
          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe 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 de specialitate  nr. 53/06.01.2014 al serviciului  buget-contabilitate. Resurse umane ;  

- Ordinul nr. 2020/17.12.2013 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea normelor 

metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013 ; 

- Contul de execuţie al Bugetului Local la 30.12.2013; 

- 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 2013  cu suma de 

305.833,39 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 09.01.2014,  

                la  care au participat 14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru,  

                şi  1 abţinere. 

          

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 9 ianuarie 2014 

Nr. 1 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea preluării fără plată a unei autospeciale de stins incendii 

  

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - Raportul de specialitate ; 

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

valorificarea şi casarea bunurilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

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

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

din rezervele proprii aflate în administrarea Ministerului de Interne;  

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

administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare; 

        - OMAI nr. 718/30.06.2005;  

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

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

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

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

Urgenta. 

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

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

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

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

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

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

persoană juridică de drept public trebuie să aibă 2 autospeciale de stins incendii şi nu are decât una 

înscrisă în circulaţie,  deşi este o localitate cu risc major la producerea incendiilor atât la vegetaţie 

uscata, cât şi la gospodăriile populaţiei în număr de 3673.   

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

îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.01.2014,  

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

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 9 ianuarie 2014 

Nr. 2 



 

          ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GORJ  

ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI 

     CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 2013 

 

 

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 contabilitate nr. 1069/20.01.2014; 

      -    Contul de execuţie la 31.12.2013; 

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

- OMFP 2020/17.12.2013 –privind  normele  metodologice privind închiderea exerciţiului 

bugetar  al anului 2013; 

 

    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 31.12.2013, 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 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.   

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 3 

 

 

 

 

 

 



                          -anexa 1 la HCL nr. 3/29.01.2014  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bugetul local de venituri si cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013 

 

     - VENITURI -                                                                                                               lei                                          

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

iniţiala conf. 

HCL27/27.03. 

2013 

Prevedere  

Definitiva 

31.12.2013 

Cont de 

execuţie 

31.12.2013 

1 Impozit pe venit din transfer  

drepturi imobiliare  

03.02 24.000 24.000 23.908 

2 Cote si sume defalcate din 

impozitul pe venit  

0402 3.436.000 3.620.800 3.604.452 

3 Impozite si taxe pe proprietate  0702 1.430.000 1.507.000 1.209.729 

4 Sume defalcate din TVA  11.02.02 5.418.000 5.217.000 5.146.235 

5 Sume defalcate din TVA pt. 

drumuri 

11.02.05 5.000 5.000 5.000 

6 Sume defalcate din TVA pt. 

echilibrarea bug. locale 

11.02.06 83.000 83.000 83.000 

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 0 

9 Taxe pe utilizarea bunurilor sau 

pe activitati  

1602 442.000 442.000 327.839 

10 Alte impozite si taxe fiscale  1802 6.000 6.000 4.964 

11 Venituri din proprietate  3002 180.000 180.000 177.162 

12 Venituri din prestări servicii si 

activitati 

3302 157.400 157.400 130.528 

13 

 

Venituri din taxe administrative si 

eliberări de permise  

3402 130.000 130.000 160.083 

14 Amenzi, penalităţi si confiscări  3502 450.000 200.000 203.964 

15 Diverse venituri  3602 1.090.000 973.700 402.377 

16 Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale unităţii adm-teritoriale 

3902 7.000 7.000 6.962 

17 Subvenţii de la buget de stat, din 

care:  
4202 24.000 431.000 231.000 

Sprijin acordare ajutor încălzire  420234 10.000 10.000 4.920 

Subvenţii de la bugetul de stat 

pentru finanţarea sănătăţii  

420241 14.000 210.000 207.275 

Subvenţii  finanţare program de 

dezvoltare locala  

420265 0 211.000 19.150 

 TOTAL   12.883.400 12.984.900 11.717.548 

 

                             Procent de încasare an 2013 este de  90% . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cheltuieli –                                                                                                                   - lei - 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

initiala 

BVC 

conf.HCL27 

/27.03.2013 

Prevedere  

definitiva 

31.12.2013 

Plaţi nete de 

casa la 

31.12.2013 

1 Autoritati executive 5102 2.269.300 2.466.600 2.341.207 

2 Alte servicii generale  5402 209.000 194.500 168.449 

3 Tranzactii privind datoria 

publica  

5502 36.000 31.000 27.561 

4 Ordine si siguranta 

publica  

6102 540.700 533.300 429.767 

5 Invatamint  6502 4.875.000 4.832.000 4.676.832 

6 Sănătate 6602 379.700 575.700 527.474 

7 Cultura, recreere si religie  6702 564.800 622.800 605.879 

8 Asigurări si asistenta 

sociala  

6802 943.900 825.400 702.370 

9 Locuinţe, servicii si 

dezvoltare  

7002 2.142.400 1.919.300 1.315.068 

 

10 
 

Salubrizare  

74.02 17.000 16.700 16.691 

11 Transporturi  8402 1.211.790 1.273.790 809.506 

 TOTAL CHELTUIELI   13.189.590 13.291.090 11.620.804 

 

 

Conform contului de execuţie la data de 31.12.2013 veniturile încasate sunt in suma de 

11.717.548 lei,( 11.717.547,95 lei ) iar plăţile nete de casa la data de 31.12.2013 sunt in suma de 

11.620.804 lei ( 11.620.804,12 lei ). La încheierea exerciţiului financiar 2013 s-a înregistrat un 

excedent  in suma de 96.743,83   lei. 

        Nota : La data de 31.12.2012 instituţia a înregistrat un excedent  al bugetului local in suma de 

306.186,48 lei, care însumat cu excedentul anului 2013 - respectiv 96.743,83 lei, reprezintă 

disponibilul de 402.930,31 lei,  conform cont de execuţie si extras de cont închidere  la data de 

31.12.2013.. 

       Din suma de 306.186,48 lei ( excedent an 2012 ) a fost virata suma de 305.833,39 lei pentru 

acoperirea deficitului SD- conform HCL 1/09.01.2014, aferent an 2013, iar suma de 353,09 lei 

aflându-se in disponibilul secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2013. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 



 

anexa 2 la HCL nr. 3/29.01.2014  

 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5004 

 – disponibil din mijloace extrabugetare - 

                                                                                                       - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2013  

Încasări în 

anul 2013 

Plăţi 

efectuate în 

2013 

Disponibil  

la 

30.12.2013 

1. Disponibil din mijloace 

extrabugetare  

 

5004 5.837,30 157.180,02 135.684,99 27.332,33 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5010  

–disponibil din subvenţii buget local şi venituri  proprii- 

                                                                                                       - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2013  

Încasări în 

anul 2013 

Plăţi 

efectuate în 

2013 

Sold final 

1. Disponibil din 

subvenţii buget local şi 

venituri  proprii 

5010 0 317.900,36 317.900,36 0 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5006  

–disponibil sume mandat depozit local 

                                                                                                       - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2012  

Încasări 

în anul 

2013 

Plăţi 

efectuate în 

2013 

Sold final 

1. Disponibil sume 

mandat depozit local 

 

5006 50.702,50 32.620 47.456 35.866,50 

 
CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5033  

–disponibil sume colectate buget local 

                                                                                                       - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2013  

Încasări 

în anul 

2013 

Plăţi 

efectuate în 

2013 

Sold final 

1. Disponibil sume 

colectate buget 

local 

 

5033 0 39.432,85 39.432.85 0 

 

CONT DE EXECUŢIE AL  SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL LOCAL   

CONT 5010 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire 

subvenţie  

Cod Clasif 

bug. 

Prevedere 

bugetara  

Subventii 

primite 

Plati  

efectuate 

Cont de 

chletuiala 

1 Disponibil din 

Subvenţii 

Buget Local  

67.02.51 225.000 225.000 225.000 24670251 

 

 

 



 

CONT DE EXECUŢIE AL  SUBVENŢIILOR PRIMITE DE  BUGETUL DE STAT PRIVIND 

FINANŢAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA   

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire subvenţie  Cod Clasif 

bug. 

Prevedere 

bugetara  

Subventii 

primite 

Plati  

efectuate 

Cont de 

chletuiala 

1. Disponibil din Subvenţii 

Buget de stat privind 

finanţarea programului de 

dezvoltare locala   

42.02.65 211.000 19.150 19.150 24840271 

 

 

CONT DE EXECUŢIE AL  SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL LOCAL  CONT 

5010 

Nr. 

crt. 

 

Denumire subvenţie  Cod 

Clasif 

bug. 

Precedere 

bugetara   

Subventii 

primite 

Plati  

efectuate 

Cont de 

chletuiala 

Sume 

de 

restituit 

1. Disponibil din 

Subvenţii Buget Local  

destinate secţiunii de 

dezvoltare  

66.02.51 250.000 214.800 214.800 24660251 0 

 

 

CONT DE EXECUŢIE AL  SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL LOCAL  CONT 

5010 

 

Nr 

crt 

 

Denumire subvenţie  Cod 

Clasif 

bug. 

Precedere 

bugetara  

Subventii 

primite 

Plati  

efectuate 

Cont de 

chletuiala 

Sume de 

restituit 

1. Disponibil din Subvenţii 

Buget Local  

70.02.51 104.800 104.766 104.766 24700251 0 

 

 

 

CONT DE EXECUŢIE A SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT 2013 

 

Nr. 

crt, 

 

Denumire subvenţie  Cod 

Clasif 

bug. 

Prev 

bug. 

Subventii 

primite 

Plati  

efectuate 

Cont de 

chletuiala 

Sume de 

restituit 

1 Subv.ptr acordarea ajut 

de inc. locuinţei   

21420234 10.000 4.920 4.920 24680257 0 

2 Disponibil din Subvenţii 

de la bugetul de stat 

pentru plata arieratelor 

destinate secţiunii  de 

funcţionare  

21420241 0 196.000 195.784,74 24660251 215.26 

3 Subvenţii din bugetul de 

stat pentru finanţarea 

sănătăţii  

21420241 14.000 11.490 11.490 24660210 0 

     

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei ; 

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

indicatorilor privind finanţele publice; 

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

contabilităţii instituţiilor publice; 

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

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

- Legea nr.356/2013  - legea bugetului de stat pe anul 2014; 

- Referatele birourilor si serviciilor din Primăria Tg.Cărbuneşti şi adresele structurilor subordonate 

menţionate în expunerea de motive şi în raportul de specialitate; 

- decizia nr. 39/21.01.2014 –privind repartizarea  nivelului maxim al cheltuielilor de personal; 

- Adresa nr. 17/06.01.2014 privind costul standard pe elev –şcoala generala; 

- Adresa nr.1024/20.01.2014 privind fundamentarea  proiectului de buget al Colegiului  Naţional 

Tudor Arghezi; 

- Adresa nr.968/17.01.2014 către AJFP Gorj privind  repartizarea sumelor defalcate din TVA; 

- Adresa nr.841 emisă de Consiliul Judeţean Gorj privind  cota de 20% pentru echilibrarea 

bugetelor; 

- Adresa nr.4509,4510/14.01.2014  emisă de  Ministerul Finanţelor Publice Gorj, privind sumele 

defalcate din TVA pentru finanţarea  drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav şi indemnizaţiile  lunare ale persoanelor cu handicap grav; 

- Adresa nr.354880/20.12.2013 emisă de Ministerul Finanţelor Publice; 

- Adresa nr.1/06.01.2014 emisă de Şcoala Gimnazială „George Uscătescu”; 

- Adresa nr.21/09.12.2013 emisă de Org. Sindicală a Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu”;  

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- (1) Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al oraşului  Tg.Cărbuneşti  

detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe parţi, capitole, subcapitole, paragrafe, 

respectiv  titluri, articole si alineate bugetare. 

             (2) Bugetul local de venituri  si cheltuieli pe anul 2014 al oraşului Tg.Cărbuneşti se stabileşte 

la venituri în suma de 13.026.070 lei şi la cheltuieli  în suma de 13.429.000 lei, cu un deficit de 

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

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

activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii  pe anul 2014 se stabileşte la venituri în sumă 

totală de 23.172.300 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 23.222.710 lei, cu un deficit  de 50.410 lei, 

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

 

 



 

 

    Art.3.- Bugetul local de venituri si cheltuieli  pe anul 2014 al oraşului Tg.Cărbuneşti  se aprobă  la 

secţiunea de funcţionare cu venituri în suma de 11.267.700 lei şi la cheltuieli  în suma de 11.267.700 

lei, iar la secţiunea de dezvoltare cu  venituri în suma de 1.758.370 lei şi cheltuieli în suma de 

2.161.300 lei, cu un deficit de  402.930 lei. 

    Art.4.- Bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si al 

activităţilor  finanţate din venituri proprii si subvenţii pe anul 2014 se aproba la secţiunea de 

funcţionare  cu venituri în sumă de 22.504.300 lei şi la cheltuieli în sumă de 22.554.710 lei,  cu un 

deficit  de 50.410 lei, iar la  secţiunea de dezvoltare  cu venituri în suma  de 668.000 lei  şi cheltuieli 

in suma de 668.000 lei,  

    Art.5.- Se aprobă „Programul de investiţii propuse a se realiza in anul 2014”,  conform anexei 

nr.3. (formular cod 14). 

    Art.6.- Se aprobă numărul de personal si fondul salariilor pe anul 2014, conform anexei nr.4. 

    Art.7.- Se aprobă utilizarea excedentului  cumulat la 31.12.2013 pentru  cheltuielile secţiunii de 

dezvoltare în suma de 402.930 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare la următoarele 

obiectivele de investiţii : „Reabilitare străzile  Gilortului, Gării şi zona blocuri”,  precum si 

„Reabilitare sistem iluminat public oraş Tg.Cărbuneşti”. 

    Art.8.- Anexele nr.1, 2, 3 şi 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.9.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile  de specialitate din cadrul 

instituţiei  şi ordonatorii terţiari  de credite vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.   

 

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 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 pentru anul 2014 

              

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

- Prevederile 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;   

- HCL nr. 120/2013 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 pentru anul 2013; 

- HCL nr. 4/29.01.2014 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti 

pe anul 2014;   

        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 29.01.2014, la  care au    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

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 2014 se aprobă 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 în 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 29.01.2014, la  care au    

        participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.   

   

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 6 

 



          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului “Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase 

rezultate din activitatea spitaliceasca” a terenului in suprafaţa de 70 mp situat in incinta 

Spitalului Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti, pentru amenajarea si amplasarea 

echipamentelor de neutralizare deşeuri medicale periculoase 

 

 
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 nr. 1352/22.01.2014; 

       - adresa nr. 3012/17.01.2014 transmisa de Ministerul Sănătăţii prin care ne solicita emiterea unei           

HCL care sa facă dovada ca terenul aparţine domeniului public si este pus la disponibilitatea 

proiectului. 

       - Hotărârea nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum si al 

municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Gorj; 

       - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1226/03.12.2012  pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale; 

       - Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

       - Strategia si programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicala; 

       - prevederile legii 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată 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 punerea la dispoziţia proiectului “Neutralizarea deşeurilor medicale 

periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca” a terenului în suprafaţa de 70 mp, inventariat în 

domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, situat în incinta Spitalului Orăşenesc de Urgenta 

Tg.Cărbuneşti, pentru amenajarea si amplasarea echipamentelor de neutralizare deşeuri medicale 

periculoase.  

      Art.2. – 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 29.01.2014, la  care au    

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

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 7 

 



          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea caietului de sarcini si scoaterea la licitaţie publica  in vederea închirierii a 

spaţiului în suprafaţa de 21 mp (fostul laborator zootehnic),  situat in Str. Teilor,   

oraş Tg.Cărbuneşti  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

 - Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat; 

       - Legea 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

       - Codul Civil ; 

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

    Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea închirierii a  spaţiului  

in suprafaţa de 21 mp (fostul laborator zootehnic), situat in str. Teilor, oraş Tg.Cărbuneşti. 

    Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire la licitaţie pentru spaţiul in suprafaţa 

de 21 mp, fiind de 0.84 lei/mp/luna.   

    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.   

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 8 

 

 

 



 ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind instituirea taxei de utilizare a parcărilor amenajate din zona - Bloc ANL, situat in 

Str. Mitropolit Nestor Vornicescu, oraş Tg.Cărbuneşti 

 

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

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

       - expunerea de motive; Raportul de specialitate al biroului Adm. domeniului public si privat;  

       - Legea 215/2001-  privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare, art, 36, alin (2), lit c, alin. (4), lit. c; 

       - Lg.213/1998 privind bunurile propr. publica, rep., cu modificările si completările ulterioare; 

       - Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare art.283, alin.(1); 

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

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 
    Art.1.- Pentru parcările amenajate din zona - Bloc ANL, situat in str. Mitropolit Nestor Vornicescu, 

se instituie taxa de utilizare în cuantum de 60 lei/an . 

    Art.2.- (1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia ca pana la data de 31 martie a anului curent, 

sa achite taxa anuala de parcare la casieria Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti. 

     (2) Din momentul achitării contravalorii taxei de parcare, utilizatorii au dreptul sa folosească 

parcarea publica amenajata pana la data de 31 decembrie a fiecărui an. 

    Art.3.-(1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia sa păstreze ordinea si curăţenia la locul de 

parcare si sa elibereze necondiţionat locul de parcare in situaţia efectuării unor lucrări edilitare, care 

necesita ocuparea temporara a spaţiului de parcare. 

     (2) Se interzice executarea lucrărilor de reparaţii si întreţinere a autoturismului pe locurile de 

parcare. 

    Art. 4.- Constituie contravenţie, următoarele fapte : 

              -a)  Neasigurarea curăţeniei în locurile de parcare de către utilizatori; 

              -b) Executarea de lucrări de reparaţii si întreţinere a autoturismului in locurile de parcare. 

              -c) Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti 

sau a unităţilor care executa lucrări edilitare in zona; 

              -d) Utilizarea locurilor de parcare fără achitarea taxei de 60 lei/an; 

    Art.5.- (1) Faptele prevăzute la articolul anterior se sancţionează cu amendă contravenţională de la 

120 lei la 300 lei, iar pentru distrugerea platformei de parcare, la cuantumul amenzii se adăuga si 

despăgubirile pentru pagubele produse . 

  (2) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se face de către personalul Politiei Locale 

a oraşului Tg.Cărbuneşti. 

  (3) Contravenţia se constata prin proces-verbal, de către agentul constatator, in care acesta 

stabileşte si sancţiunea aplicata . 

  (4) In cazul in care contravenienţii nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia 

autoturismul iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitare scrisa către Serviciul de 

înmatriculări al judeţului unde este înmatriculat autoturismul . 

  (5) Amenzile aplicate se vor achita la casieria Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti. 

    Art.6.-  Primarul oraşului,  compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti si 

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

    Art.7.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica prin afişare si prin intermediul Asociaţiei de 

locatari Nr.3, Tg.Cărbuneşti. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru, 1 vot contra şi 

    2 abţineri.   

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 9 



             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor imobile aflate in domeniul public 

si privat al oraşului Tg.Cărbuneşti şi a Raportului de evaluare a bunurilor mobile aflate 

in domeniul public si privat al oraşului Tg.Cărbuneşti  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat; 

       - OG nr. 81/28 08.2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările ulterioare ; 

       - HG nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale si stabilirea valorii de intrare a 

mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare ; 

       - OMF nr. 3471/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a  OG nr. 81/28 

08.2003 ; 

       - Raport de evaluare nr. 20/25.07.2013, executat de Evaluator autorizat Trusca G. Teodor Alin. 

       - Raport de evaluare nr. 21/25.07.2013, executat de Evaluator autorizat Trusca G. Teodor Alin. 

   

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

 

    Art.1.-  Se aprobă Raportul de evaluare a bunurilor imobile aflate in domeniul public si privat al 

oraşului Tg.Cărbuneşti nr. 20/25.07.2013, executat de Evaluator autorizat Trusca G. Teodor Alin. 

    Art.2.- Se aprobă  Raportul de evaluare a bunurilor mobile aflate in domeniul public si privat al 

oraşului Tg.Cărbuneşti nr. 21/25.07.2013, executat de Evaluator autorizat Trusca G. Teodor Alin .  

    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.   

     

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 10 

 

 



             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării tarifului orar practicat de SC Salubris Gilort SRL  

 la muncitorii - spaţii verzi 

 

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; 

       - Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 25.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si funcţionare a SC Salubris Gilort SRL din oraşul Tg.Cărbuneşti; 

       - Legea nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru 

modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006  

       - 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; 

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

cu modificările si completările ulterioare; 

       - Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

     În temeiul art. 36, aliniatul (2), litera „d” si aliniatul (6), litera „a”, pct. 14 coroborat cu art. 45, 

aliniatul „1” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă majorarea tarifului orar la 9,7 lei/h pentru  muncitorii - spaţii verzi, pentru oraşul 

Tg.Cărbuneşti si localităţile arondate, începând cu data de 01.02.2014. 

    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 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru, 3 voturi contra şi 

     1 abţinere.   

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2014 

Nr. 11 

 

 

 



 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului (sala protocol) în suprafaţă de 60 mp,  situat în 

sediul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, Asociaţiei Grup de Acţiune Locală (GAL) „Prietenia”  

 

 

 

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; 

       - HCL nr. 62/25.06.2013 privind participarea oraşului Tg.Cărbuneşti la înfiinţarea  Asociaţiei 

Grup de Acţiune Locală (GAL) „Prietenia”;  

       - Legea 215/2001-  privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, 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 darea în folosinţă gratuită a spaţiului (sala protocol) în suprafaţă de 60 mp,  situat 

în sediul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, Asociaţiei Grup de Acţiune Locală (GAL) „Prietenia” pe o 

perioadă de 3 ani.  

    Art.2.- Se aprobă plata contribuţiei oraşului Tg.Cărbuneşti pentru constituirea Asociaţiei Grup de 

Acţiune Locală (GAL) „Prietenia”  în sumă de 300 lei.    

    Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

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

 

                           

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

     

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

 februarie, martie şi aprilie 2014 
 

 

 

 

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 alin.(3) 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 şedinţa consiliului local din data de 29.01.2014; 

 

       În temeiul  art.35 alin.(1) şi 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 : 

   

 

 

               Articol unic: Domnul   Călina Iuliu   se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă  pentru 

lunile februarie, martie şi aprilie 2014. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2014, la  care au    

      participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.   

 

                           

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Săvescu Grigore                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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