
ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  

„Sistematizare pe verticală blocuri ANL  oraş Târgu Cărbuneşti” 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

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

      - referatul cu nr. 9806/22.05.2013, întocmit de Corici Sorin - birou ADPP;        

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

ulterioare; 

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

     - documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii ,, Sistematizare pe verticala blocuri 

ANL  oraş Târgu Cărbuneşti, întocmit de S.C. RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu; 

     - HG nr.  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.- Se aprobă documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii ,,Sistematizare pe 

verticală blocuri ANL oraş Târgu Cărbuneşti” şi indicatorii tehnico-economici cuprinşi in 

documentaţie, conform anexei nr.1.  

    Art.2.- (1) Se aprobă iniţierea procedurii de achiziţie privind atribuirea contractului de lucrări având 

ca obiect „Sistematizare pe verticală blocuri ANL  oraş Târgu Cărbuneşti” - Etapa I,  conform 

devizului pe obiect Etapa I, prevăzut în anexa nr.2, cu termen de execuţie  90 de zile si plata pe un 

termen de  2 ani, respectiv 2013 si 2014. Procedura de atribuire este cerere de oferte, conform OUG 

34/2006 modificata. 

(2) Creditele bugetare aferente plăţilor ce se vor efectua pe anul 2014, se vor aproba cu 

prioritate pe primul trimestru în BVC al  anului 2014. 

    Art.3.-  Anexele  nr.1 şi nr. 2  fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.4.-  Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

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

 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la    

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

                  3 voturi contra şi 1 abţinere.  

                    

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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Nr. 46 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  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 al biroului contabilitate, buget; 

      - 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.  5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013; 

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

      - referat nr. 9.533/20.05.2013, întocmit de Mladin Mircea, inspector Situaţii de urgenţă; 

      - adresa nr. 153/13.05.2013, emisa de Şcoala Generala „George Uscatescu”, înregistrata la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 9.160/13.05.2013; 

      - adresa nr. 908/20.05.2013, emisa de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrata la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 9.557 / 20.05.2013; 

      - referat nr. 8.954 /08.05.2013, întocmit de sef serviciu Cultura, sport ; 

      - Hotărâre de Guvern nr. 278 / 21.05.2013, privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din 

Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013; 

      - adresa nr.3.337/22.05.2013, transmisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti,  înregistrata la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 9.796/22.05.2013 ; 

      - contul de execuţie la data de 15.05.2013 ; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.-  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, cu suma de                    

+ 196 mii lei, menţionata în Dispoziţia nr. 226/2013 şi  Hotărârea de Guvern nr. 278 / 21.05.2013. 

    Art.2.-  Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe capitole bugetare, 

intre titluri, articole si alineate, total influenta fiind 0 lei,  conform anexei nr. 1. (formular cod 11 şi 

formular cod 11/01). 

    Art.3.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2013, conform anexei nr. 2. 

(formular cod 14). 

    Art.4.- (1) Se aprobă înfiinţarea activităţii autofinanţate integral din venituri proprii în cadrul 

Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti.  

                  (2) Se aprobă rectificarea şi modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii cu suma de + 196,00 mii lei, conform Dispoziţiei nr.226/2013  

şi cu  suma de + 58 mii lei , conform anexei nr. 3. (formular cod 11/02). 

    Art. 5. - Anexele nr. 1,2,3 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.   

    Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala Generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul 

Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Cărbuneşti) vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la                      

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

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei de repartizare a unui număr  

de  2  locuinţe  pentru tineri,  destinate închirierii 

 

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

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

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană; 

- Procesul verbal nr.9557/05.04.2013 înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind 

repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin dispoziţia nr.440/26.07.2012 si aprobata cu modificări 

prin HCL 77/2012;  

- Procesul verbal de  recepţie la terminarea lucrărilor  nr.  19836/29.11.2012; 

- Protocolul de predare-primire a obiectivului de investiţii  „Locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii”  nr. 20975/19.12.2012; 

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

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

in aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele .  

- HCL nr. 44/25.04.2013 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri 

destinate închirierii;   

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

Locuinţe , republicata , cu modificările si completările ulterioare  ; 

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

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

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti  nr.129 /2008 privind aprobarea criteriilor 

pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in repartizarea locuinţelor 

pentru tineri , destinate închirierii in oraşul Tg.Cărbuneşti   si a listei  cu actele justificative pe care 

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

       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 Lista de repartizare a unui număr de 2 locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, situate pe strada Pădurea Mamului nr. 11, bl. ANL,  sc.4, apt.3 şi strada Mitropolit Nestor 

Vornicescu nr. 2, sc.B, apt.4  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

                 (2) Lista  va fi adusa la cunoştinţa publica  prin afişare la sediul Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti. Contestaţiile cu privire la Lista de repartizare se vor adresa primarului,  în  termen de 7 

zile de la afişarea listei. Soluţionarea contestaţiilor se va face in termen  de 15 zile  de la primire, in 

condiţiile legii. 

    Art.2.- Repartizarea efectivă pe apartamente se va  face de către primarul oraşului şi 

compartimentele de resort  prin tragere la sorţi  în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de către 

fiecare solicitant. 

    Art.3.- Se împuternicesc  primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al 

acestuia   pentru încheierea contractelor de închiriere. 

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

la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.  

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la    

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

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 mai 2013 

Nr. 48 



 

Anexă la HCL nr. 48/28.05.2013  

 

 

 

 

 

 
LISTA 

de repartizare  a unui număr de 2 locuinţe pentru tineri destinate închirierii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Poziţie  

Ordine 

priorita

te 

Numele si prenumele 

titularului cererii 

Data  

naşterii 

Numărul 

înregistrării 

cererii 

Data 

înregistrării 

cererii 

Ap. 

reparti- 

zat   

-2 cam- P
u

n
ct

a
j 

1. 1 Ionescu  Elena Maria 

 

02.09.1981 2747 07.02.2013  2 cam  44 

2. 2 Manole Nicuşor   

 

12.04.1984 4400 20.02.2013  2 cam  43 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului şi numărului  burselor şcolare pentru anul 2013 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - adresa nr. 823(9034)/09.05.2013 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”; 

       - adresa nr. 448/22.03.2012 a Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu”;    

       - prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;   

       - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 

respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 

5.576/07.10.2011; 

      - prevederile Legii nr. 5/2013 bugetului de stat pe anul 2013; 

      - prevederile  Legii nr.273/2006, actualizată privind finanţele publice locale;  

      - HCL nr. 27/27.03.2013 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti pe anul 2013;    

        În temeiul art. 82 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale  şi  art.45   din Legea nr.2l5/2001 

– legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Pentru anul 2013 se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, după cum urmează: 

         A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:  
                            -83 burse de merit  în cuantum de 12 lei/luna 

                            -3 burse de studiu în cuantum de  10 lei/luna 

                            -2 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/luna 

          B. Şcoala Gimnazială  „George Uscătescu” :  

                            -156 burse de merit  în cuantum de 13 lei/luna 

                            -9 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/luna 

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

conducerile unităţilor de învăţământ din oraşul Tg.Cărbuneşti  vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la    

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

                    

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013 

Nr. 49 

   



 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea taxei  pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă  
 

 

 

 

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 

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

      - Legea nr. 127 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

121/20011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;   

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

prin HG 1861/2006;  

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă  în cuantum de 

500 lei. Taxa se face venit la bugetul local.  

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

ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri.        

        

                  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la    

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

                   şi 1 vot contra .  

                    

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013 

Nr. 50 

 

 

 

 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenurilor în vatra de sat Cojani  doamnei 

Şindrilaru Rela şi doamnei Marina Marcica  
 

 

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

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

       - expunerea de motive;  raportul de specialitate al biroului urbanism şi amenajarea teritoriului;   

       - P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr. 39  /2006, aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008; 

       - Prevederile H.C.L Tg.Cărbuneşti: nr.67/31.05.2011 şi nr. 9/31.01.2012 privind atribuirea în 

folosinţă a unor terenuri sinistraţilor din com. Roşia de Amaradia şi Bustuchin judeţul Gorj,  pentru 

reconstruirea locuinţelor afectate de alunecări de teren, 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 construcţie , modificată si completată;  

      - prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si completată  – privind administraţia publică locală.       

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

    Art.1.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 944,00 mp 

(lot nr. 206),  atribuit prin H.C.L nr. 67/31.05.2011 d-nei Şindrilaru Rela, deoarece nu au fost începute 

lucrările de construire a locuinţei  în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 

republicată cu completările şi modificările ulterioare. 

    Art.2.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 968,50 mp 

(lot nr. 205) atribuit prin H.C.L nr. 9/31.01.2012 d-nei Marina Marcica, deoarece nu au fost începute 

lucrările de construire a locuinţei  în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 

republicată cu completările şi modificările ulterioare. 

    Art.3.- Terenurile menţionate la art.1 si art. 2  vor fi atribuite în folosinţă gratuită  altor solicitanţi 

din comunele Roşia de Amaradia  şi  Bustuchin, care au locuinţele afectate de alunecările de teren.  

    Art.4 - 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 28.05.2013, la    

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

                    

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 mai 2013 

Nr. 51 

 



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

HOTĂRÂRE   

privind  retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului atribuit pentru tineri 

conform Legii nr.15/2003, în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj numiţilor  

Bîrsan Roxana Carmen, Bîrsan Adela Mariana, Matei Ionuţ Cătălin şi 

Bobeanu Daniel Florin . 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul  de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

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

       - P.U.Z, vatra sat Cojani pentru sinistraţii din comunele Bustuchin si Roşia de Amaradia, jud. 

Gorj;  

       - Prevederile H.C.L Tg.Cărbuneşti: nr.114/31.10.2011 şi  H.C.L nr.8 /31.01.2012 privind 

atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru tineri;  

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

construirea unei locuinte proprietate personala. 

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

construcţie. 

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

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1. -  Se retrage dreptul de folosinţa gratuita  a terenului in suprafaţa de 500,00 mp(lot nr. 170) 

atibuit prin H.C.L nr._114/31.10.2011  d-rei Bîrsan Roxana Carmen, deoarece nu au fost începute 

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

    Art.2. -  Se retrage dreptul de folosinţa gratuita  a terenului in suprafaţa de 500,00 mp(lot nr. 171) 

atibuit prin H.C.L nr._114/31.10.2011  d-rei Bîrsan Adelina Mariana, deoarece nu au fost începute 

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

    Art.3. -  Se retrage dreptul de folosinţa gratuita  a terenului in suprafaţa de 500,00 mp(lot nr. 173) 

atibuit prin H.C.L nr._114/31.10.2011  d-lui Matei Ionuţ Cătălin, deoarece nu au fost începute lucrările 

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

    Art.4. -  Se retrage dreptul de folosinţa gratuita  a terenului in suprafaţa de 500,00 mp(lot nr. 19) 

atibuit prin H.C.L nr._8/31.01.2012  d-lui Bobeanu Daniel Florin, deoarece nu au fost începute 

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

    Art.5.- 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 28.05.2013, la    

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

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013 

Nr. 52 

 



 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti  în domeniul public al statului  a 

spatiilor în suprafaţa de 43,75 mp, situate in str. Tudor Arghezi  

nr. 2 A ( fostul sediu SPCLEP ), 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 

 - Adresa cu nr. 11849/15.05.2013 (9330/15.05.2013) transmisă de Instituţia Prefectului – judeţul Gorj;  

 - Adresa cu nr. 130854/26.04.2013 (9045/09.05.2013) transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Gorj; 

 - Adresa cu nr. 348125/24.04.2013 (8539/24.04.2013) transmisă de Poliţia Oraşului Tg.Cărbuneşti; 

 - Prevederile art.9 alin. (2)  din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu 

modificările şi completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi 

administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a 

consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului 

local”.  

 - prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată cu completările si 

modificările 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 trecerea din domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti şi  din administrarea 

Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în domeniul public al statului şi în administrarea 

Ministerului Afacerilor Interne  a spaţiilor  - patru încăperi ( fostul sediu SPCLEP ) în suprafaţă 

utilă  de 43,75 mp, cod clasificare 1.6.2, valoare de inventar 69.160,93 lei - situate în str. Tudor 

Arghezi, nr. 2 A, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj. 

            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 28.05.2013, la    

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

                    

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013 

Nr. 53 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice reactualizate „REABILITARE STRADA 

PIEŢII, TG.CĂRBUNEŞTI” - Intersecţia cu Şcoala Generala George Uscatescu - Intersecţia cu 

DN 67B  (Staţia Petrom) 

 

 

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 

      - referatul cu nr. 9856/23.05.2013 întocmit de Corici Sorin-birou ADPP;         

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

ulterioare; 

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

      - documentaţia tehnico-economica pentru atribuirea contractului de lucrări  ,,REABILITARE 

STRADA PIEŢII, TG.CĂRBUNEŞTI”- Intersecţia cu Şcoala Generala George Uscatescu - Intersecţia 

cu DN 67B (Staţia Petrom) întocmita de S.C DRUM CONCEPT SRL Bucureşti; 

      - 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.- Se aproba documentaţia tehnico-economica reactualizata ,,REABILITARE STRADA 

PIEŢII, TG.CĂRBUNEŞTI”- Intersecţia cu Şcoala Generala George Uscatescu- Intersecţia cu DN 67B 

(Staţia Petrom) şi indicatorii tehnico-economici cuprinşi in documentaţie, conform anexei nr.1, care 

face parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă iniţierea procedurii de achiziţie privind atribuirea contractului de lucrări având ca 

obiect ,,REABILITARE STRADA PIEŢII, TG.CĂRBUNEŞTI”- Intersecţia cu Şcoala Generala 

George Uscatescu- Intersecţia cu DN 67B (Staţia Petrom) prin încheierea unui acord cadru pe o durata 

de 4 ani (2013-2016), in baza căruia se vor încheia 4 contracte secvenţiale de lucrări pe fiecare an in 

parte, in funcţie de creditele aprobate in BVC al oraşului pe anii: 2013, 2014, 2015, respectiv 2016. 

Procedura de atribuire este cerere de oferte, conform OUG 34/2006 modificata. 

     Creditele bugetare pentru plata lucrărilor ce se vor executa pe anii 2014, 2015 si 2016, se vor 

aproba cu prioritate in BVC al oraşului pe anii 2014, 2015 respectiv 2016. 

    Art.3.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

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

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la    

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

                  3 voturi contra şi 2 abţineri.                     

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013 

Nr. 54 

 



    ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, Zona Sud-Vest, 

pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”,  a cheltuielilor legate de implementarea 

acestuia şi a acordului de parteneriat 

 

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 art. 36, alin. (2) lit. b), lit. e), alin. (4) lit. e) şi alin (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată; 

       - Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice 2007-2013, Axa III – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, 

Domeniul Major de Intervenţie 2 – Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice. 

Operaţiunea 3.2.1 ”Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii de broadband, 

acolo unde este necesar”. 

      - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

ART.I. (1)Se aprobă participarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Oraşul Tg.Cărbuneşti, prin Consiliul Local 

al oraşului Tg.Cărbuneşti, la proiectul „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, Zona 

Sud-Vest, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”. 

             (2) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului 

Gorj, Zona Sud-Vest, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”, în cuantum de 

6.570.000,00 lei, din care:  

- Asistenţă nerambursabilă: 6.434.453,00 lei; 

- Contribuţie UAT – Judeţul Gorj, reprezentată prin Consiliul Judeţean Gorj: 131.315,36 lei 

- Cheltuieli neeligibile suportate de către UAT – Judeţul Gorj, reprezentată prin Consiliul Judeţean 

Gorj; 4.231,64 lei, reprezentând taxa de timbru verde,  

- Contribuţie proprie  a oraşului Tg.Cărbuneşti - 0,00 lei. 

ART.II. (1) Se aprobă parteneriatul Unităţii Administrativ – Teritoriale Oraşul Tg.Cărbuneşti cu Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Gorj prin Consiliul Judeţean Gorj şi cu următoarele unităţi administrativ - 

teritoriale: Motru, Glogova, Văgiuleşti, Samarineşti, Cătune, Ioneşti, Ţânţăreni, Mătăsari, Dănciuleşti, Stoina, 

Slivileşti, Borăscu, Bolboşi, Câlnic. 

                (2) Parteneriatul se va realiza în baza unui acord de parteneriat în forma prevăzută în Anexa 1 la 

prezenta hotărâre. 

                (3) Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj va implementa proiectul „Implementare soluţii de e-

guvernare la nivelul judeţului Gorj, Zona Sud-Vest, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către 

cetăţeni” în calitate de lider de proiect în raport cu unităţile administrativ – teritoriale prevăzute la art. II, alin.1. 

                (4) Se împuterniceşte domnul Mazilu Mihai Viorel, Primar al oraşului Tg.Cărbuneşti să semneze 

acordul de parteneriat. 

ART.III.  Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot să apară pe durata implementării proiectului 

„Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, Zona Sud-Vest, pentru eficientizarea 

serviciilor publice oferite către cetăţeni”, necesare pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor 

asigura din bugetul propriu al oraşului Tg.Cărbuneşti. 

ART.IV. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti. 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la    

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

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 mai 2013 

Nr. 55 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  scoaterea la licitaţie publica in vederea concesionarii a unui teren care  

aparţine domeniului public, situat in Piaţa 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 ale doamnei Rădulea Daniela, consilier in cadrul Biroului Administrarea                   

     Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

- Solicitarea cu nr. 8034 din 17.04.2013 a d-nului Cumpanasu Ionut Octavian; 

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

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

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

              

    Art.1.- Se aprobă Studiul de oportunitate întocmit de S.C Consulting Company S.R.L privind 

concesionarea  terenului în suprafaţa de 16 mp, situat in Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti.    

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

terenului in suprafaţa de 16 mp situat in Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,  pentru 

desfăşurarea de activităţi private (comerţ).  

    Art.3.- Durata concesiunii este de 10 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de                    

150 lei/mp/an. 

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

îndeplinirea prezenta hotărâre. 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la    

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

                  3 voturi contra şi 1 abţinere.  

                    

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013 

Nr.56  

 

 



 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea FESTIVALULUI BERII în oraşul Tg.Cărbuneşti 

 în perioada 8-9 iunie 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 domnului Dobrotă Vasile;  

         - Oferta Festivalul Berii din partea SC Beauty Triton SRL; 

         - prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii            

aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007; 

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

        - Legea nr. 5 /2013 -  legea bugetului de stat pe anul 2013 ; 

        - HCL nr.27/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2013;    

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

         Art.1.- Se aprobă organizarea şi desfăşurarea FESTIVALULUI BERII în oraşul Tg.Cărbuneşti în 

perioada 8-9 iunie 2013, în Parcul Stejeret, în parteneriat cu SC Beauty Triton SRL - oraş Ţicleni, 

judeţul Gorj. 

         Art.2.-  SC Beauty Triton SRL va asigura conform ofertei - scena, sunetul, luminile, parcul de 

distracţii,  interpreţii şi DJ-ul  precum şi participarea comercianţilor şi  logistica necesară desfăşurării 

evenimentului.  

         Art.3.- Pentru buna organizare a evenimentului Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobă 

alocarea sumei de 3.000 lei pentru următoarele cheltuieli: .  

                 - promovarea evenimentului – afişe şi mass-media – 800 lei;  

                 - contravaloare curent electric -1.500 lei;  

                 - cazare şi masă pentru artişti şi personal tehnic – 700 lei;   

         Art.4.- Ordonatorul principal  de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la    

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

                  2 voturi contra şi 2 abţineri.  

                    

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013 

Nr. 57 

 

 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentantului  Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  în locul domnului Călina Iuliu   
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

Având  în vedere : 

-    demisia domnului Călina Iuliu din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului 

Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la nr. 8832/30.04.2013;   

-  prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările 

ulterioare; 

-   OUG  nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării; 

-   prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată cu completările şi 

modificările ulterioare; 

- propunerea domnului Cocheci Constantin menţionată în procesul verbal al şedinţei;  

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se desemnează domnul Boţoteanu Marian - reprezentantul Consiliului Local al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti,  în locul domnului 

Călina Iuliu. 

    Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerea Spitalului 

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

 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la    

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

                    

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbuneşti, 28 mai 2013 

Nr. 58 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 

al Clubului Sportiv Gilortul 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 

      -  Propunerea de buget înaintata de către Clubul Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti; 

      - Prevederile art.19 alin.1 lit. “b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizata; 

      - Prevederile art.36, alin.4, lit.”a”, art.45, alin.2, lit. “a” si art.115, alin.1, lit.”b” din Legea 

nr.215/2001- legea administraţiei publice locale , republicata si actualizata; 

      - Prevederile art. 66 alin.(4) litera b din Legea nr.69/2000 republicata –legea sportului; 

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

    Art.1.- Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti pe 

anul 2013, prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, compartimentul de specialitate şi  conducerea C.S Gilortul 

Tg.Cărbuneşti  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la    

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

                  1 vot contra şi 2 abţineri. 

                    

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Cocheci Constantin                                                              SECRETARUL ORAŞULUI 
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Anexă  la  HCL  nr. 59 din 28.05.2013 

 

 

 

 

BUGETUL   DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  AL  

 CLUBULUI  SPORTIV  „GILORTUL TG.CĂRBUNEŞTI”  PE ANUL 2013 

 

 

 

Venituri                                                                                                    -LEI-  

Denumire indicatori Prevederi an 2013  fundamentare 

Venituri totale , din care: 131.000   

Donatii si sponsorizari 30.000 CONTRACTE 

Subventii buget local 100.000 HCL 27/2013 

Alte venituri 1000 Diverse încasări 

 

Cheltuieli                                                                                                  -LEI- 

Denumire indicatori Prevederi an 2013   

Cheltuieli, total din care  131.000  

Chelt.cu colaboratorii,jucători,staff tehnic, 

staff administrativ, arbitrii (protocol,mese 

fotbalişti,indemnizaţii 

arbitraj,premii,salarii,etc.) 

78.000  

Contribuţii la bugetul de stat aferent 

colaboratorilor  

12.000  

Cheltuieli taxe,transferuri, legitimaţii, taxe 

AJF GORJ 

6.000  

Cheltuieli deplasari la jocuri si antrenamente 15.000  

Obiecte de inventar (echipament , mingi, 

dotări vestiare) 

10.000  

Cheltuieli cu consumabilele 

(apa,medicamente, var pentru marcare teren 

de fotbal, benzina pentru maşina de tuns 

gazon) 

2.000  

Alte cheltuieli-amortizare,comisioane 

bancare,amenzi,majorări, etc.) 

5.000  

Cheltuieli neprevăzute  3.000  
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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea deplasării in străinătate a domnului primar 

 ing. jr. Mazilu Mihai Viorel  împreună cu delegaţia de sportivi a Clubului „Gilortul”  

Tg.Cărbuneşti în GERMANIA, oraş EMDEN 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

Având in vedere: 

       - invitaţia cu nr. 9477/17.05.2013 primită din partea secretarului general al Federaţiei de Karate 

IMAF Europa;  

       - 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; 

- prevederile Legii nr. 393/2004 – privind Statutul aleşilor locali - 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 deplasarea în străinătate a domnului primar ing. jr. Mazilu Mihai Viorel împreună 

cu delegaţia de sportivi a Clubului „Gilortul”  Tg.Cărbuneşti la Cupa Internaţională „OSAKA” ce se 

desfăşoară în localitatea Emden- Germania, în perioada 31.05.2013 -03-06.2013. 

    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 28.05.2013, la    

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

                  şi 1 vot contra.  
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