
ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2015  

 

 

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

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

dezbaterile din şedinţa consiliului local;  

- raportul de specialitate al Serviciului buget,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.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

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

ulterioare;  

- decizia nr. 9 /05.08.2015 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrată la instituţia noastră cu nr. 15.686/06.08.2015,  

- referatul nr. 15.776/07.08.2015 întocmit de Ciontescu Constanţa şi Cîrţînă Ion- birou ADPP; 

- referatul nr. 14.574/22.07.2015, întocmit de Golumbu Mircea , consilier in cadrul biroului 

ADPP;  

- referatul nr. 15.777/07.08.2015 întocmit de cons.juridic Lungu Ana;   

- adresa nr. nr. 6.050/07.08.2015 emisă de Spitalul Orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti 

înregistrată la instituţia noastră cu nr. 15.779/07.08.2015; 
 

        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 si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, cu suma de 109,00 mii lei,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 

11/01). 

    Art.2- Se  aprobă rectificarea  Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de 35,00 mii 

lei, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02). 

    Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, 

conform anexei nr. 3 (formular cod 14).  

    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi 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 extraordinare din data 12.08.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 77 

 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei  şi  Statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului  oraşului 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 ; 

- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 31043/2015;  

- 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. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) 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 modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al primarului  oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei nr. I şi anexei nr. II care fac 

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 extraordinare din data 12.08.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 78 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării oraşului Tg-Cărbuneşti la constituirea  

Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „GILORT” 

 

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

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

ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, privind asociaţiile și fundaţiile cu modificările 

şi completările ulterioare; 



- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-  prevederile „Programului Naţional 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 aproba participarea oraşului Tg-Cărbuneşti la constituirea Asociaţiei Grup de 

Acțiune Locală „Gilort”, care cuprinde localităţile Bălăneşti, Scoarţa, Tg-Cărbuneşti, Jupâneşti, 

Vladimir, Săuleşti, Bărbăteşti, Albeni, Roşia de Amaradia şi Prigoria din judeţul Gorj. 

Art. 2. Oraşul Tg-Cărbuneşti, județul Gorj, nu va adera la un alt parteneriat ce va 

implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014 – 2020, pe respectiva 

perioadă. 

Art. 3. Se împuterniceşte  domnul Mazilu Mihai Viorel, primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, 

să reprezinte interesele oraşului în cadrul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Gilort”;  

          Art. 4. De la adoptarea prezentei hotărâri se revocă H.C.L. Tg-Cărbuneşti 

nr.62/25.06.2013 şi H.C.L. Tg-Cărbuneşti nr.12/29.01.2014. 

           Art. 5. Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, împreună cu compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 12.08.2015, la  care  

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

 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 79 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  



al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2015  

 

 

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

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

dezbaterile din şedinţa consiliului local;  

- raportul de specialitate al Serviciului buget,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.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

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

ulterioare;  

- deciziile nr.10 şi nr.11 din 21.08.2015 emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Gorj, înregistrate la instituţia noastră cu nr. 16.604/24.08.2015, respectiv 16.605/24.08.2015;  

 - Referatele, adresele, cererile celelalte documente privind solicitări de fonduri băneşti ale 

birourilor şi serviciilor din Primăria Tg.Cărbuneşti, precum şi ale structurilor subordonate şi ale 

ordonatorilor terţiari, şi contractele de sponsorizare pentru „Zilele oraşului Tg.Cărbuneşti”, 

menţionate în expunerea de motive şi în raportul de specialitate; 

        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 si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, cu suma de 176,15 mii lei şi modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, 

respectiv modificări de alocaţii bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul,  

conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01). 

    Art.2- Se  aprobă rectificarea  Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de 460,00 mii 

lei, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02). 

    Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, 

conform anexei nr. 3 (formular cod 14).  

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

     Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi 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 26.08.2015, la  care  au 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 80 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului 

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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din 

cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

     - Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia 

publică locală ; 

     - Prevederile Legii 273/2006, privind finanţele publice locale ; 

     - Prevederile Legii nr. 571/2003- 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 desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului 

Tg.Cărbuneşti” în perioada 27-30 august 2015. 

     Art.2.- Locul de desfăşurare a manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului 

Tg.Cărbuneşti” este în punctul ,,Parc Stejeret”. 

     Art.3- Se aproba taxa pentru comercianţii ce vor participa la acest eveniment în cuantum de 8 

lei/mp pentru întreaga perioada de desfăşurare a  „Zilele Oraşului Tg.Cărbuneşti” -  27-30 

august 2015.  

     Art.4.- Delimitarea spaţiilor şi repartizarea acestora către solicitanţi, în vederea desfăşurării 

de activităţi comerciale, se vor face de către Biroul administrarea domeniului public şi privat, 

Administraţia Pieţii şi Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Gospodărire Urbană din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti. 



     Art.5.-  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 26.08.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 81 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici pentru 

lucrarea 

 „Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti”  din 

cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea 

staţiilor de tratare apa şi a SEAU Targu-Jiu, 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 de specialitate al biroului administrarea domeniului public si 

privat; 

       - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările 

ulterioare; 

       - documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Instalaţie de 

tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul 

proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de 

tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj” ; 

       - HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice; 



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

cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 
    Art.1.- Se aprobă Studiul de fezabilitate privind lucrarea de investiţii „Instalaţie de tratare 

biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului 

„Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa 

si a SEAU Targu-Jiu, judetul Gorj”, potrivit anexei nr. 1 ,  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

    Art.2.-  Se aprobă Indicatorii tehnico – economici pentru oraşul Târgu Cărbuneşti, privind 

lucrarea  de investiţii  „Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa 

Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si 

canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, potrivit 

anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3.- Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se asigura din: Fonduri 

nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, 

alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi 

de la Instituţii Financiare Internaţionale sau bănci comerciale. 

    Art.4.- Obiectivul de investiţii va fi amplasat pe terenuri care se afla în domeniul public al 

oraşului Târgu Cărbuneşti. Aceste terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea 

obiectivului propus în proiect. 

    Art.5.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 6 din 28 ianuarie 

2015.    

    Art.6.- Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti, prin compartimentele de specialitate şi operatorul 

S.C. APAREGIO Gorj, S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.                       

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2015, la  care  au 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

Tg.Cărbuneşti,  26 august  2015 

Nr. 82 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorilor investiţiei aferente oraşului Târgu Cărbuneşti şi a participării 

Consiliului Local al oraşului Târgu Cărbuneşti  pentru cofinanţarea lucrării de investiţii 

„Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti”  din 



cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea 

staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, 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 de specialitate al biroului administrarea domeniului public si 

privat; 

       - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările 

ulterioare ; 

       - documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Instalaţie de 

tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul 

proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de 

tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”; 

       - HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice; 

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă din valoarea totală a proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa 

si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, 

valoarea lucrărilor  „Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa 

Târgu Cărbuneşti” aferente oraşului Târgu Cărbuneşti, respectiv 1.127.639 Euro, în preturi 

curente, fără TVA. 

    Art.2.- Se aprobă participarea oraşului Târgu Cărbuneşti la cofinanţarea lucrării „Instalaţie de 

tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul 

proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de 

tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj” cu suma de 11.181 Euro, preturi curente, fără 

TVA, respectiv 0.99% din valoarea investiţiei eligibile aferentă oraşului  Târgu Cărbuneşti, 

reprezentând contribuţia proprie. 

    Art.3.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 8 din 28 ianuarie 

2015.    

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2015, la  care  au 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea  Consiliului Comunitar Consultativ  

al oraşului Tg.Cărbuneşti, 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 de specialitate întocmit de Golumbu Maria; 

 - prevederile art. 113 şi 114 alin. (1), (2), (3) şi (4) din  Legea 272/2004 privind protecţia si 

promovarea drepturilor copilului;            

 - HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a direcţiei 

generale de asistenta sociala si protecţia copilului; 

 - H.G. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia 

copilului; 

  - OG 86/2004 privind modificarea OG 68/2003 privind serviciile sociale; 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE: 

 

    Art.1.- Se aprobă reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

în următoarea componenţă : 

1. Preşedinte : Văduva Elena   - profesor psiholog                

2. Secretar :   Birău Dănuţ – învăţător 

3. Membru: Golumbu Maria – consilier superior în cadrul compartimentului de 

asistenţă sociala şi autoritate tutelară 

4. Membru: Stoican Angela - consilier asistent în cadrul compartimentului de asistenţă 

sociala şi autoritate tutelară 

5. Membru: Şain Simona  -  consilier asistent în cadrul compartimentului de asistenţă 

sociala şi autoritate tutelară 

6. Membru: Târziu Ştefania - medic  

7. Membru: Dumitrescu Aurelian – preot 

8. Membru: Diaconescu Ion – agent – Politia Oraşului Tg.Cărbuneşti 

9. Membru: Pantilică Gore  –reprezentant minorităţi (romi). 



    Art.2.- Consiliul Comunitar Consultativ,  prevăzut la art.1 se va întruni ori de cate ori este 

nevoie, în şedinţe convocate de oricare dintre membrii, pentru soluţionarea problemelor sociale 

ivite la nivelul localităţii. 

    Art.3.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar 

Consultativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.   

    Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în 

vederea ducerii la îndeplinire. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2015, la  care  au 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Anexă la HCL nr. 84 din 26.08.2015 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

AL CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV 

 

 

I.Componenta Consiliului comunitar consultativ  

          Consiliul comunitar consultativ este format din persoane cu disponibilitate pentru a 

desfasura o munca cu caracter voluntar , sa aiba influenta asupra comunitatii si receptivitate la 

problematica sociala . 

         Pot fi membri in consiliul comunitar consultativ : preoti,cadre didactice , medici,consilieri 

locali , politisti , oameni de afaceri,reprezentanti ai unor comunitati etnice etc. 

         Nr. de membri:9 

II.Infiintare si mandate  

        Consiliul comunitar consultativ se infiinteaza prin hotarare a consiliului local . 

        Numarul de mandate : nelimitat  

        Daca un membru se retrage in timpul mandatului ,primarul impreuna cu membrii consiliului 

vor alege o alta persoana , pentru care consiliul local va adopta o noua hotarare . 

        Revocarea unui membru se poate face cu 2/3 din numarul membrilor consiliului comunitar 

consultativ. 

III. Activitatea si rolul consiliului comunitar consultativ 

- informare cu privire la drepturile copilului si obligatiile parintilor sau familiei extinse ; 

- Identificarea copiilor sau familiilor care au nevoie de sprijin; 

- Analizarea cazurilor individuale; 

- Recomandari de solutionare a cazurilor individuale; 

- Medierea conflictelor intrafamiliale; 



- Activitati de stringere de fonduri in folosul copiilor si a familiilor aflate in dificultate; 

- Recomandari adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea situatiei sociale 

caracteristice comunitatii; 

- Prevenirea separarii copilului de parinti si sprijinirea familiei; 

- Constientizarea parintilor asupra responsabilitatiilor care le revin; 

     IV.   Raporturile intre  Consiliul comunitar consultativ si autoritatile administratiei 

publice locale  

            Actul administrativ prin care consiliul comunitar consultativ a fost infiintat trebuie adus 

la cunostinta comunitatii. 

           Consiliul comunitar consultativ 

- Nu se subordoneaza autoritatii care l-a creat ( consiliul local) si nici compartimentului de 

autoritate tutelara si asistenta sociala; 

- Functioneaza ca o structura comunitara independenta; 

- Are relatii de colaborare cu autoritatiile locale; 

- Desfasoara o activitate cu caracter voluntar; 

- Recomanda consiliului local / primarului /Comisiei pentru protectia copilului luarea unor 

masuri pentru solutionarea cazurilor sociale(servicii sociale, masuri speciale de 

protectie). 

        V. Raporturile intre membrii Consiliului comunitar consultativ 

          Selectia membrilor pentru Consiliul comunitar consultativ se realizeaza de catre primar cu 

aprobarea consiliului local. Membrii consiliului actioneaza ca o echipa , avand relatii de 

colaboraree si aceeasi pozitie. Intalnirile de lucru se desfasoara prin intermediul unui modelator 

ales pentru fiecare sedinta in parte. 

         Concluziile si deciziile adoptate prin votul majoritatii fiind insusite de fiecare membru in 

parte. 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                                     CONTRASEMNEAZA 

                  Birău Dănuţ                                                                      SECRETARUL ORASULUI 

                                                                                                            Cons.jr.Vlăduţ Grigore Alin  

 
 


