
                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  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. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

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

- Adresa nr. 132/28.05.2014, emisa de CS Gilortul Tg.Cărbuneşti, înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti 

cu nr. 8.303 / 30.05.2014; 

- referat nr. 8.481/03.06.2014, întocmit de d-l Dobrota Vasile, referent in cadrul Centrului Cultural 

„Tudor Arghezi”; 

- extrasul din data de 03.06.2014 prin care Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice a 

virat suma de 28.730 lei  cu op nr. 1.338 , pentru obiectivul de investiţii “Modernizare drum 

Stefanesti” ,  finanţat prin OG 28 / 2013, art. 7, alin (1), lit. e; 

- contul de execuţie  la data de 12.06.2014 ; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă  rectificarea şi modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  pe anul 2014, pe capitole bugetare, cu suma de + 58,73 mii lei,  conform anexei nr. 1 

(formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor 

finanţate  din venituri proprii si subvenţii, cu suma de + 30,00 mii lei,  conform anexei nr. 2 (formular 

cod 11/02). 

    Art.3.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform anexei nr.3 

(formular cod 14). 

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

    Art.5.- 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 extraordinare din data 16.06.2014, la  care 

      au participat 15  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12  voturi pentru şi 3 abţineri. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 16 iunie 2014 
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind reabilitarea Grădiniţei nr. 1 cu orar normal din strada Trandafirilor nr. 55 prin programul 

„Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa privată” 

  

 

 

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 de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat; 

           - referatul cu nr. 9513/16.06.2014, întocmit de Corici Sorin-birou ADPP;         

          - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completările 

ulterioare; 

          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completările ulterioare; 

          - Programul „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa 

privată”, conform protocolului 38 b la Acordul SEE;  

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Luând act de prevederile programului „Promovarea egalităţii de gen  şi a echilibrului între 

viaţa profesională şi viaţa privată”, finanţat prin mecanismul financiar SEE (2009-2014), Consiliului 

Local al oraşului Târgu Cărbuneşti hotărăşte participarea în cadrul acestuia cu reabilitarea Grădiniţei 

cu orar normal din strada Trandafirilor nr. 55 şi îşi asumă sustenabilitatea  proiectului pentru o 

perioadă de minim 5 ani de la finalizare acestuia. 

    Art.2.- 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 extraordinare din data 16.06.2014, la  care 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

               Popescu Nicolae                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 16 iunie 2014 
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind reabilitarea Grădiniţei IAS din strada  Plopilor nr. 19 C prin programul  

„Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa privată” 

   

 

 

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 de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat;  

          - referatul cu nr. 9513/16.06.2014, întocmit de Corici Sorin-birou ADPP;         

          - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completările 

ulterioare; 

          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completările ulterioare ; 

          - Programul „Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa 

privată”, conform protocolului 38 b la Acordul SEE;  

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  

      

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Luând act de prevederile programului „Promovarea egalităţii de gen  şi a echilibrului între 

viaţa profesională şi viaţa privată” finanţat prin mecanismul financiar SEE (2009-2014), Consiliului 

Local al oraşului Târgu Cărbuneşti hotărăşte participarea în cadrul acestuia cu reabilitarea Grădiniţei 

IAS din strada  Plopilor nr. 19 C şi îşi asuma sustenabilitatea  proiectului pentru o perioadă de minim 5 

ani de la finalizare acestuia. 

    Art.2.- 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 extraordinare din data 16.06.2014, la  care 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 16 iunie 2014 

Nr. 38 

 

 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind atribuirea contractelor  de lucrări 

 ,,Sistematizare pe verticala blocuri ANL  oras Târgu Cărbuneşti” 

şi „Construire Magazie Şcoala Gimnazială George Uscătescu” 

 

 

 

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 de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat; 

          - referatul cu nr. 9512/16.06.2014, întocmit de Corici Sorin-birou ADPP;         

          - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completările 

ulterioare; 

          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completările ulterioare ; 

          -  analizând documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii ,, Sistematizare pe 

verticala blocuri ANL-Etapa 2  oraş Târgu Cărbuneşti, întocmit de S.C. RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu; 

           - art.19 din OUG nr. 34/2006 modificată;  

 - HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice; 

 

        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 atribuirea contractului de lucrări ,,Sistematizare pe verticala blocuri ANL  

oraş Târgu Cărbuneşti”- Etapa 2, conform art.19 din OUG 34/2006 modificata, cu plata pana la 31 

martie 2015. 

       (2) Creditele bugetare aferente plaţilor ce se vor efectua pe anul 2015, se vor aproba cu 

prioritate pe primul trimestru în Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului pe anul 2015. 

    Art.2.- Se aprobă atribuirea contractului de lucrări „Construire Magazie Şcoala Gimnazială 

George Uscătescu”, urmând ca la rectificarea bugetară din trimestrul al-III-lea 2014 să se majoreze 

creditele bugetare la capitolul 65.02.04.01. cu suma de 10.000 lei. 

    Art.3.- 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 extraordinare din data 16.06.2014, la  care 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 16 iunie 2014 
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea deplasării in străinătate a d-lui Primar Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel, în 

Germania oraş Heidelberg 

 

 

 

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 de specialitate nr.9538/16.06.2014.; 

      - modul de calcul întocmit de serviciul buget-contabilitate ataşat;  

      - invitaţia cu nr.9448/13.06.2014 primită din partea al Asociaţiei Culturale „Alexandru Ioan Cuza”; 

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

si completările ulterioare ; 

      - HG 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 d-lui Primar Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel în Germania 

oraş Heidelberg. 

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

executive : 

    - Diurnă acordată conform(art.5,pc.1,cat.I) – 35 euro/zi x 2 pers. x 2 zi = 140 euro respectiv  615 lei; 

    - Diurnă acordată conform art.7 = 35 euro x 2 pers=70 euro respectiv 307 lei; 

           - Cazare 150 euro/zi x 1 pers. x 2zile= 300 euro respectiv  1.320 lei; 

           - Cheltuieli neprevăzute= 220 euro respectiv 968 lei; 

           - Cheltuieli de transport cu maşina instituţiei 1550 km x 7,5l/100 x 6,5 lei/l motorina=755,62 lei 

dus x 2 (retur) = 1.190lei ,182 litri 

Total = 4.400 lei  respectiv  1.000 euro. 

      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 extraordinare din data 16.06.2014, la  care 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Popescu Nicolae                                                           SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 16 iunie 2014 

Nr. 40 

 


