
          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 2012 

 

 

 

 

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

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea de motive;  

- Referatul nr. 71/04.01.2013 al serviciului  buget-contabilitate. Resurse umane ;  

- Ordinul 2985 / 2011 si Ordinul nr.1720/17.12.2012 al Ministerului Finanţelor Publice privind 

norme metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012 ; 

- Contul de execuţie al Bugetului Local la 30.12.2012; 

- 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 2012  cu suma de 

146.020,89 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 08.01.2013,  

                la  care au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru,  

               1 vot contra  şi 1 abţinere. 

          

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 8 ianuarie 2013 

Nr. 1 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      - raportul compartimentului impozite şi taxe; 

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

      -  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 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; 

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

   - adresa nr. 512/07.01.2013( 193/08.01.2013) din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj;  

    

 

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

modificările şi completările ulterioare  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

  Art.1.- Pentru anul fiscal 2013 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează: 

      a) se stabilesc valorile impozabile impozitele, taxele locale si amenzile in sume fixe pentru anul 

fiscal 2013 astfel cum sunt redate in anexă pag. 1-12 si 16-21, anexă care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

      b) cota prevăzută la art.253, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 si HG 44/2004 cu modificările 

ulterioare privind calculul impozitului datorat de persoane juridice se stabileşte la 1,5%. 

      c) cota prevăzută la art.253, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 şi HG 44/2004 cu modificările 

ulterioare pentru clădirile care nu au fost reevaluate  se stabileşte astfel: 

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

referinţa; 

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

referinţa. 

      d) nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4 si 5 din 

Lg.571/2003 cu modificările ulterioare  sunt prevăzute în anexă pag. 13-15, anexă care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

      e) cota prevăzută la art.270 alin.4 - taxa pentru reclama si publicitate - din L. 571/2003 si HG 

44/2004 cu modificările ulterioare se stabileşte la 3%. 

      f) cota prevăzuta la art. 279, alin. 2 – taxa hoteliera - din Legea nr. 571/2003 cu modificările 

ulterioare se stabileşte in 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.- Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin 2, art. 260 alin.2 şi art. 265 alin. 2 din L. 571/2003 cu 

modificările ulterioare şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare se stabileşte după cum urmează: 

  Persoane fizice: 

      a) in cazul impozitului pe clădiri: 10%; 

      b) in cazul impozitului pe teren: 10%; 

      c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 10%. 

  Art.3.- Pentru anul 2013 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu 

modificările aduse prin HCL  nr.47/26.05.2004. 

  Art.4.- În conformitate cu alin. 3 al art. 255, art. 260, şi alin. 5 al art. 265 impozitul anual pe clădiri, 

teren şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane fizice şi 

juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată respectiv 31 

martie 2013. 

  Art.5.- Impozitul /taxa pe clădiri, terenuri şi impozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual în 

două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.  

  Art.6.- Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru anul 2013, se aplică in conformitate cu art. 

284, 285, 286 din L. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare. 

  Art.7.- HCL nr. 113/28.11.2012 şi HCL nr. 117/10.12.2012 se abrogă.  

  Art.8.- 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 extraordinare din data 08.01.2013,  

                la  care au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru,  

               şi 4 voturi  contra. 

          

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 8 ianuarie 2013 

Nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GORJ  

ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI 

     CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 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; 

      -    Contul de execuţie la 31.12.2012. 

- 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 ; 

      -     OMFP 1720/17.12.2012 - norme metodologice privind închiderea exerciţiului bugetar  al 

anului 2012; 

 

    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 31.12.2012, 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 29.01.2013, la care                         

                 au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru, 3 voturi  

                contra şi 1 abţinere. 

          

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013 

Nr. 3 

 

 



 

 Anexa nr. 1 la HCL 3/29.01.2013 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Tg.Carbunesti pe anul 2012 

 
                  -VENITURI-                                                                                - lei -                           
 

Nr. 

crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

initiala 

conf.HCL3/ 

31 .01.2012 

Prevedere  

Definitiva 

31.12.2012 

Cont de 

executie 

31.12.2012 

1 Impozit pe venit din transfer  

drepturi imobiliare  

03.02 24.000 24.000 23.436 

2 Cote si sume defacate din 

impozitul pe venit  

0402 3.372.000 3.556.190 3.313.151 

3 Impozite si taxe pe proprietate  0702 1.409.000 1.409.000 1.092.565 

 4 Sume defalcate din TVA  11.02.02 3.863.000 4.148.000 4.137.512 

5 Sume defalcate din TVA 

pt.drumuri 

11.02.05 88.000 88.000 88.000 

6 Sume defalcate din TVA 

pt.echilibrarea bug. locale 

11.02.06 334.000 347.590 347.590 

7 Sume defalc.din TVA pt. 

finanţarea programului de dezv. a 

infrastructurii şi a unor baze 

sportive  

11.02.07 0 0 0 

8 Taxe pe servicii specifice 1502 1.000 1.000 22 

9 Taxe pe utilizarea bunurilor sau 

pe activitati  

1602 352.000 352.000 287.692 

10 Alte impozite si taxe fiscale  1802 4.000 4.000 4.271 

11 Venituri din proprietate  3002 55.000 196.000 155.019 

12 Venituri din prestari servicii si 

activitati 

3302 87.000 117.000 114.125 

13 

 

Venituri din taxe administrative si 

eliberari de permise  

3402 125.000 125.000 129.981 

14 Amenzi , penalitati si confiscari  3502 450.000 420.000 153.697 

15 Diverse venituri  3602 310.000 320.000 281.268 

16 Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale unitatii adm-teritoriale 

3902 33.000 33.000 3.744 

17 Finantarea programului de 

pietruire a unor drumuri comunale  

420209 0 342.790 342.790 

18 Subventii buget de stat finantare 

cheltuielide capital scoli  

420214  100.000 90.446 

19 Finantare de lucrari de cadastru  420229 0 0 0 

20 Sprijin acordare ajutor incalzire  420234 9.000 9.000 7.264 

21 Subventii de la bugetul de stat 

pentru finantarea sanatatii  

420241 11.500 11.500 12.040 

22 Subventii FSE invatamant  450202 3.000 3.000 1.386 

23 TOTAL   10.530.500 11.607.070 10.585.999 

 

                             Procentul de încasare an 2012 este de  91% . 

 

 

 

 

 

 



 

Cheltuieli                                                                                                                          -lei- 

 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

iniţiala 

BVC conf.HCL 

3 / .01.2012 

Prevedere  

definitiva 

31.12.2012 

Plaţi nete de casa 

la 31.12.2012 

1 Autoritati executive 5102 2.093.860 1.996.260 1.846.482 

2 Alte servicii generale  5402 204.500 410.800 277.778 

3 Tranzactii privind datoria 

publica  

5502 36.000 36.000 33.300 

4 Ordine si siguranta publica  6102 423.000 399.500 365.299 

5 Invatamânt  6502 3.889.000 4.309.220 4.126.604 

6 Sanatate 6602 430.300 465.300 418.837 

      

7 Cultura, recreere si religie  6702 365.000 432.200 409.287 

8 Asigurari si asistenta sociala  6802 674.200 652.400 623.275 

 Locuinte , servicii si 

dezvoltare  

7002 1.707.200 1.836.160 1.328.480 

 Salubrizare  74.02 27.000 11.000 10.803 

10 Transporturi  8402 993.000 1.370.790 1.152.227 

 TOTAL CHELTUIELI   10.843.060 11.919.630 10.592.372 

 

 

Conform contului de execuţie la data de 31.12.2012 veniturile încasate sunt in suma de 

10.585.999 lei, iar plăţile nete de casa la data de 31.12.2012 sunt in suma de 10.592.372 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 la  HCL nr. 3/29.01.2013  

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5010  

–disponibil din subvenţii buget local şi venituri  proprii- 

 

 

- lei - 

Nr. 

crt. 

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2012 

Încasări în 

anul 2012 

Plăţi 

efectuate în 

2012 

Sold 

final 

1. Disponibil din 

subvenţii buget 

local şi venituri  

proprii 

5010 0 469.778,06 469.778,06 0 

 

 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5006  

- lei - 

Nr. 

crt. 

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2012 

Încasări în 

anul 2012 

Plăţi 

efectuate în 

2012 

Sold final 

1. Disponibil 

sume mandat 

depozit local 

 

5006 55.387,50 54.632 59.317 50.702,50 

 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5033  

–disponibil sume colectate buget local 

                                                                                                       - lei -  

Nr. crt.  Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2012  

Încasări 

în anul 

2012 

Plăţi 

efectuate 

în 2012 

Sold final 

1. Disponibil sume 

colectate buget 

local 

 

5033 0 55.161 55.161 0 

 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5004 

 – disponibil din mijloace extrabugetare - 

                                                                                                       - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2012  

Încasări în 

anul 2012 

Plăţi 

efectuate în 

2012 

DISPONIBIL  

LA 

28.12.2012 

1. Disponibil din 

mijloace 

extrabugetare  

 

5004 4.849,83 135.004,51 134.017,04 5.837,30 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONT DE EXECUŢIE  A SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT 

LA DATA DE 31.12.2012 

                                                                                                                                         -lei- 

NR 

CRT 

Denumire subventie Cod 

clasificatie 

bugetara 

Prevedere 

bugetara 

Subventii 

Primte  

Plati 

Efectuate 

Cont 

cheltuiala  

1 Subventii de la bugetul de 

stat pentru finantarea 

sanatatii  

420241 11.500 12.040 12.040 24660210 

2 Subventii buget de stat 

finantare cheltuielide capital 

scoli  

420214 100.000 100.000 90.446 24650271 

3 Sprijin acordare ajutor 

incalzire  

420234 9.000 9.000 7.264 24680257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                

                                                

 

HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat, domnului Cotogea Dumitru şi 

domnului  Cotogea Constantin Irinel - sinistraţi din com. Roşia de Amaradia,  judeţul Gorj, 

pentru reconstruirea locuinţei afectate de alunecări de teren, in vatra de sat Cojani,  

oraş Tg.Cărbuneşti 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

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

             - expunerea de motive; raportul de specialitate al serviciului Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului; 

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

Tg.Jiu, aprobat prin  H.C.L nr 32/22.04.2008;  

             - Solicitările  cu nr. 20896 /18.12.2012 a d.lui  Cotogea Dumitru, din comuna Roşia de 

Amaradia,  judeţul Gorj si nr. 20897/18.12.2012 a d-lui Cotogea Constantin Irinel din comuna Roşia 

de Amaradia,  judeţul Gorj privind atribuirea a unui lot, pentru reconstrucţia locuinţelor 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. 208  în 

suprafaţă de 964,00 mp, d-lui Cotogea Dumitru 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.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  existentei construcţiei, lotul cu nr. 209  în 

suprafaţă de 850,54 mp, d-lui Cotogea Constantin Irinel 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.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 asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2013, la care                         

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013 

Nr. 4 



             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind  atribuirea de  teren în folosinţă gratuita pentru tineri domnului Brabete Cristinel, în 

vederea realizării unei locuinţe în 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 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;  

       - Solicitările cu nr.20.812/18.12.2012 a d-lui Brabete Cristinel din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada 

Petroliştilor, bl.B14, sc.1, et.2, ap.11, judeţul Gorj; 

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

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

 

            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 folosinţă gratuită, pe durata  existentei construcţiei terenul  în suprafaţa de 

455,00 mp.(14x32,50),  lotul cu nr. 26  d-lui  Brabete Cristinel, situat  in satul  Cojani, oraşul  

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

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

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.3.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.   

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2013, la care                         

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

 

 

 

  

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013 

Nr. 5 

 



 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de facilităţi  fiscale  in conformitate cu Legea 571/2003 şi cu H.G. nr. 44/2004 

cu modificările si completările ulterioare   

 

 

 

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 impozite şi taxe locale; 

       - prevederile Legii  nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu completările si modificările ulterioare; 

       - prevederile H.G. nr. 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; 

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Pentru anul fiscal 2013 se aproba reducerea de 50% de la plata impozitului pe clădiri, pentru 

clădirea folosită ca domiciliu si reducere de 50 % de la plata impozitului pe teren pentru terenul aferent 

clădirii utilizate ca domiciliu,  pentru persoanele fizice ale căror venituri lunare  constau in 

exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social.   

    Art.2.- Reducerile prevăzute la art. 1 se acorda persoanelor respective cu începere de la data de întâi 

a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea reducerii. 

    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 29.01.2013, la care                         

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

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

        Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013 

Nr. 6 

 

 

 



          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind inventarierea in domeniul public al oraşului a obiectivului de investiţii 

 „Alimentare cu apa sat Tupşa, 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 compartimentului ADPP; 

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

ulterioare; 

        - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;   

        - Solicitarea cetăţenilor cu nr. 10090 / 21.06.2012 din satul Tupşa;  

        - Procesul-verbal de recepţie cu nr. 103 din 21.01.2013 ; 

        - 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 inventarierea in domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti a obiectivului de 

investiţii „Alimentare cu apa sat Tupşa, oraş Tg.Cărbuneşti”, valoarea de inventar fiind de      

68.756,25 lei, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.-  Se aproba branşarea individuala a cetăţenilor la reţeaua de distribuţie a apei din satul Tupşa, 

oraş Tg.Cărbuneşti. 

    Art.3.- Se aproba tariful de 2,5 lei pe metru cub de apă. 

    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 29.01.2013, la care                         

              au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 2 voturi              

             contra.  

     

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Cocheci Constantin                                                            SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013 

Nr. 7 

 



                                                                      Anexă la  HCL nr. 7/29.01.2013  

 

 

 

 

 

   1. Se completează Inventarul domeniul public al oraşului Târgu Cărbuneşti cu următoarele 

poziţii:   

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Codul 

de  

clasifi-

care 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

doban-

dirii 

Valoare de 

 inventar 

    - lei- 

Situaţia 

juridica  

actuala 

125 1.8.6. Alimentare cu 

apă sat Tupşa  

Oraş Tg.Cărbuneşti, sat Tupşa 

- sursa – fântână adâncime          

             5 m = 1 buc; 

- conductă distribuţie D-63mm 

   L = 2050m; 

- pompa submersibila, putere 

1,5 kw = 1 buc; 

- vas de expansiune vertical, 

capacitate 500 l = 2 buc; 

- tablou automatizare 

          pompă = 1 buc;   

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

68.756,25  

Proprietatea 

publica a 

oraşului Tg. 

Cărbuneşti in 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbuneşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

oraşului Tg.Cărbuneşti a unor bunuri şi scoaterea lor din funcţiune 

 

 

 

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 ADPP; 

       - prevederilor Legii nr. 213/1998     privind bunurile proprietate publică;  

       - Ordonanţa  de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 

casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

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

       - Dispoziţia primarului oraşului  nr. 768/12.11.2012  /2012 privind inventarierea; 

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 
 

      

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

acestuia a bunurilor nominalizate în anexă,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor menţionate la art. 1. 

    Art.3.- Se împuterniceşte Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti să numească Comisia de casare şi 

stabilire a modului de valorificare a componentelor rezultate în urma casării. 

    Art.4.- Sumele rezultate prin vânzarea componentelor în urma casării constituie venituri ale 

bugetului local. 

    Art.5.- 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 29.01.2013, la care                         

                 au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru, 1 vot  

                contra şi 3 abţineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013 

Nr. 8 

 



 

 

                                                                           Anexa la HCL nr. 8/29.01.2013  

 

 

 
Nr. 

crt. 

Denumire  U/M Cantitate Valoare de 

inventar - lei  

(Sunt bunuri 

neamortizabile) 

Caracteristici 

tehnice si data 

punerii in 

funcţiune 

vechime de 

folosinţa in ani si 

luni 

Observaţii 

1. Electropompa 

submersibila 

buc 1 4108.64 7.5kw.n=170m, 

2900de rotatii/min 

an de punere  in 

functiune- 1996 

Pompa apa 

Carbunesti-Sat 

2. Pompa apa buc 1 4073.07 5.5kw.n=115m 

2900de rotatii/min 

an de punere  in 

functiune- 2000 

Pompa apa 

Carbunesti-Sat 

 Total   8181.71   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea   autoturismului Dacia GJ 12 PSV  din  

domeniul privat al Oraşului Tg.Cărbuneşti  primit, prin transfer fără plata, de la  

DSVSA Gorj, in anul 2008 

 

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 ADPP;. 

       - HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 

aparţinând instituţiilor publice modificată si Ordinul 2861/2010 al MF; 

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

       - Dispoziţia primarului oraşului  nr. 768/12.11.2012  /2012 privind inventarierea; 

       - referatul nr.14.344/25.09.2012 întocmit  de Golumbu Mircea care solicita casarea autoturismului; 

       - procesul verbal de predare-primire nr. 13158/30.07.2008 ; 

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

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 
   

    Art.1.- Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea totală a  unui  mijloc fix  în valoare totală de 

1.852.16  lei  aflată în patrimoniul Oraşului Tg.Cărbuneşti,   conform tabelului  de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

mijlocului fix 

din domeniul 

privat 

Valoare 

inventar  

la data de 

31.12.2012 

-lei- 

Valoare 

amortizata 

la data de 

31.12.2012 

-lei- 

Valoare 

de 

amortizat 

-lei- 

Caracteristici 

tehnice 

 

Stare de 

funcţionare  

a maşinii din 

dotare la zi  

1 Autoturism  

DACIA berlina 

1310, 4 uşi, alba 

1852.16 1364.75 487.41 Dacia berlina 1310 

nr.identificare 

UUIR1171T2568895 

cilindree  1397  

nefuncţionala 

    Art.2.-  Dezmembrarea şi valorificarea materialelor rezultate în urma casării mijlocului fix  se va 

face de către o comisie de casare stabilită de Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti, iar banii obţinuţi în 

urma valorificării  deşeurilor  se fac  venit la bugetul local.  

    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 29.01.2013, la care                         

            au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 3 abţineri.                  

                                                                           

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013 

Nr. 9 

 



          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe aflate în domeniul privat 

al Oraşului Tg.Cărbuneşti  şi date in   folosinţă  - S.C.  Salubris Gilort SRL 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 compartimentului ADPP;. 

       - HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând 

instituţiilor publice modificată si Ordinul 2861/2010 al MF; 

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

       - Dispoziţia primarului oraşului  nr. 768/12.11.2012  /2012 privind inventarierea; 

       - contractul de folosinţa –comodat cu numărul 11993/02.09.2010 încheiat cu SC SALUBRIS GILORT SRL 

Tg.Cărbuneşti si adresa nr. 662/15.01.2013 depusa la registratura instituţiei de SC SALUBRIS GILORT SRL 

Tg.Cărbuneşti prin care solicita casarea  a  doua vehicule;      

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

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 
   

       Art.1.- Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea totală a  unor mijloace fixe în valoare totală de 

36.957,74 lei aflate în patrimoniul Oraşului Tg.Cărbuneşti  şi date in folosinţa  către  SC SALUBRIS GILORT 

SRL Tg.Cărbuneşti, în baza contractului de folosinţa–comodat cu numărul 11993/02.09.2010, conform tabelului 

de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Denumire mijloc 

fix 

Nr 

inventar 

Valoare 

de 

inventar-

lei 

Valoare 

amortizata 

la data de 

31.12.2012 

Valoare 

rămasa de 

amortizat 

pana la 

data de 

11.2013 

Caracteristici tehnice ale 

maşinilor propuse pentru 

scoaterea din evidenta prin 

casare  

1 Autospeciala 

transport gunoi 

marca Roman 

2/100436 14.805 12362 2.443 an fabricaţie 1991, masa 

proprie este 6600 kg, nr 

identificare este 96590, 

cilindree 5488 cc, putere 99 

kw / 2900 rot / min. 

2 Autospeciala 

vidanja marca 

Automecanica 

2/100437 22152.74 18497.50 3655.24 an fabricaţie 1991, masa 

proprie este 6600 kg, nr 

identificare este 96590, 

cilindree 5488 cc, putere 99 

kw / 2900 rot / min. 

 Total  36957.74 30759.50 6098.24  

    Art.2.-  Dezmembrarea şi valorificarea materialelor rezultate în urma casării mijloacelor fixe se va face de 

către o comisie de casare stabilită de Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti, iar banii obţinuţi în urma valorificării  

deşeurilor  se fac  venit la bugetul local.  

    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 29.01.2013, la care                         

                 au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru, 2 voturi  

                contra şi 2 abţineri. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013 

Nr. 10 



 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  prelungirea termenului la contractul de concesiune nr. 3495/22.02.2008 

încheiat cu SC LYNLORY SOFT SRL 

 

 

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 ADPP;. 

       - Solicitare nr. 633/14.01.2013 din partea SC Lynlory Soft SRL; 

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

       - Legea 213/1998 privind  bunurile proprietate publica;       

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 
   

 

    Art.1.- Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr.3495/22.02.2008 încheiat cu SC 

LYNLORY SOFT SRL pentru terenul în suprafaţa de 9 mp situat în oraş Tg.Cărbuneşti, Aleea Gării, 

pentru o perioada de 2 ani si 6 luni, începând cu data de 22.02.2013. 

    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 29.01.2013, la care                         

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013 

Nr. 11 

 

 

 

 



 
          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind rezilierea contractului de concesiune nr. 6553 din 12.04.2012 privind concesionarea 

clădirii Centrala Termica - CT2, situată în str. Bradului, 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 compartimentului ADPP;. 

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

  - OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, republicată; 

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 
   

 

       

    Art.1.- Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 6553 din 12.04.2012 încheiat cu SC 

STRAGIFORM CONSULTING SRL cu sediul în  Bucureşti, str. Nicolae Titulescu, nr.121, bl.2, sc.4, 

et.1, ap.116, privind concesionarea clădirii Centrala Termica - CT2, situată in str.Bradului, oraş 

Tg.Cărbuneşti.    

    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 29.01.2013, la care                         

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013 

Nr. 12 

 

 
 



           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public 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 al compartimentului ADPP; 

       - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

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

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

       - Legea nr. 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. Vladut Alin Grigore- secretar 

3. Borcan Alin- membru 

4. Surlea Iulia-membru 

5. Danaiata Daniela- membru 

6. Lungu Ana- membru 

7. Fugaru Serban- membru 

  Membrii supleanti : 

1. Calina Iuliu- viceprimar 

2. Berbecel Georgeta- membru 

3. Corici Sorin- membru 

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

nevoie, în şedinţe convocate de oricare dintre membrii, pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj si va completa Anexa nr. 4 din HG nr. 

548/1999- Norme tehnice privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului. 

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

se va derula anual pana la 31 decembrie. 

         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 29.01.2013, la care                         

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifelor practicate de Centrul Cultural 

Tudor Arghezi 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; 

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

       - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

       - Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, 

cu modificările si completările ulterioare; 

      -Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările si completările ulterioare;    

      - Fundamentarea tarifului orar pentru lucrările efectuate de mecanicul de întreţinere al Centrului 

Cultural „Tudor Arghezi”  Tg.Cărbuneşti;  

  

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

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 
 

 

    Art.1.- Se aprobă tariful orar de 12,36 lei/h conform fundamentării pentru lucrările efectuate în 

oraşul Tg.Cărbuneşti si localităţile arondate. 

    Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul primăriei şi directorul Centrului 

Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2013, la care                         

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui număr de şase contracte de voluntariat 

de către SVSU 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 şefului SVSU Tg.Cărbuneşti; 

 - Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările si completările 

ulterioare; 

 - H.G..nr. 1579/2005 - privind statutul personalului voluntar din serviciile voluntare de urgenta; 

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- Începând cu anul 2013 se aproba încheierea unui număr de şase contracte de voluntariat 

conform HG 1579/2005 cu următoarele persoane: 

      - Mudavoiu Ion  

      - Ridiche Cristian 

      - Postelnicu Dumitru 

      - Draghici Alin 

      - Babalic Cosmin  

      - Bacanus Minel 

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

Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

            

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2013, la care                         

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea si completarea Regulamentului de instituire a taxei speciale de salubrizare 

 
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; 

       -  prevederile art.16, alin.2 şi art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale; 

       -  prevederile art.282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal; 

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

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

 - prevederile art.36, alin.(2) lit.”b” si alin (4), lit.”c” din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare; 

  - prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor SC Salubris Gilort SRL nr.3/15.11.2011; 

  - HCL nr.25 din 28.02.2011 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei 

speciale de salubrizare in oraşul Tg.Cărbuneşti si satele arondate;  

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Începând cu anul 2013 „Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de 

salubrizare” prevăzut în anexa la HCL 25/28.02.2011 se modifica si se completează conform anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.2.- Se aprobă plata taxei speciale de salubrizare pentru o singura persoana gospodăriei 

domnului Barbita Emil cu nr. rol 2065 şi doamnei  Popescu Elena cu nr. rol 429, pentru anul 2012. 

    Art.3.- Se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele fizice si juridice din satele 

Puieşti, Gîtani, Zarafi, Tupşa, Rogojeni şi Rugi, întrucât în aceste localităţi nu se prestează serviciul de 

colectare si transportul deşeurilor municipale datorita drumului greu accesibil pentru maşinile de 

salubrizare. 

    Art.4.- Se aproba tariful practicat de SC Salubris Gilort SRL pentru serviciul de colectare deşeuri 

municipale de la locuitorii blocurilor ANL de 4 lei/persoana/luna. Contractele de prestări servicii 

publice de salubrizare pentru locuitori blocurilor ANL se vor încheia direct cu SC Salubris Gilort SRL. 

    Art.5.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

             Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2013, la care                         

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

  

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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Anexă la HCL nr. 16/29.01.2013 

 

REGULAMENTUL 

DE INSTITUIRE SI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 
I. Reglementări generale 
Art.1. Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare si Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art.282 alin.1, cu modificările si 

completările ulterioare, „pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 

fizice si juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale”. 

Art.2. In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri, 

se încasează prin Biroul de taxe si impozite din cadrul primăriei Tg.Cărbuneşti. 

II. Modalităţi de stabilire a taxei speciale si tarifelor de salubrizare (condiţii si termene de 

depunere a taxei speciale de salubrizare) 

Art.3. Pe teritoriul administrativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, pentru asigurarea serviciului de 

salubrizare, se instituie taxa specială de salubrizare. 

Art.4 Taxa specială de salubrizare se plăteşte de : 

- persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în oraşul Tg.Cărbuneşti  si satele arondate. 

           III. Termene si modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare 

Art.5. (1)Taxa specială de salubrizare se plăteşte in doua rate egale cu termene de plata la 31 martie si 

30 septembrie. 

 (2)Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin.(1) a taxei de salubrizare se percep majorări de 

întârziere conform prevederilor OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.. 

(3)Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în termen de 

30 de zile de la data depunerii cererii. 

(4)Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică măsurile de executare 

silită, conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si 

completările ulterioare. 

Art.6 Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite si taxe din cadrul 

primăriei astfel: 

TAXELE 

SERVICIULUI DE COLECTARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE 

PERSOANE FIZICE TAXA 

Taxa gospodărie cu un singur membru 60 lei/gospodărie/an 

Taxa gospodărie cu mai mulţi membri 120 lei/gospodărie/an 

            IV. Facilităţi privind plata taxei speciale de salubrizare 

Art.7 (1)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice: 

- veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

- persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate; 

- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei fată de eroii-

martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004; 

- contribuabilii cu domiciliile in alte localităţi dar care au poziţie de rol in oraşul Tg.Cărbuneşti si fac 

dovada ca nu locuiesc la acel rol; 

- contribuabili care au doua roluri pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si fac dovada ca la un rol nu locuieşte 

nimeni; 

(2) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna următoare depunerii 

documentelor justificative. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), persoanele fizice din categoriile menţionate la alin.(1), care 

sunt în evidenta serviciului impozite si taxe cu scutire la plata impozitelor si taxelor locale(aceste 

persoane au depus documente justificative la dosarele fiscale până la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri), vor beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare. 



 

Art.8. (1) In mod excepţional se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare, persoanele fizice care 

locuiesc la casă, iar de la domiciliul sau reşedinţa acestora nu se colectează de către operatorul de 

salubritate deşeurile municipale pentru că acestea nu au fost dotate cu pubele.  

(2) Solicitările de scutire pentru situaţiile prevăzute la alin.(1) trebuie sa fie vizate de către operatorul 

SC. SALUBRIS GILORT SRL. 

(3) Depozitarea deşeurilor municipale de către persoanele fizice menţionate la alin.(1) în pubelele 

comune de pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi satelor arondate constituie contravenţie care se va 

sancţiona cu amenda de la 200 lei la 1000 lei şi plata taxei speciale de salubrizare. 

Constatarea si sancţionarea acestor contravenţii se fac de către echipe mixte formate din poliţişti locali, 

personal din aparatul de specialitate al primarului si personal de la SC. SALUBRIS GILORT SRL. 

Aceste echipe vor fi numite prin dispoziţie de către primarul oraşului Tg.Cărbuneşti.   

Art.9. Se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele fizice care poseda contract de 

prestări servicii publice de salubrizare pentru agenţii economici, iar punctul de lucru al agentului 

economic este domiciliul persoanei fizice respective. 

Art.10. Se scutesc de la plata taxei de salubrizare persoanele fizice angajate la SC SALUBRIS 

GILORT SRL cu domiciliul pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si satele arondate. 

 

V. Dispoziţii finale 

 

Art.11. Colectarea deşeurilor municipale se va efectua de operatorul de salubrizare, SC SALUBRIS 

GILORT SRL conform graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor oraşului. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea deplasării in străinătate a domnului primar 

 ing. jr. Mazilu Mihai Viorel  în Grecia, oraş Atena 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

Având in vedere: 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive; 

       - referatele cu nr. 967/16.01.2013 si 1022/17.01.2013; 

       - invitaţia cu nr. 222/08.01.2013 primită din partea al Asociaţiei Culturale Româno-Elenă 

„Armonia”; 

       - prevederile Legii nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicata , cu modificările 

si completările ulterioare; 

       - H.G. nr. 518/1995 privind unele masuri si obligaţii ale personalului roman trimis  in străinătate 

pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată; 

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

  

    Art.1.-  Se aprobă deplasarea în străinătate a domnului primar ing. jr. Mazilu Mihai Viorel în 

Grecia, oraş Atena. 

    Art.2.- Se aprobă decontarea de la capitolul bugetar 51.02 - Autorităţi executive -  a următoarelor 

cheltuieli:   

            - diurnă – 35 euro/zi x 2 pers. x 4 zi = 280 euro 

            - cazare 150 euro/zi x 1 pers. x 2 zile= 300 euro 

- cheltuieli de transport 1400 km x 7,5 l/100 x 6 lei/l motorina = 630 lei, aproximativ 160 euro 

            - cheltuieli neprevăzute(taxa bac, taxa port, rovignieta) = 167 euro 

 - cadouri (produse tradiţionale din zona oraşului Târgu Cărbuneşti) care au fost oferite 

organizatorilor = 500 lei. 

Total general=4.433 lei (curs euro BNR la data acordării) 

    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 29.01.2013, la care                         

                 au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru,2 voturi  

                contra şi 1 abţinere. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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