
 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al  

oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011 

 

 

 

 

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 buget-contabilitate ;  

- Ordinul 2985 / 2011 si Ordinul nr.18/06.01.2012 al Ministerului Finanţelor Publice privind 

norme metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011 ; 

- Contul de execuţie al Bugetului Local la 30.12.2011; 

- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de 

Dezvoltare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011  cu suma de 

444.414,2 lei. 

 

     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 extraordinare din data 09.01.2012, la    

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

          

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 9 ianuarie 2012 

Nr. 1 

 



 

           ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GORJ  

ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI 

     CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 2011 

 

 

 

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; 

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

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

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

indicatorilor privind finanţele publice; 

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

contabilităţii instituţiilor publice; 

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

- Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la data de 30.12.2011;  

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare anuale ale instituţiei privind execuţia Bugetului de venituri 

şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti, întocmite la data de 30.12.2011, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         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 ordinare din data 31.01.2012, la    

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

                  şi 2 abţineri. 

          

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 2                              



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  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 ; 

- Ordinul nr. 7/12.01.2011 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului 

general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale pe anul 2011; 

-  Adresa nr. 858/20.01.2012  a DGFP Gorj privind repartizarea sumelor alocate din cotele defalcate 

din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale;  

- Adresa nr. 961/2012 a Consiliului Judeţean Gorj privind repartizarea sumelor defalcate din TVA 

pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;  

- 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. 17.383/12.12.2011 întocmit de dn-a Cocioaba Janina –biroul Impozite si taxe; 

- Referatele birourilor si serviciilor din subordinea Primăriei Tg.Cărbuneşti ; 

- Proces –verbal nr.18.084/28.12.2011 privind aducerea la cunoştinţa publica; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

PROPUNE 

    Art.1.-  Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al oraşului Tg.Cărbuneşti cu suma 

totala de 10.530,50 mii lei  pe capitole bugetare, conform anexei nr.1. (formular cod 11 şi formular cod 

11/01).     

    Art.2.- Se aprobă  Bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii 

si al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii  pe anul 2012 în sumă  15.003,34 mii lei pe 

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

    Art.3 – Se aprobă utilizarea excedentului anului 2010 in suma de 2,94 lei si a excedentului anului 

2011 in suma de 312.557,29 lei constituit la 30.12.2011 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare. 

    Art.4.- Se aprobă  Programul  de investiţii al bugetului local pe anul 2012  prevăzută în anexa          

nr.3 (formular cod 14) şi Programul de investiţii al Bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii si al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii prevăzut 

în anexa 4.    

    Art.5.- Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

    Art.6.- 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.Carbunesti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, la    

                   care au participat 15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru,  

                  3 voturi contra şi 2 abţineri. 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

  

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 3                             



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

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

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

Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj în anul 2012  

              

 

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. 884836 din 13.05.2011; 

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

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

modificata prin Legea nr.13/2011; 

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

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

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

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

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

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

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

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

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

I/A şi  II/A.     

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

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

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

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, la    

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

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 4 

                               



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL nr. 125/29.11.2011 privind stabilirea impozitele şi taxele locale 

 pe anul 2012  

 

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 impozite şi taxe; 

-  prevederile Legii 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal cu modificările ulterioare; 

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

prin HG 1861/2006 

- prevederile HG.956/24.09.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si 

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

2012; 

-  OG. 59/2010  pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

-  OG. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

-  OUG.125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

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

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art.I. Articolul 1 litera a), c), si e) din HCL 125/29.11.2011 se modifică după cum urmează:  

  

    „- art.1,  litera a) în sensul că, în cazul unui autovehicul de transport  de marfa cu masa totala 

autorizata egala sau mai mare de 12 tone prevăzut la art. 263. alin.4 si 5 din Legea nr.571/2003 cu 

modificările ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare 

prevăzuta în tabelul anexat,  care face parte integranta din anexa la HCL 125/29.11.2011.” 

   „- art.1, litera c) în sensul că, în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata , cota impozitului 

pe clădiri se stabileşte astfel: 

 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 

referinţă; 

 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 

referinţă.” 

                 - art.1, litera e) în sensul că, cota prevăzută la art. 279, alin. 2 din Legea nr.571/2003 cu 

modificările ulterioare se stabileşte în cota de 1% din valoarea totala a cazării/tariful de cazare pentru 

fiecare zi de sejur a turistului care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se 

realizează cazarea odată cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.” 

           Art.2.  Celelalte articole din  HCL 125/29.11.2011 rămân neschimbate.  

           Art.3 . Primarul oraşului si 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 31.01.2012, la    

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 5 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                

 

 

                                                 

HOTĂRÂRE 

privind  diminuarea taxelor prevăzute de  HCL nr. 22 din 24.03.2010 articolul 1 litera A şi  

HCL nr.128 din 29.11.2011, practicate de Administraţia Pieţii  pentru perioada 

 februarie  şi martie 2012  

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

            - Expunerea de motive;    

            - Referatul nr.1570 din 23.01.2012 întocmit de d-nul administrator Vladutescu Ovidiu; 

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

            - Cererea persoanelor fizice si juridice nr. 425/10.01.2012 depusa la registratura instituţiei prin 

care solicita diminuarea taxelor practicate in piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti, sector 

industrial; 

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

           - Legea nr. 293/2011  legea bugetului de stat pe anul 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 diminuarea cu 30% a taxelor prevăzute de  HCL nr. 22 din 24.03.2010  articolul 1 

litera A şi HCL nr.128 din 29.11.2011, practicate de Administraţia Pieţii,  pentru comercianţii din piaţa 

agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti –sectorul industrial  pentru lunile  februarie  şi  martie 2012, 

astfel:  

 

    Art.3. Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi Administraţia Pieţii vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, la    

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 6 

Nr 

crt 

Denumire  taxa  Taxa stabilita 

conform HCL 

128/29.11.2011 

Taxa stabilita 

conform HCL 

22/24.03.2010 

art.1 litera A  

Diminuare cu 

30% 

Taxa propusa 

de plata lunile 

februarie si 

martie 2012 

1 Taxa piata 

lei/mp/zi 

-- 1,9 -0,6 1,3 

2 Taxa utilizare 

stand lei /luna  

500 - -150 350 



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind  retragerea dreptului de folosinţă a terenurilor atribuite unor tineri (Cuşlea Mariana 

si Vasile Mădălin), conform Legii nr.15/2003, in oraşul Tg.Cărbuneşti ,  

satul Cojani, 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 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,  prin care se propune 

retragerea dreptului de folosinţa a terenului atribuit prin  H.C.L nr. 89/23.09.2010 si 53/27.04.2011; 

       - P.U.G.- sat Cojani –proiect nr  88/2003  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin 

H.C.L nr.111/2007 si PUZ -Vatra sat Cojani; 

 - solicitarea d-lui Mădălin Vasile înregistrată cu nr.483/10.01.2012; 

 - prevederile art.5, alin(1) si alin(2) al Legii nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personala. 

 - prevederile Legii nr.50/1991 rep. 2004 (art.36), privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie. 

 

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

modificările şi completările ulterioare  

  

HOTĂRĂŞTE 

 

         

    Art.1. -  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 455,00 mp(lot nr. 19) 

atribuit prin H.C.L nr._89/23.09.2010 d-nei Cuşlea Mariana, deoarece nu au fost începute lucrările de 

construire a locuinţei  în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003. 

    Art.2.-  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 455,00 mp( lot nr. 27) 

atribuit prin H.C.L nr._53/27.04.2011 d-lui Mădălin Vasile, la cererea acestuia înregistrată cu 

nr.483/10.01.2012 .     

    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.  

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, la    

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 7 

 



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

HOTĂRÂRE   

privind  atribuirea de  teren în folosinţă gratuita pentru tineri,in vederea realizării unei 

locuinţe in satul Cojani , judeţul Gorj (Bobeanu Daniel-Florin si Boboşatu Dorina Mirabela)  

 

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 compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

       - Prevederile  Legii nr.15 /2003 modificată şi completată , privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personala ; 

       - P.U.G.- sat Cojani –proiect nr  88/2003  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin 

H.C.L nr.111/2007 si PUZ -Vatra sat Cojani;  

       - Solicitarea cu nr.15.711/03.11.2011  a d-lui Bobeanu Daniel Florin, din oraşul Tg.Cărbuneşti,satul 

Floreşteni, jud.Gorj; 

       - Solicitarea cu nr. 419/10.01.2012  a d-rei Boboşatu Dorina Mirabela din oraşul Tg.Cărbuneşti, 

strada Trandafirilor, bl.B4, ap.12, sc.1.et 3, judeţul Gorj; 

       - H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri. 

       - H.C.L. nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti.  

       - Prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata  –privind administraţia publica locala;  

 

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

modificările şi completările ulterioare  

HOTĂRĂŞTE 
 

           Art.1.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei terenul  în suprafaţa de 

455,00 mp. (20X25 ) - lotul cu nr._19_  d-lui  Bobeanu Daniel-Florin, situat   în satul  Cojani, oraşul  

Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre). 

           Art.2.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei terenul in suprafaţa de 

455,00 mp. (20X25 )lotul cu nr. _27_,  d-rei  Boboşatu Dorina-Mirabela, situat   în satul  Cojani, oraşul  

Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre). 

           Art.3.- (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă asupra  terenurilor menţionaţi la  art.1 si art.2 sunt 

obligaţi sa înceapă construcţia locuinţei in termen de un an de la data atribuirii şi sa o realizeze in 

conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată.    

                       (2) Nerespectarea acestei obligaţii  duce la retragerea dreptului de  folosinţa asupra 

terenului atribuit. 

           Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre.   

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, la    

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 8 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                

                                                 

 

HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat, doamnei  Marina Marcica - 

sinistrată 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 compart. 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. 16262/15.11.2011 a d-nei Marina Marcica, din comuna Roşia de Amaradia, 

nr.385, 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.205  în suprafaţă 

de 968,50 mp, d-nei Marina Marcica, 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 31.01.2012, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 9 

 

           



              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                

                                                 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  avizarea  solicitării d-lui Dudulică Ion de  renunţare la dreptul de folosinţă  a terenului  

în suprafaţă de 1000,00 mp (lot nr.255) atribuit prin H.C.L nr.39/29.04.2010 ,  

in favoarea fiicei sale Vochiţoiu Mariana. 

 

 

 

 

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 compart. Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

             - P.U.G. ,aprobat prin H.C.L nr.111/2007;  

             - P.U.Z,lotizare vatra sat Cojani pentru familiile de sinistraţi din comunele Bustuchin si Roşia 

de Amaradia, judGorj; 

             - solicitarea d-lui Dudulică Ion  înregistrată cu nr.733/13.01.2012;  

             - prevederile 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  avizează favorabil solicitarea d-lui Dudulică Ion înregistrată cu nr.483/10.01.2012 de  

renunţare la dreptul de folosinţă  a terenului în suprafaţă de 1000,00 mp (lot nr.255) atribuit prin H.C.L 

nr._39/29.04.2010 , în favoarea fiicei sale Vochiţoiu Mariana cu domiciliul în comuna Roşia de 

Amaradia, judeţul Gorj.     

    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 31.01.2012, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 10 

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

                                                         

HOTĂRÂRE               

privind înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public  al oraşului Tg.Cărbuneşti, jud. Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

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

- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;  

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

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

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public  al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul  Gorj, în următoarea componenţă: 

1. Primar – Mazilu Mihai Viorel – preşedinte; 

2. Vlăduţ Alin  – secretar; 

3. Berbecel Georgeta  – membru; 

4. Surlea Iulia – membru; 

5. Danaiaţă Daniela – membru; 

6. Lungu Daniela – membru; 

7. Fugaru Şerban – membru. 

Membrii supleanţi : 1. Călina Iuliu  - viceprimar 

           2. Borcan Alin – membru   

                                 3. Corici Sorin – membru     

    Art.2.- Comisia speciala, în componenţa prevăzută la art.1, se va întruni ori de cate ori este nevoie, în 

şedinţe convocate de oricare dintre membri, pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj si vor completa Anexa nr.4 din HG nr. 548/1999- 

Normele tehnice privind inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al oraşului.   

    Art.3.- Operaţiunea de inventariere a domeniului public a oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj se va 

derula până la data de 31.12.2012.   

    Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor comisiei speciale in vederea ducerii la îndeplinire. 

 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 11 



           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

 al oraşului Târgu Cărbuneşti . 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 

oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

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

locală ; 

          - prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică; 

 

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

modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

          Art. 1.- Se completează Hotărârea Consiliului Local Târgu Cărbuneşti nr. 55/02.09.1999 conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 2.-  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 31.01.2012, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 12 

 

 

  

 



           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

HOTĂRÂRE   

privind aprobarea branşărilor individuale, darea in administrare către  

SC Aparegio Gorj SA si tarifului aplicat pe metru cub de apa, pentru investiţia 

,,Alimentare cu apa sat Pojogeni” 

 

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 ; 

   - Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor cu nr. 963/27.12.2011 privind lucrarea 

,,Alimentare cu apa sat Pojogeni, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj’’; 

   - Contractul de execuţie lucrări cu nr. 378/12.10.2009; 

   - Protocolul de predare-primire cu nr. 9631/27.12.2011, încheiat intre CNI SA Bucureşti si  oraşul 

Tg.Cărbuneşti cu privire la transmiterea in mod gratuit a investiţiei; 

    - Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu completările si modificările 

ulterioare; 

    - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

    - Contractul de delegare prin concesiune a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare încheiat 

cu operatorul regional  SC  APAREGIO GORJ SA cu nr. 718/16.01.2008 ; 

    - Solicitările cetăţenilor din satul Pojogeni;  

    - Legea 273/2006 privind finanţele publice locale modificata; 

       În temeiul  art. 36, alin.5, lit. a) şi  art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1.- Se aprobă branşarea individuala la reţeaua de distribuţie apa din satul Pojogeni, oraş 

Tg.Cărbuneşti. 

Art.2.- Se aprobă darea în administrare către operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA, în 

baza unui protocol de predare-primire ce va fi anexa la contractul de delegare prin concesiune  a 

serviciilor de alimentare cu apa si canalizare încheiat cu operatorul regional, înregistrat cu nr. 

718/16.01.2008. 

Art.3.- Se aproba tariful practicat de către operator pe metru cub de apa. 

       Art.4.- 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 31.01.2012, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 13 

 



           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

HOTĂRÂRE   

privind vânzarea terenului în suprafaţa de 40 mp, situat in Aleea Pieţii,  

 oraş Tg.Cărbuneşti, jud. Gorj, domnului Sburlea Tudor Marcel 

 

 

  

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 ; 

          - Solicitarea nr. 16426/18.11.2011,din partea d-lui Sburlea Tudor Marcel; 

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

          - Legea nr. 215/2001, art. 123, alin. 3,  privind administraţia publica locala, republicată;  

          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

 

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

modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se însuşeşte  Raportul de Evaluare efectuat de SC CONSEVAL SRL - expert tehnic autorizat 

- ing.Giura Iulian pentru terenul in suprafaţa 40 mp, situat in Aleea Pieţii, oraş Tg.Cărbuneşti, jud.Gorj. 

    Art.2.- Se aprobă vânzarea terenului in suprafaţa de 40 mp,  situat in Aleea Pieţii, oraş Tg.Cărbuneşti, 

domnului Sburlea Tudor Marcel. 

    Art.3.- Preţul vânzării terenului in suprafaţa de 40 mp,  situat in Aleea Pieţii,  oraş Tg.Cărbuneşti este 

de 6220,00 lei. 

    Art.4.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, domnul Mazilu Mihai Viorel sa încheie 

contractul de vânzare cumpărare in forma autentica la Biroul Notarului Public, taxele aferente urmând a 

fi suportate de cumpărător.  

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, la    

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

                  şi 1(una)   abţinere. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 14 

 



 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind concesionarea prin licitaţie publica   a  clădirii Centrala Termica CT2 în suprafaţa de 

380,56 mp situata in Tg.Cărbuneşti,  Str. Bradului , 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 al Primăriei 

oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

          - Solicitarea nr. 17723/19.12.2011 din partea  SC PLAY GROUP IT SRL , privind concesionarea 

clădirii Centrala Termica CT2 in suprafaţa de 380,56 mp situata in Str. Bradului, oraş  Tg.Cărbuneşti; 

          - O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ; 

          - H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006 

          - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ; 

   - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

       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  Oportunitate privind concesionarea clădirii Centrala Termica CT2 in 

suprafaţa de 380,56 mp situata in Str. Bradului, oraş  Tg.Cărbuneşti. 

   Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica în vederea concesionarii a clădirii -  

Centrala Termica CT2 în suprafaţa de 380,56 mp situata in Str. Bradului, oraş  Tg.Cărbuneşti in vederea 

desfăşurării de activităţi de comerţ sau spatii de producţie. 

   Art.3.- Durata concesiunii este de 25 ani,  preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 22,92 lei/mp/an. 

   Art.4.- De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă dispoziţiile Hotărârii Consiliului 

Local nr. 97 din 24 august 2011  privind clădirea - Centrală Termică CT 2. 

   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 31.01.2012, la    

                   care au participat 15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru 

                  3 voturi contra şi 2 abţineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012 

Nr. 15 

         



           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind aprobarea tarifelor pentru închirierea autospecialelor PSI 

 

 

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 d-lui Mladin Mircea ;  

          -  prevederile Legii 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

         - prevederile Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale ; 

          - prevederile Legii 307 /12/07/2006 .privind apararea impotriva incendiilor ; 

          - OG  88/2001 privind infiintarea serviciilor voluntare de situatii de urgenta ; 

 

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

modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1.-  Se aprobă tarifele de închiriere a autospecialelor PSI, astfel  : 

a) pentru autospeciala PSI , cu nr. de circulaţie GJ 04 UEV : 

                         -  4,19  lei / Km 

                         - 11,52 lei pentru 3,6 mc apa 

                         - 34,98 lei / 1 h funcţionare cu pompa 

                         - 44 lei / h lucru cu troliu (cabestan) 

b) pentru autospeciala PSI , cu nr. de circulaţie K 785 ANC : 

                          - 4,19 lei /km 

                          - 6,4 lei pentru 2 mc apa 

                          - 69,96 lei /1 h funcţionare cu pompa 

Art.2.-  Primarul oraşului, şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 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 31.01.2012, la    

                   care au participat 15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru 

                  şi 5 abţineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind aprobarea reabilitării Bisericii din Parohia Ştefăneşti „Sfinţii Arhangheli”  

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - referatul Pr. Ciucă Robert Ştefan;   

 

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

modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

      Art.1.- Se aprobă reabilitarea Bisericii  Parohiale „Sfinţii Arhangheli”  din satul Ştefăneşti, oraş 

Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj cu finanţare de la Guvernul României. 

 

      Art.2.- Consiliul Parohial din satul Ştefăneşti şi consilierii PD-L din cadrul Consiliului Local 

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind aprobarea reabilitării Bisericii din Parohia Creţeşti  „Naşterea Maicii Domnului”  

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - referatul Pr. Boiangiu Irinel Vasile    

 

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

modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

      Art.1.- Se aprobă reabilitarea Bisericii  Parohiale „Naşterea Maicii Domnului”  din satul Creţeşti, 

oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj cu finanţare de la Guvernul României. 

 

      Art.2.- Consiliul Parohial din satul Creţeşti şi consilierii PD-L din cadrul Consiliului Local 

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CARBUNESTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

februarie, martie şi aprilie  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 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 cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 31 ianuarie 

2012, conform procesului verbal al şedinţei  ; 

                         

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Domnul  consilier local  Călina Iuliu  se alege în funcţia de preşedinte de 

şedinţă  pe  lunile februarie, martie şi aprilie 2012. 

 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

      ing. Haiducescu Florin-Grigoraş                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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