

                      care au participat 12  consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.   

           

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012 

Nr. 74 

 

 



 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti si 

scoaterea la licitaţie publica in vederea vânzării imobilului 

 „Magazin sătesc Ştefanesti ( clădire grajd)”,   

oraş Tg.Cărbuneşti, jud. Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - expunerea de motive;    

          - raportul de specialitate ; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

          - Solicitarea nr. 10590/02.07.2012 a d-lui Preda Viorel; 

          - Raport de evaluare, întocmit de S.C CONSEVAL SRL-expert evaluator Ing. Giura Iulian ; 

          - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ; 

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

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.-Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti a 

imobilului „Magazin sătesc Ştefanesti ( clădire grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti. 

    Art.2.- Se însuşeşte  Raportul de Evaluare efectuat de SC CONSEVAL SRL- expert tehnic autorizat - 

ing. Giura Iulian pentru imobilul „Magazin sătesc Ştefanesti ( clădire grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti, 

judeţul Gorj.     

    Art.3.- Se aproba scoaterea la licitaţie publica in vederea vânzării a imobilului „Magazin sătesc 

Ştefanesti ( clădire grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.  

    Art.4.- Preţul de pornire la licitaţie in vederea vânzării imobilului „Magazin sătesc Ştefanesti ( clădire 

grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj este de 4.535 lei.  

    Art.5.- Se aprobă Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publica a imobilului „Magazin 

sătesc Ştefanesti ( clădire grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj . 

   Art.6.- Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia in forma autentica la Biroul Notarului Public, 

taxele aferente urmând a fi suportate de cumpărător.  

   Art.7.- 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 13.08.2012, la    

                      care au participat 12  consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012 



Nr. 75      

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                

                                                 

 

HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat, domnului Gulioiu Florian -

sinistrat din com. Roşia de Amaradia,  judeţul Gorj ,  pentru reconstruirea locuinţei afectate de 

alunecări de teren, in 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 al serviciului Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului; 

             - P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 

aprobat prin  H.C.L nr 32/22.04.2008;  

             - Solicitarea cu nr. 9845/19.06.2012 a d-lui Gulioiu Florian, din comuna Roşia de Amaradia, 

judeţul Gorj, privind atribuirea a unui lot, pentru reconstrucţia locuinţei în regie proprie, 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 construcţii;  

            -  prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia publica locala, republicată . 

 

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

modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr.207  în suprafaţă 

de 979,00 mp, d-lui Gulioiu Florian din comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj, pentru reconstruirea 

locuinţei in regie proprie în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti  (plan de situaţie anexat). 

    Art.2.- (1)Beneficiarul dreptului  de folosinţă asupra terenului  menţionat  la art.1 este obligat să 

înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului şi să o realizeze în 

conformitate cu Legea nr. 50 / 1991, republicată.  

                         (2) Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la 

retragerea  dreptului de  folosinţă gratuită  asupra terenului. 

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

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.08.2012, la    

                      care au participat 12  consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012 

Nr. 76 

 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 HOTĂRÂRE 

privind constituirea si structura  Comisiei sociale de analizare a  solicitărilor/cererilor  privind 

repartizarea de locuinţe destinate închirierii pentru tineri cu vârsta pana la 35 

ani construite  prin Agenţia Naţionala  pentru Locuinţe 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre;  

- expunerea de motive;    

- raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

- prevederile HCL 129 /2008  privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul A.N.L;  

- prevederile Legii 114/1996  , legea locuinţei  republicata modificata si completata; 

- prevederile Legii 152/1998 republicata  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  

modificata si completata; 

- prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii/152 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , modificata prin HG 

592/2006; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

       Art.1.- Se aprobă constituirea  si structura  Comisiei sociale de analiza a solicitărilor/cererilor  

depuse de  către  solicitanţi  in vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia  Naţionala  

pentru Locuinţe destinate  tinerilor si familiilor de tineri in vârsta de pana la 35 de ani, in cadrul 

programului de Construcţii pentru tineri destinate închirierii, in concordanta cu strategia Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţei, după  cum urmează : 

Calina Iuliu                           - viceprimar                         -presedinte  

Vladut Grigore  Alin            - secretar                              -vicepresedinte  

Calugaru Mihaela                 - inspector                           -membru  

Luntraru Cristian                  -inspector                            -membru  

Ardeleanu Dolores               -inspector                            -membru  

Corici Sorin                         -consilier  superior               - membru  

Berbecel Georgeta               -consilier                              -membru  

Cocheci Constantin              - consilier local                    - membru  

Motorga Florin                     -consilier  local                    -membru  

Coman Gabriela Loredana  - consilier local                     - membru 

Fugaru Ion                           - consilier local                     - membru  

Calitou Claudiu                    -inspector                             -membru supleant  

Calina Adrian                       - consilier                             - membru supleant 

       Art.2.- Primarul oraşului  Tg.Cărbuneşti , Comisia  Sociala si compartimentele de resort din  cadrul 

Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta  hotărâre                  

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.08.2012, la    

                      care au participat 12  consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012 



Nr. 77 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea  denumirii „Profesor  Constantin C. Mazilu”   

 corpului vechi al Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - expunerea de motive;    

          - raportul de specialitate ; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

          - solicitarea absolvenţilor primei promoţii de elevi ai Şcolii Medie Mixtă Tg.Cărbuneşti nr. 11.711 

din data de 24.07.2012; 

          - adresa nr. 258/2012 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj;  

          - adresa nr. 2581050 din 24.07.2012 a  Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu”; 

          - prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , republicată, cu  

modificările şi completările ulterioare; 

           

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

           Art.1.- Se aprobă atribuirea  denumirii „Profesor Constantin C. Mazilu”  corpului vechi al 

Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.   

 

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

şi conducerea  Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.08.2012, la    

                      care au participat 12  consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi  

                     1 vot contra. 

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentantului oraşului Tg.Cărbuneşti in cadrul  

Societăţii Comerciale  SALUBRIS GILORT S.R.L. 

 

 
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - expunerea de motive;    

          - raportul de specialitate ; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

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

cu modificările ulterioare 

          - prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale; 

          - prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor; 

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

          - adresa cu nr. 517342/09.08.2012 emisa de O.R.C. Gorj; 

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

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se numeşte primarul oraşului Tg.Cărbuneşti domnul Mazilu Mihai Viorel, cetăţean român, 

născut la data de 21.08.1962, in oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, domiciliat in oraşul Tg.Cărbuneşti, 

str. Trandafirilor, nr. 118, judeţul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ, nr. 378834/2010- SPCLEP 

Tg.Cărbuneşti, având CNP 1620821181143, ca reprezentant  al asociatului persoana juridica - oraşul 

Tg.Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, având C.U.I. 4898681, in cadrul S.C. Salubris Gilort 

S.R.L. 

   Art.2.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.08.2012, la    

                      care au participat 12  consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi  

                     1 abţinere. 

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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