
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

     CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea şi completarea HCL nr. 111/28.11.2012 privind constituirea in favoarea  

SC EYE MALL SRL a drepturilor de uz, servitute si amplasare privind drumurile de exploatare, 

drumurile comunale si străzile ce aparţin domeniului public al 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; 

      - Cererea înregistrata cu nr. 2602/06.02.2013  a SC EYE MALL SRL;  

      -Autorizaţiile de amplasare nr. 2 şi 4 din 17.01.2013 şi autorizaţia de subtraversare nr.4/17.01.2013 emise de 

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova din cadrul CNADR Bucureşti;    

      - prevederile Legii nr. 123/2012- legea energiei electrice şi gazelor naturale;   

      - Prevederile HG nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum si al 

municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Gorj, cu modificările si completările ulterioare; 

      - Prevederile art.36 alin 2 lit.c din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; 

      - Prevederile art. 13 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările 

ulterioare; 

     - H.G. nr 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor; 

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

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE  

 

      Art.I.-  Articolul 1 punctul 2 din HCL nr. 111/28.11.2012  se modifică şi va avea următorul cuprins:  

             „2. - Dreptul de a amplasa instalaţiile electrice ale parcurilor fotovoltaice 1 si 2 si ale racordului la 

reţeaua electrica si de a executa orice lucrare va fi necesara pentru accesul la parcurile fotovoltaice si pentru 

conectarea acestora la reţea prin pozarea cablurilor de 20 KV conform specificaţiilor din ATR nr. 00150000051 

si ATR nr. 001500000074 din 11.09.2012.  

     Pozarea cablurilor electrice se va face la o adâncime de 1 m, pe pat de nisip, in zona drumurilor de 

exploatare, comunale, străzilor şi DN 67 B  pe următorul traseu:  

    - Parc 1:  - Drum de exploatare DE10560; L=1231m;  DN 67B, km 10+597 – km 10+838, partea dreaptă, în 

afara zonei de siguranţă a drumului la limita proprietăţilor învecinate la o distanţă minimă de 6,4 m faţă de axul 

drumului,  pe terenul aflat în domeniul public a oraşului Tg.Cărbuneşti, L = 241m; DN 67B, km 10+415 – km 

10+597, partea stângă,  în afara zonei de siguranţă a drumului la limita proprietăţilor învecinate la o distanţă 

minimă de 6,2 m faţă de axul drumului,  pe terenul aflat în domeniul public a oraşului Tg.Cărbuneşti,                

L = 182m;- Drum comunal DC 27; L=1624m;  - Drum de exploatare DE 10359; L=1361m;  - Str. Mitropolit 

Nestor Vornicescu; L=622m. 

 Lungimea totala a traseului cablu 20 KV pentru Parc 1 este L= 5.261m 

    - Parc 2: - Drum de exploatare DE10560; L=1238m;  DN 67B, km 10+597 – km 10+838, partea dreaptă, în 

afara zonei de siguranţă a drumului la limita proprietăţilor învecinate la o distanţă minimă de 6,4 m faţă de axul 

drumului,  pe terenul aflat în domeniul public a oraşului Tg.Cărbuneşti, L = 241m; DN 67B, km 10+415 – km 

10+597, partea stângă,  în afara zonei de siguranţă a drumului la limita proprietăţilor învecinate la o distanţă 

minimă de 6,2 m faţă de axul drumului,  pe terenul aflat în domeniul public a oraşului Tg.Cărbuneşti,                

L = 182m;- Drum comunal DC 27; L=1624m; -Drum de exploatare DE 10359; L=1361m; - Str. Mitropolit 

Nestor Vornicescu; L=622m 

 Lungimea totala a traseului cablu 20 KV pentru Parc 2 este L=5.268m” 

      Art.II. -  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 extraordinare din data 11.02.2013, la care                         

                 au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

 

 

Tg.Cărbuneşti, 11 februarie  2013 

Nr. 18 



 

          ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GORJ  

ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI 

     CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind alocarea din bugetul local al oraşului Tg.Cărbuneşti a sumei de 104.766,40 lei  

ca subvenţie pentru DSC Tg.Cărbuneşti în vederea achitării arieratelor   

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

Având in vedere: 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea de motive; 

- raportul biroului contabilitate nr. 2936/11.02.2013; 

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

- OUG nr. 47/ 2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea 

unor măsuri fiscale;  

- OUG nr.3 /2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din 

economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative; 

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

- Referatul nr. 2780/08.02.2013;  

- Raportul de verificare nr. 2757/08.02.2013; 

- HCL nr. 94/2004 privind înfiinţarea DSC Tg.Cărbuneşti şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a DSC Tg.Cărbuneşti prevăzut în anexa la HCL nr.59 din  31.08.2005;    

 

    În temeiul art.45  din  Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se aprobă alocarea din bugetul local al oraşului Tg.Cărbuneşti a sumei de 104.766,40 lei, 

ca subvenţie pentru DIRECŢIA DE SERVICII COMUNALE TG.CĂRBUNEŞTI,  în vederea 

achitării arieratelor, înregistrate de aceasta la data de 31.12.2012.   

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

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 11.02.2013, la care                         

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 11 februarie  2013 

Nr. 19 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea  denumirii  unor unităţi de învăţământ pentru educaţie timpurie (grădiniţe) 

din oraşul Tg.Cărbuneşti   

 

 

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

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

    - expunerea de motive; raportul de specialitate ; 

            - Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Gorj nr. 1 din 15 februarie 2013;   

          - raportul de avizare al comisiei  de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi 

social-culturale, culte,muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;    

          - solicitarea de modificare  a denumirii Grădiniţei cu program normal nr.1 Tg.Cărbuneşti    şi 

hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” din  data 27 

noiembrie 2012  înregistrate  la Primăria  Tg.Cărbuneşti  cu nr. 19.638/28.11.2012; 

          - solicitarea de modificare  a denumirii Grădiniţei cu program prelungit nr. 2  Tg.Cărbuneşti    şi 

hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Generale nr.1 „George Uscătescu” din  data 21 

decembrie 2012  înregistrate  la Primăria  Tg.Cărbuneşti  cu nr. 576/14.01.2013; 

          - solicitarea de modificare  a denumirii Grădiniţei cu program normal nr.3 IAS Tg.Cărbuneşti    

şi hotărârea Consiliului  de Administraţie al Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” din  data 21 

decembrie 2012  înregistrate  la Primăria  Tg.Cărbuneşti  cu nr. 575/14.01.2013; 

          - prevederile OG nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu  

modificările şi completările ulterioare; 

          - prevederile Procedurii de atribuirea denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional 

de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MECTS nr. 6.564 din 13 decembrie 2011; 

          - 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 modificarea denumirii grădiniţei cu program normal nr. 1 Tg.Cărbuneşti din 

„Grădiniţa cu program normal nr. 1 – AR, PRE, Tg.Cărbuneşti”  în „Grădiniţa cu program 

normal „SFÂNTUL STELIAN”– AR, PRE, Tg.Cărbuneşti”.   
           Art.2.- Se aprobă modificarea denumirii grădiniţei cu program prelungit nr. 2 Tg.Cărbuneşti din 

„Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 – AR, PRE, Tg.Cărbuneşti”  în „Grădiniţa cu program 

prelungit  „TUDOR ARGHEZI”– AR, PRE, Tg.Cărbuneşti”.   
           Art.3.- Se aprobă modificarea denumirii grădiniţei cu program normal nr. 3 IAS  Tg.Cărbuneşti 

din „Grădiniţa cu program normal nr. 3 IAS – AR, PRE, Tg.Cărbuneşti”  în „Grădiniţa cu 

program normal „SFÂNTUL NICOLAE”– AR, PRE, Tg.Cărbuneşti”. 

           Art.4.- Noile denumiri ale  unităţilor de învăţământ pentru educaţie timpurie prevăzute la art.1, 

2 şi 3 se aplică  începând cu anul şcolar 2014/2015.    

           Art.5.- 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 28.02.2013, la care au                   

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 februarie  2013 

Nr. 20 



              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

           privind reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2013-2014 pe raza  

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;  

          - Avizul Conform  al IŞJ GORJ privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat de pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti în anul şcolar 2013-2014, transmis cu nr. 453 din 28 ianuarie 

2013 înregistrat la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 2935/11 februarie 2013;  

          - prevederile art.19 alin.4, art.61.alin.1,2,5 şi art 95 alin.1 litera o) din Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011;   

          - dispoziţiile Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional 

de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul MECTS nr. 6564/13.12.2011;  

   

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE  

 

       Art.1.- Se aprobă reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2013-2014 pe raza  

oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, după cum urmează:  

 

     1. Şcoala Gimnazială  Nr. 1 „George Uscătescu” – Tîrgu Cărbuneşti (PRI/GIM) - unitate 

de învăţământ cu personalitate juridică – PJ   

a) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Cărbuneşti-sat, oraş Tg.Cărbuneşti 

b) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Ştefăneşti, oraş Tg.Cărbuneşti 

c) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti 

d) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Pojogeni, oraş Tg.Cărbuneşti 

e) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat Cerăt, oraş Tg.Cărbuneşti 

f) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat Floreşteni, oraş Tg.Cărbuneşti 

g) Şcoala Gimnazială  - AR 

PRI/GIM 

Sat Creţeşti, oraş Tg.Cărbuneşti 

 

   



      

h) Grădiniţa cu Program Normal Nr.1  - AR 

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti 

i) Grădiniţa cu Program Prelungit  - AR 

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti 

j) Grădiniţa cu Program Normal Nr.3 IAS  - AR 

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti 

k) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cărbuneşti-sat,  oraş Tg.Cărbuneşti 

l) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Ştefăneşti,  oraş Tg.Cărbuneşti 

m) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cojani,  oraş Tg.Cărbuneşti 

n) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Pojogeni,  oraş Tg.Cărbuneşti 

o) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cerăt,  oraş Tg.Cărbuneşti 

p) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Creţeşti,  oraş Tg.Cărbuneşti 

r) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Floreşteni,  oraş Tg.Cărbuneşti 

  

      2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti  ( GIM/LICTEO) - unitate de 

învăţământ cu personalitate juridică - PJ   

 

 

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

conducerile unităţilor de învăţământ  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  ordinare din data 28.02.2013, la care au                   

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

    

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 februarie  2013 

Nr. 21 

 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate 

închirierii,  propunerile privind ordinea si modul de soluţionare a cererilor şi a Listei  

solicitanţilor care nu  au acces la locuinţele pentru tineri destinate  închirierii  

 

 

 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 Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană şi 

Protecţia Mediului;  

      - art. 8 alin (2) si (3) din prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

     - prevederilor art. 14 alin 1,2,7 si art 15 alin 1,2,3, 4  din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru  Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Procesul verbal nr. 2401/04.02.2013  înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor 

privind repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilită prin dispoziţia nr.440/26.07.2012 si aprobata cu 

modificări prin HCL 77/2012; 

     - Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti  nr. 129 /2008 privind 

aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in 

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii in oraşul Tg.Cărbuneşti si a listei  cu actele 

justificative pe care solicitanţii de locuinţe trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor; 

    - Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea 

in aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele .    

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

         Art.1.- Se aprobă  Lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii,  

propunerile privind ordinea si modul de soluţionare a cererilor prevăzută în anexa nr. 1.  

         Art.2.- Se aprobă Lista solicitanţilor care nu au acces la locuinţele pentru tineri destinate  

închirierii prevăzută în anexa nr. 2.  

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

         Art.4.- Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum si la acordarea 

priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa  primarului în  termen de 7 zile de la afişarea listelor. 

Soluţionarea contestaţiilor se va sigura în termen  de minim 15 zile  de la primire, in condiţiile legii . 

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.  

           Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  ordinare din data 28.02.2013, la care au                   

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 februarie  2013 

Nr. 22 



Anexa nr. 1 LA HCL nr. 22   din 28.02.2013 
 

 

 

 

 

LISTA 
SOLICITANTILOR CARE AU ACCES LA LOCUINTELE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII,  

PRECUM SI PROPUNERI PRIVIND ORDINEA SI MODUL DE SOLUTIONARE A CERERILOR 
 

NR. 
CRT. 

POZ 
Ordine 
priori- 
tate  

NUMELE SI 
PRENUMELE 
TITULARULUI 

CERERII 

DATA  
NASTERII 

NUMA- 
RUL 

INREGIS- 
TRARII 

CERERII 

DATA 
INREGIS- 

TRARII 
CERERII 

PUNCTE OBTINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE 

SITUATIE LOCATIVA                   STARE  CIVILA      

C
H
IR
IA
Ş

 

T
O

L
E

R
A

T
 

SUP 
LOCU
IBILA 

CASA
TORIT 

NECA
SATO

RIT 

PERS. 
IN 

INTRETI
NERE 

STAR
EA 

SANA
TATII 

VECHI
MEA 

CEREII 

NIV
ELU

L 
STU
DIIL
OR 

SIT. 
DEO
SEB  

P. 
TOTAL  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1  Sosoi 
          Elena  

01.10.1987 21375 27.12.2012 10 - 10 - 8 - - 1 15  44 

2  Cojan  
          Cristina  

25.12.1981 18864 19.11.2012  7 10  8 2 - 1 15  43 

3  Didelea             
          Bogdan  

29.04.1979 17877 06.11.2012  7 9  8 - - 1 15  40 

4  Popescu   
 Mihaela Elena  

04.09.1985 18781 16.11.2012  7  10 - 3 - 1 15  36 

5  Militaru  Mihai    
Andrei 

30.01.1987 20405 06.12.2012  7 10 - 8 - - 1 10  36 

6  Serban  
       Ana Maria  

30.08.1988 15568 04.10.2012  7 - 10 - 2 - 1 15 - 35 

7  Braicu  
         Lucian  

31.03.1990 17898 07.11.2012  7 9  8 - - 1 10  35 

8  Stanescu 
Dragos  Vasile  

02.04.1993 21273 21.12.2012  7 9 - 8 - - 1 10  35 

9  Dutan  
        Petre  

03.10.1987 20406 06.12.2012  7 7 - 8 - - 1 10  33 



 

 

 

 

 

                                                                         Anexa 2 LA HCL 22 /28.02.2013 
 
 
 

LISTA 
SOLICITANŢILOR CARE   NU AU ACCES LA LOCUINŢELE PENTRU TINERI  DESTINATE ÎNCHIRIERII 

 

 

Nr. Crt. Nume si Prenume  Menţiuni   

 

1 Matache  

             Norocel  

Dosar incomplet 

2 Sarbu  

              Elena  

Dosar incomplet 

3 Bicu  

             Daniel  

Dosar incomplet 

4 Stefanoiu  

              Gena  

Dosar incomplet 

5 Ionescu  

                Elena  

Dosar soluţionat in anul 2012 

6 Sarpe  

                 Ionel  

Dosar soluţionat in anul 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind acordul pentru cesionarea creanţelor rezultate în urma contractului 

12590/20.08.2012, încheiat cu SZD ELECTRO SRL Cluj Napoca  

 ,,Reabilitare si modernizare sistem de iluminat stradal in oraşul Tg.Cărbuneşti” 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

Având in vedere: 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea de motive; 

- raportul biroului administrarea domeniului public şi privat; 

- OUG 34/2006 cu completările si modificările ulterioare; 

- Codul civil art. 1566-1592; 

- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica republicata; 

- Solicitarea din partea SC SZD ELECTRO SRL Cluj Napoca cu nr. 2820/08.02.2013;  

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale modificata; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.- Se aproba cesionarea creanţelor rezultate în urma contractului 12590/20.08.2012, 

încheiat cu SZD ELECTRO SRL Cluj Napoca: ,,Reabilitare si modernizare sistem de iluminat 

stradal in oraşul Tg.Cărbuneşti” către SC Electromagnetica SA Bucureşti, ca furnizor declarat 

de corpuri de iluminat, confecţii metalice si materiale utilizate. 

Art.2.- Toate obligaţiile de execuţie, garanţie, plata prin contractul cu nr. 12590/20.08.2012 

încheiat cu SZD ELECTRO SRL Cluj Napoca, vor fi asumate in continuare de SZD ELECTRO 

SRL Cluj Napoca. 

Art.3.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg.Cărbuneşti- ing. jr. Mazilu Mihai Viorel sa 

semneze acordul pentru cesionarea creanţelor rezultate în urma contractului 12590/20.08.2012. 

       Art.4.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.  

            Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  ordinare din data 28.02.2013, la care au                   

            participat  15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru, 3 voturi contra                            

           şi 3 abţineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         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; 

       - adresa nr. 419/09.01.2013 înaintată de către Direcţia  Generala de Asistenta Sociala si 

Protecţia Copilului Gorj; 

       - 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:  Cazacu Luiza – mediator sanitar 

    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.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în vederea 

ducerii la îndeplinire. 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  ordinare din data 28.02.2013, la care au                   

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                 

                                                       

                                                         

HOTĂRÂRE 

privind  schimbarea destinaţiei a spaţiului aferent birourilor RUNOS şi Epidemiologie 

situate în clădirea administrativă lângă bucătăria  Spitalului orăşenesc de urgenţă 

Tg.Cărbuneşti în vederea amenajării unui spaţiu adecvat pentru servirea mesei de către 

personalul unităţii  şi aparţinători, precum şi a unui spaţiu pentru obţinerea de produse de 

patiserie 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

Având in vedere: 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea de motive; 

- raportul compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului biroului; 

- Solicitarea Spitalului orăşenesc de urgenţă  Tg.Cărbuneşti cu nr.1063/21.02.2013,  înregistrata 

la instituţia noastră cu nr. 4489/22.02.2013 prin care solicită aprobarea schimbării destinaţiei a 

spaţiului aferent birourilor RUNOS şi Epidemiologie situate în clădirea administrativă lângă 

bucătăria Spitalului orăşenesc Tg.Cărbuneşti; 

- Protocolul de predare –primire încheiat intre DSP Tg.Jiu /Spitalul orăşenesc Tg.Cărbuneşti  şi 

Consiliul Local Tg.Cărbuneşti înregistrat sub nr. 9994/06.07.2011;   

- Prevederile  Legii nr.50/1991-republicată în 2004- si a Ordinului 839/2009 privind Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/91, pentru autorizarea executării 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 schimbarea destinaţiei  spaţiului aferent birourilor RUNOS şi Epidemiologie 

situate în clădirea administrativă lângă bucătăria Spitalului orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti în 

vederea amenajării unui spaţiu adecvat pentru servirea mesei de către personalul unităţii şi aparţinători, 

precum şi a unui spaţiu pentru obţinerea de produse de patiserie, urmând ca toţi paşii de avizare şi 

autorizare,  precum şi întocmirea documentaţiei tehnice necesare să fie în responsabilitatea Spitalului 

orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti .   

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

Spitalului de Urgenţă Tg.Cărbuneşti vor asigura  ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri.                 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  ordinare din data 28.02.2013, la care au                                                                                                   

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL nr. 2/08.01.2013 în ceea ce priveşte cuantumul taxei  prevăzute de  

art. 268 alin (5)  din Codul Fiscal  

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre iniţiat de consilier local Fugaru Ion;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; raportul compartimentului impozite şi taxe; 

      - amendamentul propus de primarul oraşului înregistrat la nr. 4816/27.02.2013;   

      - Codul Fiscal – legea nr. 571/2003 – cu completările şi modificările ulterioare;  

      - prevederile HG 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată 

prin HG 1861/2006 

    - prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si 

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013; 

   judeţului Gorj;  

   - HCL nr. 2 din 08.02.2013 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013;   

       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 taxei prevăzută de art. 268 alin (5)  din Codul Fiscal pentru 

eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei  privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, astfel :  

În mediul urban:  

- pentru  suprafaţa spaţiului de până la 20 mp = 200 lei  

- pentru suprafaţa spaţiului între 20 mp până la 50 mp  = 400 lei  

- pentru suprafaţa spaţiului de peste 50 mp = 600 lei  

    În satele aparţinătoare::  

- pentru suprafaţa spaţiului de până la 20 mp = 100 lei  

- pentru suprafaţa spaţiului între 20 mp până la 50 mp  = 200 lei  

- pentru suprafaţa spaţiului de peste 50 mp = 300 lei  

Pentru două sau mai multe puncte de lucru :  

În mediul urban:  

- pentru suprafaţa spaţiului de până la 20 mp = 400 lei  

- pentru suprafaţa spaţiului între 20 mp până la 50 mp  = 800 lei  

- pentru suprafaţa spaţiului de peste 50 mp = 1200 lei  

    În satele aparţinătoare::  

- pentru suprafaţa spaţiului de până la 20 mp = 200 lei  

- pentru suprafaţa spaţiului între 20 mp până la 50 mp  = 400 lei  

- pentru suprafaţa spaţiului de peste 50 mp = 600 lei  

    Art.2- Agenţii economici sunt obligaţi să depună schiţa cadastrală,  vizată de OCPI,  a spaţiului 

pentru care se solicită autorizarea.  

    Art.3- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura  

ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri.               

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  ordinare din data 28.02.2013, la care au                   

 participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru şi  4 voturi contra.  

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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