
                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; 

- Referat nr. 3.200 / 20.02.2012, întocmit de Cîrţînă Ion, consilier în cadrul biroului Administrarea 

Domeniului Public şi Privat; 

- Decizia nr. 16 / 03.02.2012 , emisă de Direcţia Generală a finanţelor Publice Gorj; 

- Referatele nr. 2.876 / 14.02.2012 şi nr. 3.097 / 17.02.2012 întocmite de Ciontescu Constanţa; 

- Adresa nr. 112 / 17.02.2012, emisă de Colegiul Naţional  Tudor Arghezi, înregistrată la Primăria 

oraşului Tg.Cărbuneşti sub nr. 3.150 / 20.02.2012; 

- Adresa nr. 1.054 / 15.02.2012, emisă de Spitalul oraşului Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria 

oraşului Tg.Cărbuneşti sub nr. 3.003 / 16.02.2012; 

- Contul de execuţie al Bugetului local la 31.01.2012; 

         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 de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti pe capitole bugetare cu suma de + 348,00 mii lei , conform anexei nr.1 (formular cod 11 

şi formular cod 11/01).     

    Art.2.- Se aprobă rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri 

proprii si subvenţii  pe anul 2012 cu suma + 46 mii lei pe capitole, conform anexei nr.2 (formular cod 

11/02). 

    Art.3.- Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezentul proiect de 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 

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 27.02.2012, la    

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

                     1 vot  contra. 

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie 2012 
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind darea în administrarea Colegiului Naţional  „Tudor Arghezi” 

 a Sălii de Sport  situată în str. Eroilor nr. 47 , 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 Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 

oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

          - Legea 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu completările si modificările ulterioare ;     

          -  Art. 123 din Legea nr.  215/2001 – privind Administraţia Publică Locală republicata, alin. (1) :  

„Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de 

interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, 

să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la 

vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.”     

          - prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică;  

          - Referatul nr.2.634/08.02.2012 întocmit de dl. Borcan Alin, sef birou contabilitate; 

          - Protocolul de predare –primire  nr.12.592/21.07.2008; 

          - Hotărârea nr.1799/13.12.2006 pentru modificarea si completarea HG.973/2002, privind atestarea 

domeniului public al judeţului Gorj, precum si a municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Gorj si 

anexa privind completarea la inventarul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, poziţia 88; 

  

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

       Art.1.- Se aprobă darea în administrarea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” a Sălii de Sport 

situată în str. Eroilor nr. 47 , oraş Tg.Cărbuneşti. 

       Art.2.-  În afara timpului destinat  desfăşurării procesului de învăţământ se aprobă desfăşurarea de 

activităţi sportive în Sala de Sport,  cu plata unor taxe,  ce vor fi stabilite de Consiliul de Administraţie al 

Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” şi avizate de Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti.   

       Art.3.- Predarea-primirea Sălii de Sport   se va efectua pe baza de Protocol de predare-primire  între 

părţi, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.   

       Art.4.- 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 27.02.2012, la    

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie 2012 
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preluării fără plată a unei autospeciale de stins incendii 

  

 

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 ; 

          - Prevederile Instrucţiunilor MAI nr. 167/30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea 

şi casarea bunurilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

         -  Prevederile HG nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum a celor scoase din 

rezervele proprii aflate în administrarea Ministerului de Interne;  

        - Prevederile art. 36 alin.(2) litere d) şi alin.(6) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare; 

        - OMAI nr. 718/30.06.2005;  

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- - Se aprobă preluarea fără plată în proprietatea publică a oraşului Tg.Cărbuneşti şi în 

administrarea Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă) a 

unei autospeciale de stins incendii, disponibilizată de către Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenta. 

    Art.2.- Solicitarea de preluare se formulează de către autoritatea administraţiei publice locale 

executiva - Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti, se avizează de către Instituţia Prefectului Judeţului Gorj şi 

se adresează Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta „Lt. Col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj. 

    Art.3.- Bunul prevăzut la art. 1 este imperios necesar Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta 

al oraşului Tg.Cărbuneşti in cadrul intervenţiilor pentru stingerea incendiilor, protecţia persoanelor, a 

animalelor si a bunurilor periclitate de incendii, întrucât Oraşul Tg.Cărbuneşti - persoană juridică de 

drept public trebuie să aibă 2 autospeciale de stins incendii şi nu are decât una înscrisă în circulaţie,  deşi 

este o localitate cu risc major la producerea incendiilor atât la vegetaţie uscata, cât şi la gospodăriile 

populaţiei în număr de 3673.   

    Art.4.- 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 27.02.2012, la    

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie 2012 

Nr. 22                            



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  susţinerea financiară a  Asociaţiei  Culturale „Fii Gorjului în Banat” 

în vederea ridicării unui bust al lui Constantin Brâncuşi în oraşul Timişoara 

 

 

 

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 ; 

          - solicitarea de finanţare nr. 13.506/04.10.2011 din partea Asociaţiei  Culturale „Fii Gorjului în 

Banat” în vederea ridicării unui bust al lui Constantin Brâncuşi în oraşul Timişoara     

          - Legea 215/2001- privind administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

          - Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ; 

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

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

        - HCL nr. 118 din 31.10.2011; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       Art.1.- Se aprobă susţinerea financiară a  Asociaţiei  Culturale „Fii Gorjului în Banat” în vederea 

ridicării unui bust al lui Constantin Brâncuşi în oraşul Timişoara cu suma de 2.500 lei.  

       Art.2.- Hotărârea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr. 118 din 31 octombrie 2011 privind  

sponsorizarea Asociaţiei  Culturale „Fii Gorjului în Banat” în vederea ridicării unui bust al lui 

Constantin Brâncuşi în oraşul Timişoara se revocă. 

       Art.3.-    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 27.02.2012, la    

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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