
                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                       

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transformării  Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti  

în Spitalul de Urgenţă 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;   

       - Memoriul conducerii Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti nr. 8.510/2011;   

       - Avizul conform (acordul ) al Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/RL3862/RL/596/30.01.2012  

înregistrat la Primăria Tg.Cărbuneşti la nr. 4786/2012;    

        - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicata în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare; 

        - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii si 

competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, publicata în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificările si completările 

ulterioare; 

         - Normele metodologice de aplicare a OUG  nr. 162/2008;  

         - HCL nr. 61/2010  privind transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc 

Tg.Cărbuneşti;  

 

         În temeiul art. 18 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii si competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

        Art.1.- Având în vedere Avizul conform al Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/RL3862/RL/596 din 

30.01.2012  se aprobă transformarea  Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti în Spitalul de Urgenţă 

Tg.Cărbuneşti.  

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

şi conducerea Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

                                    

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 19.03.2012,             

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 19 martie 2012 

Nr. 24                           

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului şi numărului  burselor şcolare pentru anul 2012 

 

 

 

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

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

       - expunerea de motive;  

       - adresa nr. 5627/2012 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”; 

       - adresa nr. 33/29.03.2012 a Şcolii Generale „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. 293/21.12.2011 a bugetului de stat pe anul 2012; 

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

      - HCL nr. 3/2012 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe 

anul 2012;    

         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 2012 se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, după cum urmează: 

         A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:  
                            -110 burse de merit  în cuantum de 12 lei/luna 

                            -15 burse de studiu în cuantum de  8 lei/luna 

                            -1 bursa de ajutor social în cuantum de 4 lei/luna 

          B. Şcoala Generală „George Uscătescu” :  

                            -124 burse de merit  în cuantum de 13 lei/luna 

                            -1  bursa de studiu în cuantum de  11 lei/luna 

                            -4 burse de ajutor social în cuantum de 6,5 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 29.03.2012, la    

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012 

Nr. 25 



 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr. 21 din 27 februarie 2012 

 privind darea în administrarea Colegiului Naţional  „Tudor Arghezi” 

 a Sălii de Sport  situată în str. Eroilor nr. 47 , oraş Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

       - propunerea  de revocare a HCL nr. 21/2012 a  comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate 

şi familie, activităţi socio-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

prezentată de către preşedintele comisiei domnul Cocheci Constantin în cadrul şedinţei consiliului local 

din data de 29 martie 2012;   

       - dezbaterile din cadrul şedinţei ordinare din data de 29 martie 2012 consemnate în procesul verbal 

al şedinţei; 

        - prevederile legii nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

        - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.  

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

        

 

    Art.1.-  Se aprobă revocarea  Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr. 21 din 27 februarie 2012 

privind darea în administrarea Colegiului Naţional  „Tudor Arghezi” a Sălii de Sport  situată în str. 

Eroilor nr. 4 , oraş Tg.Cărbuneşti. 

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

conducerea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti  vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.03.2012, la    

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012 

Nr. 26 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012 

 

 

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

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

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

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

privind finanţele publice; 

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

contabilităţii instituţiilor publice; 

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

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

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

- referat nr. 4.204 / 07.03.2012, întocmit de Diaconu Luminiţa Codruţa , din cadrul 

compartimentului S.P.C.L.E.P Tg.Cărbuneşti ; 

- Adresa nr. 1.560 / 13.03.2012, emisă de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată 

la Primăria Tg. Cărbuneşti cu nr. 4.683 / 14.03.2012; - referat nr. 4.204 / 07.03.2012, întocmit de 

Diaconu Luminiţa Codruţa , din cadrul compartimentului S.P.C.L.E.P Tg. Cărbuneşti ; 

- contract nr. 4.500 / 12.03.2012 încheiat între SC Staincons Companz SRL şi Centrul Cultural 

Tudor Arghezi ; 

- referat nr. 4.992 / 19.03.2012 şi referat nr. 4.531 / 13.03.2012 întocmite de Dobrotă Vasile; 

- referat nr. 5.089 / 20.03.2012 întocmit Berbecel Georgeta – biroul Contabilitate, buget, resurse 

umane – modificări credite bugetare ; 

- contul de execuţie la data de   15.03.2012; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

        

    Art.1.-  Se aprobă următoarele virări de credite bugetare în cadrul bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2012, conform anexei nr. 1(formular cod 11 şi formular cod 11/01).     

    Art.2.- Se aprobă rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri 

proprii si subvenţii  pe anul 2012 în sumă + 153 mii lei pe capitole şi modificările de credite bugetare în 

cadrul aceluiaşi buget , conform anexei nr.2 (formular cod 11/02). 

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

     Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de 

Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Carbunesti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.03.2012, la    

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

                     2 abţineri. 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                      Călina  Iuliu                                                               SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012 

Nr. 27 



               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   

              

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr. 1628682 din 26.03.2012; 

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

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

modificata prin Legea nr.13/2011; 

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

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

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

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

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

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

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

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

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

I/A şi  II/A.     

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

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

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

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.03.2012, la    

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

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                   Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012 

Nr. 28 

                  



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti în domeniul privat  al oraşului 

Tg.Cărbuneşti a terenului aferent celor 340 loturi pentru reconstruirea locuinţelor de către sinistraţii din 

comunele Roşia de Amaradia si Bustuchin, judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

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

       - expunerea de motive;raportul de specialitate al compart. Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

       - prevederile H.C.L 48/10.05.2006 privind inventarierea in domeniul public al oraşului teren in 

suprafaţa de 45 ha situate in satul Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;  

       - P.U.Z –340 loturi pentru reconstruirea locuinţelor de către sinistraţii din comunele Roşia de 

Amaradia si Bustuchin, judeţul Gorj.–proiect nr. 39  /2006, aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008; 

       - Extras carte funciară(1229) nr. 4468/20.02.2008 pentru imobilul  „Teren păşune în suprafaţa de 

445.000 mp situat in intravilanul oraşului Tg.Cărbuneşti tarlaua 72, parcelele 10223/1 şi 10229/1, 

judeţul Gorj”,   cu nr. cadastral 1207;  

        - Prevederile Deciziei  nr.61/15.05.2008 privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol 

a terenului, in suprafaţa de 445.000 mp situat in intravilanul oraşului Tg.Cărbuneşti, tarlaua 72, 

parcelele 10223/1 si 10229/1, judeţul Gorj, cu nr. cadastral 1207;  

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

 

      În temeiul  prevederilor art.10  alin.(2) din Legea nr.213/1998- privind bunurile proprietate 

publică şi  art.45  din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală  

HOTĂRĂŞTE 

 

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

oraşului Tg.Cărbuneşti a terenului în suprafaţa de 352.600 mp - parte componentă a imobilului „Teren 

păşune în suprafaţă de 445.000 mp situat în intravilanul oraşului Tg.Cărbuneşti, tarlaua 72, parcelele 

10223/1 si 10229/1, judeţul Gorj”, înscris in C.F. nr. 1229-UAT Tg.Cărbuneşti, cu nr. cadastral 1207. 

              (2) Terenul în suprafaţă de 352.600 mp menţionat la alin.(1) reprezintă cele 340 de loturi teren 

pentru sinistraţii  din comunele Roşia de Amaradia si Bustuchin, judeţul Gorj, conform P,U.Z-.–proiect 

nr.39  /2006, aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008. 

              (3) Diferenţa până la 445.000 mp., adică suprafaţa de 102.400 mp, reprezintă terenul aferent 

drumurilor de acces (inclusiv şanţuri şi spaţii verzi) care conform legii rămân în domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti. 

    Art.2.- Se aprobă dezmembrarea tehnică a terenului în suprafaţă de 445.000 mp în 340 loturi si 

drumuri de acces. 

    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 ordinare din data 29.03.2012, la    

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                   Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012 

Nr. 29 



                  ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind retragerea dreptului de folosinţă a unui teren si atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen 

limitat  doamnei Vochiţoiu Mariana şi domnului Vochiţoiu Marian sinistraţi din comuna Roşia de 

Amaradia judeţul Gorj,  pentru reconstruirea locuinţei afectate de alunecări de teren, 

 în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

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

       - expunerea de motive;  raportul de specialitate;   

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

       - Solicitarea cu nr.3291/21.02.2012 a d-nei Vochiţoiu Mariana, din comuna Roşia de Amaradia, 

satul Dealul Viei, judeţul Gorj, privind atribuirea a unui lot, pentru reconstrucţia locuinţelor în regie 

proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;  

      - prevederile H.C.L 10/31.01.2012, privind avizarea solicitării d-lui Dudulică Ion de renunţare la 

dreptul de folosinţa a terenului în favoarea fiicei sale Vochiţoiu Mariana; 

      - 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 retrage dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 1000,00 mp (lot nr. 255) 

atribuit prin H.C.L nr. 39/31.01.2010 d-lui Dudulică Ion, deoarece acesta a renunţat în favoarea fiicei 

sale Vochiţoiu Mariana, cedându-i prin contract de cesiune autentificat cu nr.125/21.02.2012 de notar 

public Ciobanu Cezarina, toate drepturile si obligaţiunile ce decurg din autorizaţia de construire 

nr.28/18.05.2011 pentru edificarea construcţiei. 

    Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  existenţei construcţiei, lotul cu nr. 255, în suprafaţă 

de 1000,00mp, doamnei Vochiţoiu Mariana şi domnului  Vochiţoiu Marian, din comuna Roşia de 

Amaradia, satul Dealul Viilor, judeţul Gorj, pentru reconstruirea locuinţei în regie proprie în vatra de sat 

Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti,  autorizată prin autorizaţia de construire nr.28/18.05.2011.          

    Art.3.- Beneficiarii terenului de la art.2 sunt obligaţi să realizeze  construcţia locuinţei în 

conformitate cu autorizaţia de construire nr.28/18.05.2011. 

    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 29.03.2012, la    

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                   Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012 

Nr. 30 
 



 

              ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAS   TG.CARBUNESTI 

    CONSILIUL LOCAL 

                                                         

 

 

HOTĂRÂRE 

       privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea  

oraşului Tg.Cărbuneşti, anul 2012     
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană ; 

          - Ordonanţa nr. 21/30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin 

Legea 515 /2002 ; 

           - prevederile OG 43/1997 R privind regimul drumurilor, aprobată prin legea nr. 82/1998 cu 

modificările şi completările ulterioare;  

           - prevederile legii nr. 313/2009 privind modificarea şi completarea legii nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi;  

           - prevederile  OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobata cu modificări si completări 

prin Legea 265/2006;   
 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă  Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşului             

Tg.Cărbuneşti pentru anul 2012,  prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 

       Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre.  

 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.03.2012, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                   Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012 

Nr. 31 
 

 



Anexa la HCL nr. 31 din 29.03.2012 

PROGRAM 

privind măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea  

oraşului Tg. Cărbuneşti - ANUL 2011 

 
        Conform Ordonanţei Guvernului nr. 21 /2002 şi Legii nr.515 /2002, privind gospodărirea localităţilor urbane 

şi rurale, Consiliul local  şi  Primăria oraşului, conform art. 8  au  obligaţia şi răspunderea pentru a crea un climat 

de ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ; În acest sens vor asigura  următoarele  măsuri :  

I. Consiliul Local şi Primăria oraşului  

- a)  masurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice , cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de 

specialitate ale statului  ; 

      Termen     – permanent  

      Răspund   -   Consiliul Local , primarul , compartimentele  de specialitate  ;  

- b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului ;  

       Termen   - permanent 

       Răspund  - Consiliul Local, primarul, şi salariaţii din cadrul compartimentului de gospodărie urbană ;  

- c)prevenirea poluării accidentale  a mediului sau a  surselor şi a cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a 

deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni ;  

       Termen      - permanent  

        Răspund    - Consiliul Local , primarul  şi compartimentul de specialitate ;  

- d) realizarea unor sisteme moderne de colectare , depozitare , transport şi prelucrare a deşeurilor şi a gunoaielor ; 

amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare localitate ;  

       Termen      - permanent  

        Răspund   - Consiliul Local , primarul şi  compartimentele de specialitate;  

 - e)respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism  aprobate, precum 

şi a normelor privind executarea construcţiilor ;  

          Termen     - permanent 

         Răspund    - Consiliul Local , primarul  şi compartimentul de specialitate  ;  

 - f) curăţenia străzilor , pieţelor şi a celorlalte locuri  publice , îndepărtarea zăpezii , gheţii de pe străzi şi trotuare , 

colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale 

refolosibile; 

          Termen      - permanent  

           Răspund   -  Consiliul  Local , primarul  şi compartimentele de specialitate ;  

 - g)repararea şi întreţinerea  străzilor , a drumurilor comunale , podurilor , podeţelor , curăţirea şi amenajarea  

şanţurilor,  modernizarea drumurilor existente şi realizarea de drumuri comunale noi ;  

           Termen – permanent   

            Răspund  -   Consiliul Local  , primarul  şi compartimentele de specialitate ;  

- h ) finalizarea construcţiilor începute ;  

             Termen    -  permanent   

             Răspund   - Consiliul Local  , primarul şi compartimentele  de specialitate ;  

- i ) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente , repararea şi zugrăvirea  periodică a acestora ; 

               Termen      - permanent  

               Răspund     - Consiliul Local , primarul  şi compartimentele de specialitate ;  

- j)  organizarea de acţiuni  de salubrizare şi igienizarea localităţilor ;  

             Termen – permanent   

              Răspund – Consiliul Local , primarul  şi compartimentele  de specialitate ;  

 - k) curăţenia şi salubrizarea digurilor ,  a malurilor , a cursurilor  de apă , asanarea terenurilor insalubre şi 

prevenirea poluării apelor ;  

                   Termen         - permanent  

                    Răspund      - Consiliul Local  , primarul  şi compartimentele de specialitate ;  

 - l) repararea , întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei ;  

         Termen         - permanent  

         Răspund       - Consiliul Local , primarul  şi compartimentele  de specialitate şi SC APAREGIO  ;  

 -m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale  

         Termen        -  permanent  

          Răspund      - Consiliul Local , primarul   şi SC APAREGIO ;  

- n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectul corespunzător al 

vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;  

          Termen         - permanent  

           Răspund      - Consiliul Local  , primarul  şi Poliţia Locală ; 

  - o) respectarea strică a  normelor igienico –sanitare în piaţa agroalimentară , în târguri şi oboare ;  

        Termen          - permanent  

         Răspund - Consiliul Local , primarul şi  Administraţia Pieţii şi compartimente de specialitate ;  



 - p) amenajarea  potrivit planului urbanistic general , şi întreţinerea spaţiilor verzi  

         Termen          - permanent  

          Răspund      - Consiliul Local , primarul  şi compartimentele  de specialitate ;  

  - r)păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico –sanitare în săli de spectacole , sport , stadioane şi 

celelalte unităţi de cultură  aflate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale  sau in administrarea consiliului 

local ;  

          Termen               - permanent  

          Răspund            - Consiliul Local , primarul  şi  compartimentele de specialitate ;  

   - s) păstrarea ,  conservarea , repararea şi restaurarea , în condiţiile legii a monumentelor de pe teritoriul oraşului  

            Termen                - permanent  

            Răspunde           - Consiliul Local  , primarul   şi compartimentele de specialitate 

 

II. Instituţiilor publice, agenţilor economici şi  celorlalte persoane  juridice le revin următoarele obligaţii :  

  

  a)să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea 

lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice; 

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi 

a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea 

periodică a acestora;  

 c )să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri 

pe care le deţin, precum şi pe căile de acces; 

  d)să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, 

dezinsecţie şi deratizare; 

e)să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 

refolosibile; 

  f)să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor 

de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi 

incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 

g)să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi 

curăţeniei în localităţi; 

 h)să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.  
      

III. Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii: 

a)întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor 

gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora; 

b)curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea 

periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 

c)finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în 

termenele stabilite de acestea; 

d)repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; 

e)menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din 

dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

f)îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le 

folosesc în alte scopuri; 

g)păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice  

h)respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a 

curăţeniei în localităţi; 

i)depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile 

administraţiei publice locale; 

j)curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. 

k)curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii. 
 

 

 

 

 

 

 

 



          Pentru asigurarea unui mediu curat şi sănătos , Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti îşi  propune să realizeze si  

să execute un  program de curăţenie generală  şi de înfrumuseţare a oraşului, începând cu  01.04 .2012  -  30 

aprilie 2012, şi pe tot parcursul anului cu  personalul beneficiar al Legii 416/2001, venitul minim garantat, SC 

Salubris Gilort SRL, diverse societăţi,  precum si  cu  sprijinul   cetăţenilor  oraşului, asociaţiilor de proprietari,  

instituţiilor publice  şi agenţilor economici . 

         Programul va cuprinde : 

 Salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a locurilor publice, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor 

rezultate , decolmatarea şanţurilor şi rigolelor , igienizarea cursurilor de apa Gilort , Blahnita şi a pâraielor 

permanente şi nepermanente, reparaţii străzi, drumuri comunale, întreţinere reţele de iluminat public(montare 

corpuri de iluminat public şi drosere), reparaţii fântâni publice, lucrări de întreţinere spaţii verzi.  

Spaţii verzi  

-  amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi  din oraşul Tg.Cărbunesti ,  

- tăieri de corecţie la trandafiri , arbori şi arbuşti , in verde  

 - săpat şi plantat flori de sezon  ; 

- plantat trandafiri  

- tăierea arborilor  şi arbuştilor ornamentali  care prezintă risc pentru traficul pietonal si auto  uscături  

- tăieri de corecţie la gardul viu  

- amenajarea de noi spaţii verzi  in zona  blocuri  si zona garii 

- plantare de  puieţi  : arţari , mesteacăn  şi tei  în  zonele  adiacente cailor rutiere  

- reparaţii  locuri de joaca , vopsitorii  accesorii  

- defrişări a zonelor împădurite   

 - lucrări de  întreţinere  punct fântâna  Balii   

 - văruit pomi  

-  stropiri împotriva bolilor si dăunătorilor   

 - producere material saditor  de toamna , primavara , vara  

 -cosit spatii verzi  

 -amenajare parc  zona Garii  

       Străzi  şi drumuri comunale  

 -curăţirea şanţurilor şi rigolelor  de scurgere a apelor pluviale   

 -curăţirea podeţelor de vegetaţie crescută şi  de deşeuri depozitate  

 -reparaţii  drumuri comunale ,  transport material pietros , reprofilare şi compactare  

 -continuarea lucarilor de  modernizare a drumului comunal DC 27 Stefanesti 

- reparaţii străzi  cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare   

- reparatii strada  Tudor Arghezi   cu îmbrăcăminte asfaltică, turnare covor asfaltic;  

 -reparatii strazi zona blocuri  

- marcaje străzi  şi treceri pietoni  

- maturat  străzi  şi trotuare  

- vopsit , văruit  borduri  vopsit balustrade poduri  

 -montat tuburi pentru preluare ape pluviale  

 -reparaţii punte Stefăneşti 

- identificarea  şi amenajarea de noi zone de parcare  in  zonele aglomerate fără a afecta spaţiile verzi  

- ridicarea pământului de pe acostamente şi zona de siguranţă a drumurilor 

 -reparat şi înlocuit indicatoare rutiere deteriorate   

       Fântâni publice   

- reparaţii fântâni publice ( tencuieli exterioare , vopsitorii , reparaţii . acoperiş , împrejmuiri şi vopsitorii)   

- reparaţii fântână arteziana  parc primărie ( curatit bazin  ,  vopsitorii ) 

- construit fântâni zona Ocol şi IAS ;   

       Mobilier urban   
  -reparaţii băncuţe  şi coşuri de gunoi , vopsitorii unde este cazul  

 - achizitie sistem de supraveghere video    

        Iluminat  public   
- lucrări de întreţinere la reţeaua de iluminat public  , montat  corpuri de iluminat , becuri , drosere  

       Salubritate  

 - colectarea deşeurilor menajere depozitate necontrolat    

 - lucrări de închidere la depozitul de deşeuri al oraşului  

  - colectare deşeuri electrice şi electronice    

  Acţiuni în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmării : modul de întreţinere şi curăţire a 

şanţurilor , rigolelor , ridicarea materialelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă , întreţinerea spaţiilor 

verzi , a împrejmuirilor ,a faţadelor clădirilor , continuarea lucrărilor de construcţii începute şi neterminate , 

depozitarea deşeurilor şi gunoaielor menajere în locuri nepermise.   

 Acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor ;  

  Acţiuni  având ca scop depistarea agenţilor economici şi  a cetăţenilor  care nu respectă legislaţia de mediu  în 

vigoare şi somare după caz , pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos. 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea cuantumului orar al indemnizaţiei pentru timpul efectiv  de lucru la intervenţii, 

pentru personalul SVSU Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - Raportul de specialitate ; 

          - Prevederile Legii nr. 307/2007 privind apărarea împotriva incendiilor;  

          - Prevederile OG nr. 88/2001 privind înfiinţarea Serviciilor pentru situaţii de urgenţă; 

          - OMAI nr. 718/30.06.2005 privind criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi 

dotarea SVSU;  

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

                       

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- - Se stabileşte cuantumul orar al indemnizaţiei pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii 

pentru personalul SVSU Tg.Cărbuneşti, în funcţie de natura incendiului, astfel:  

- incendii de vegetaţie uscată – 10 lei/ora 

- incendii de locuinţe, bunuri din gospodării, spaţii comerciale - 20 lei/ora  

    Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                       

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.03.2012, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                   Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012 

Nr. 32 
 



 

                  ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                

                                                 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontării cheltuielilor deplasării  primarului  oraşului 

domnul  ing. jr. Mazilu Mihai Viorel în localităţile Mannheim şi Ludwigshafen  

din Germania  
 

 

 

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 Relaţii cu Publicul, Mass- Media; 

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

modificările si completările ulterioare; 

- HG 518/ 1995 privind unele masuri si obligaţii ale personalului roman trimis  in străinătate 

pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

                                                                        HOTĂRĂŞTE  

  

 

    Art.1.-  Se aprobă decontarea  cheltuielilor deplasării  primarului  oraşului domnul ing. jr. Mazilu 

Mihai Viorel în localităţile Mannheim şi Ludwigshafen din Germania,   în sumă de 1.120 lei.  

 

    Art.2.- Primarul oraşului 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 29.03.2012, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                   Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012 

Nr. 33 

 



 

                  ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                

                                             

 

 

HOTĂRÂRE 

privind închirierea  terenului în suprafaţa de 543 mp 

 situat în zona staţiei CFR 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 nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicată ; 

       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

       - Solicitarea cu nr. 4787/15.03.2012 a instituţiei noastre; 

       - Răspunsul din partea Companiei Naţionale de Cai Ferate cu nr. 5082/20.03.2012; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

                                                                        HOTĂRĂŞTE  

  

 

    Art.1.- Se aprobă închirierea de către oraşul Tg.Cărbuneşti a terenului situat în zona staţiei CFR 

Tg.Cărbuneşti, în suprafaţa de 543 mp,  în scopul amenajării pentru comerţ cu produse second-hand, 

conform plan de situaţie anexat. 

 

    Art.2.- Preţul chiriei este de 0.94 lei /mp/luna,  fără TVA. 

 

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.03.2012, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 martie  2012 

Nr. 34 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind vânzarea prin încredinţare directa a unui teren in suprafaţa de 35,00 mp (7,00 x 5,00) din 

domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti, situat în intravilanul oraşului Tg.Cărbuneşti,  

strada Eroilor, judeţul Gorj 

 

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

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

       - raportul compartimentului de specialitate al administraţiei publice locale înregistrat sub nr.             

5249/22.03.2012; 

       - cererea înregistrata la Primărie cu nr.2776/10.02.2012, a domnului Luntraru Cristian, cu 

domiciliul în oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Eroilor, Bl. E5, Sc.1, Etaj P, judeţul Gorj,  prin care solicită 

cumpărarea prin încredinţare directa a terenului  din domeniul privat al oraşului Tg-Cărbuneşti,  aflat  

sub construcţia  cu destinaţie de garaj-auto,  care este proprietatea sa, conform autorizaţiei de construire 

nr.89/2000, beneficiind de dreptul de preemţiune; 

      - Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ing. Giurea Iulian; 

      - H.C.L nr.40 din 27.05.2009, privind inventarierea terenului în domeniul privat al oraşului Tg-

Cărbuneşti; 

     - prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor 

republicată şi a Ordinului nr.839/2009 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; 

     - faptul că acest teren aflat in domeniul privat al oraşului Tg-Cărbuneşti nu face obiectul unor cereri 

de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu 

caracter special privind fondul funciar, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu; 

     - prevederile art.121  alin.1,2 şi ale art.123 alin.1,2,3 si 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, 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 vânzarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţa de 35,00 mp (7,00 x 

5,00), aflat in domeniul privat al oraşului Tg-Cărbuneşti, cu datele de identificare prevăzute planul de 

situaţie anexat,  pe care se afla construcţia proprietatea d-lui Luntraru Cristian, conform autorizaţiei de 

construire nr.89/2000 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se însuşeşte raportul de evaluare  întocmit de S.C Conseval S.R.L prin expert evaluator, 

Ing.Giurea Iulian, pentru vânzarea terenului, valoarea de piaţa a acestui teren fiind de 534,00 lei         

(35 mp x 3,5 Euro =122,5 Euro). 

    Art.3.- Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti îl împuterniceşte pe domnul primar Mazilu Mihai 

Viorel pentru a semna actul de vânzare-cumpărare la Biroul Notarilor Publici. 

    Art.4.- Cheltuielile legate de întocmirea raportului de evaluare si a  actului de vânzare-cumpărare vor 

fi suportate de compărător, iar suma încasata  pentru vânzarea terenului se face venit la bugetul local al 

oraşului Tg.Cărbuneşti. 

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.03.2012, la                        

care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri .                 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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Nr. 35 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind   inventarierea în domeniul privat a unui teren în suprafaţa de 44,00 mp situat in  oraşul 

Tg.Cărbuneşti, în partea de nord a străzii Aleea Gării, judeţul Gorj şi  

aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestui  teren 

 

  

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 administraţiei publice locale înregistrat sub nr.5250/ 21.03.2012; 

       - cererea înregistrata la Consiliul local Tg-Cărbuneşti cu nr.2955/15.02.2012, a domnului Ghita 

Aurelian Dary, cu domiciliul în oraşul Tg-Cărbuneşti, strada Aleea Gării, nr.4, judeţul Gorj,   prin care 

solicită cumpărarea unui teren în suprafaţa totala de 44,00 mp;  

      - raportul de evaluare întocmit de expert evaluator  inginer Giurea Iulian; 

      - prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor 

republicată şi a Ordinului nr.839/2009 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; 

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

      - faptul că acest teren situat in intravilanul oraşului Tg-Cărbuneşti nu face obiectul unor cereri de 

reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu 

caracter special privind fondul funciar,  nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu; 

 

     În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) , lit “c” şi art 115 alin (1) lit “b“ coroborat cu art 45 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata cu modificările şi completările 

ulterioare , 

                                                                        HOTĂRĂŞTE  

 

         Art.1.- Se aprobă inventarierea in domeniul privat al oraşului a terenului în suprafaţa de 44,00 mp 

(21,10 m x 2,08 m), conform  schiţei anexate,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2.- Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţa de 44,00 mp (21,10 m x 

2,08 m) menţionat la art.1,  teren aparţinând domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti.  

         Art.3.- Se aprobă caietul de sarcini prevăzut în anexa nr.1.  

         Art.4.- Se însuşeşte  raportul de evaluare întocmit de S.C Conseval S.R.L Tg-Jiu prin ing. Giurea 

Iulian, privind evaluarea terenului în suprafaţa de 44,00 mp ce aparţine domeniului privat al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.5.- Vânzarea cumpărarea se va face prin acte încheiate în formă autentică, iar cheltuielile de 

perfectare a actelor vor fi suportate de cumpărător. 

         Art.6.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.03.2012, la                        

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

                 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 martie  2012 

Nr. 36 

 



                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  scutirea de plata taxei de salubritate  

pentru anul fiscal 2011 

 

 

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

       - expunerea de motive;   

       - raportul de specialitate;   

       - cererile  de scutire de la plata taxei de salubritate;    

       - Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare;  

       - Prevederile pct. 220 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare;  

       - Prevederile art. 36, alin. (2) lit. „ b “ si alin.(4), lit. „ c “ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, cu modificările si completările ulterioare.  

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

        Art.1.-  Se acordă scutire de la plata taxei de salubritate, aferentă anului fiscal 2011, pentru 

persoanele  înscrise  în „Tabelul nominal cu persoanele scutite de la plata taxei de salubritate aferentă 

anul fiscal 2011”, prevăzut în anexa nr. 1. 

         Art.2.- Se aprobă plata taxei de salubritate, aferentă anului fiscal 2011,  la jumătate (pentru o 

singură persoană) pentru persoanele  înscrise  în „Tabelul nominal cu persoanele care au solicitat plata  

la plata taxei de salubritate aferentă anului fiscal 2011,  la jumătate ( pentru o singură persoană) ”, 

prevăzut în anexa nr. 2. 

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

         Art.4.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

         Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.03.2012, la                        

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

                 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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Nr. 37 

          



 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind stabilirea suprafeţei pentru care se depune cerere de sprijin 

în campania 2012 la A.P.I.A. 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

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

oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

          - Ordinul Prefectului judeţului Gorj nr. 301/11.10.2010 privind trecerea in proprietatea privata a 

oraşului Tg.Cărbuneşti, a izlazului comunal; 

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

locală ; 

          - Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

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

modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

       Art. 1.- Se stabileşte suprafaţa totala de 73,0304 Ha  păşune pentru care se depune cerere de sprijin 

în campania 2012 la A.P.I.A., pentru care nu au existat solicitări de arendare, concesionare, închiriere 

sau  folosinţă gratuita. 

 

       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 29.03.2012, la                                        

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

                 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 29 martie  2012 

Nr. 38 

 

 

 



                  

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                

                                                 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind concesionarea prin licitaţie publica   a  serelor nr.1 si nr.2 situate în 

 partea de Est a S.P.C.L.E.P. - Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

       - expunerea de motive;   

       - raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei 

oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

       - Solicitarea nr. 5193/22.03.2012 din partea  d-lui Coverca Mădălin Constantin , privind 

concesionarea serelor nr.1 si nr.2 . 

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

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

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

       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

 

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

modificările şi completările ulterioare  

HOTĂRĂŞTE 

 

       

     Art.1.- Se aprobă Studiul  de  Oportunitate privind concesionarea serelor nr.1 si nr.2 situate in partea 

de Est a S.P.C.L.E.P.- Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj. 

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

nr.1 si nr.2, situate în partea de Est a S.P.C.L.E.P.- Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj, în vederea producerii 

de material săditor floricol si cultivării de legume. 

     Art.3.- Durata concesiunii este de 25 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 2,26 

lei/mp/luna.     
     Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

              Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.03.2012, la                                        

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

                 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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