
 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea 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 resurse – umane din cadrul instituţiei ; 

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

privind finanţele publice; 

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

contabilităţii instituţiilor publice; 

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

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

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

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

menţionate în expunerea de motive şi în raportul de specialitate; 

    - HCL nr. 19/11.02.2013   privind aprobarea alocării sumei de 104.766,40 lei subvenţie către DSC;    

    - Adresa nr.18142/19.03.2012 emisa  de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj înregistrata cu 

nr.6.113/20.03.2013; 

    - Adresa nr.3374/18.03.2013 emisa de  Consiliului Judeţean Gorj; 

    - Deciziile nr.121,126,127/2013  emise de  Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj ; 

    -Adresa nr.1701/21.03.2013 emisa de  Spitalului Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti înregistrata 

cu nr.6280/21.03.2013 privind aprobarea bugetului pe anul 2013; 

    -Adresa nr.72/03.012.2012 emisa de Asociaţia „Inimi de Gorjeni” solicitând suma de 3.300 lei; 

   -Adresa nr.516/2831/17.01.2013 emisa de SC Aparegio Gorj S.A înregistrata cu nr.1712 din 

24.01.2013 solicitând suma de 447.356 lei; 

   -Adresa nr.971/04.02.2013 emisa de Aparegio Gorj S.A înregistrata cu nr.2697/07.02.2013 privind  

stadiul majorării capitalului social al Aparegio S.A ; 

   - Adresa nr.2624/06.02.2013 emisa de Parohia Sf.Antim Ivireanu solicitând suma de 150.000 lei 

   - H.G. nr. 72/2013 privind costul standard per elev/preşcolar; 

   -Adresa nr.318/29.11.2012 emisa de Şcoala Generală „George Uscatescu” privind proiectul de buget  

pe anul 2013 ; 

   -Adresa nr.19.612/27.11.2012 emisa de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” privind propunerile de 

buget pe anul 2013; 

   -Adresa nr.405/19.03.2013 înregistrata cu numărul 6060/19.03.2013 emisa de Şcoala Generală 

„George Uscatescu” privind finanţarea si baza materiala a învăţământului preuniversitar; 

 

         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 local de venituri şi cheltuieli  pe anul 2013 al oraşului Tg.Cărbuneşti în 

sumă totală de 12.883.400 lei  pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate bugetare, 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    Art.2.- Se  aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri 

proprii si al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013 în sumă totală de  

21.300.250 lei pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate bugetare, conform  anexei nr.2 

(formular  cod 11/02). 

    Art.3.- Se aprobă „Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2013” conform anexei nr. 3 

(formular cod 14). 

    Art.4. –Se aprobă numărul de personal  şi fondul salariilor  pe anul 2013, conform anexei nr. 4. 

    Art.5. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                  

    Art.6. – Se aproba  utilizarea  excedentului  anului 2012 in suma de 306.186,48 lei constituit la 

31.12.2012  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

    Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

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

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei  ordinare din data 27.03.2013, la care au                   

 participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru, 1 vot  contra şi 

1 abţinere.  

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 martie  2013 

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 pentru anul 2013 

              

 

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. 1946/2013; 

- 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 27.03.2013, la    

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

                  şi 1 vot contra. 

          

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                Luntraru Alexandru                                                        SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013 

Nr. 28 



                               

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei de repartizare a unui număr  

de 9 de 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.2401/04.02.2013 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. 22/28.02.2013 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 9 de locuinţe   pentru tineri, destinate 

închirierii, 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,  in  termen de 7 

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

condiţiile legii. 

    Art.2.- Repartizarea efectiva pe apartamente se va  face de către primarul oraşului si 

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

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 27.03.2013, la    

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                Luntraru Alexandru                                                        SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013 



Nr. 29 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 29/27.03.2013 
       

 

 

 

 
LISTA 

de repartizare  a unui număr de 9 locuinţe pentru tineri destinate închirierii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele si prenumele 

titularului cererii 

Data  

naşterii 

Numărul 

înregistrării 

cererii 

Data 

înregistrării 

cererii 

Ap. 

reparti- 

zat   

-2 cam- 

Punctaj. 

 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Sosoi Elena  01.10.1987 21375 27.12.2012  2 cam  44 

2 Cojan Cristina  25.12.1981 18864 19.11.2012  2 cam  43 

3 Didelea Bogdan  29.04.1979 17877 06.11.2012  2 cam  40 

4 Popescu Mihaela Elena  04.09.1985 18781 16.11.2012  2 cam  36 

5 Militaru  Mihai Andrei 30.01.1987 20405 06.12.2012  2 cam  36 

6 Serban Ana Maria  30.08.1988 15568 04.10.2012  2 cam  35 

7 Braicu Lucian  31.03.1990 17898 07.11.2012  2 cam  35 

8 Stanescu Dragos  Vasile  02.04.1993 21273 21.12.2012  2 cam  35 

9 Dutan Petre  03.10.1987 20406 06.12.2012  2 cam  33 



 

              ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL 

                                                         

 

 

HOTĂRÂRE 

       privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea  

oraşului Tg.Cărbuneşti, 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 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 2013, 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 27.03.2013, la    

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

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                Luntraru Alexandru                                                        SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013 

Nr. 30 



 
Anexă  la HCL nr. 30 din 27.03.2013 

 

 PROGRAM 

privind măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea oraşului Tg.Cărbuneşti 

ANUL 2013 

 

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

şi rurale , Consiliul Local  şi  Primăria oraşului , conform art. 8  au  obligaţia şi răspunderea pentru a pentru a  

crea  unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ în acest sens vor asigura  următoarele  măsuri :  

IConsiliul 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 Serviciului Urbanism  Amenajarea  

Teritoriului Gospodărie Urbană si Proţectia Mediului ;  

 c) prevenirea poluării accidentale  a mediului sau  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 zona  ;  

       Termen      - permanent  

        Răspund   - Consiliul Local , Primarul  ,compartimentele de specialitate si Operatorul de servicii de 

salubrizare ;  

  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  , compartimentele de specialitate  si Operatorul de servicii de 

salubrizare ;  

    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  , compartimentele  de specialitate  si 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  Politia Locala    

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

                  Termen          - permanent  

                   Răspund      - Consiliul Local , Primarul ,   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 ale 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,  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; 
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pastrarea curateniei pe arterele de circulatie si in locurile publice   
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#j)curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. 

k)curatirea si intretinerea santurilor , rigolelor si podetelor aferente proprietatii.  
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          Pentru asigurarea unui mediu curat şi sănătos , Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti îşi  propune să realizeze si  

să execute un  program de curăţenie   şi de înfrumuseţare a oraşului  , începând cu  01.04 .2013 -  30 .04. 2013  

si pe tot parcursul anului , cu  personalul beneficiar al Legii 416/2001 , venitul minim garantat , SC Salubris 

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

instituţiile publice  şi agenţii 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 si nepermanente , reparatii strazi , drumuri comunale  , intretinere retele iluminat public  reparatii 

fantani publice  lucrari de intretinere spatii 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 uscati si a celor  care prezintă risc pentru traficul pietonal si auto  

- tăieri de corecţie la gardul viu  

- amenajarea de noi spaţii verzi  in zona  blocuri   si strada Trandafirilor  

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

- reparaţii  locuri de joaca , vopsitorii  accesorii  

- defrişări a zonelor împădurite   

 - văruit pomi  

-  stropiri impotriva bolilor si daunatorilor   

 - producere material saditor  de toamna , primavara , vara  

 -cosit spatii verzi  

     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  

- reparaţii străzi  cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare   

 -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 in zonele cu probleme 

 -reparaţii punte Stefăneşti, Rogojeni  

- 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 ) 

       Mobilier urban  

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

 - achizitie  bancute si cosuri de gunoi    

       Iluminat  public  

 - continuarea lucarilor de modernizare a retelei de iluminat public  

         Salubritate  

 - colectarea deşeurilor menajere depozitate necontrolat    

 - colectarea selectiva  a deseurilor  (PET –URI , HARTIE , CARTON   DEE-URI ) 

 - achizitia  de recipienti pentru colectarea selectiva  a deseurilor 

- ridicarea deseurilor municipale  dupa graficul stabilit  

 

  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  aprobarea  taxelor pentru vânzarea produselor în piaţa oraşului   

începând cu data de 01.04.2013 

 

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 administratorului pieţii Vlăduţescu Ovidiu;  

          - rata inflaţiei pe anii 2011 şi 2012 , conform buletinelor statistice ; 

          - Legea nr. 571/2004-Codul Fiscal şi Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal privind 

taxele şi impozitele locale ,cu modificările  si completările ulterioare ; 

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

          - Legea nr. 5 /2013- privind bugetul de stat 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  taxele ce se vor încasa în piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti, începând cu data de 

01.04.2013, după cum urmează: 

A. Sectorul nealimentar –taxă = 2,1 lei/mp/zi ; 

B. Sectorul  Agroalimentar şi Târgul Săptămânal  - taxă:  

                                       - 6,5 lei/masă, indiferent de poziţia mesei pentru producătorii agricoli; 

                                       - 8 lei/masă, indiferent de poziţia mesei pentru societăţi comerciale; 

C. Sectorul agroalimentar, Sector nealimentar şi târg săptămânal : 

 1.-pentru autoturism= 17 lei /zi; 

 2.-pentru un autocamion = 42 lei/zi  ; 

            3.-Aro + remorca = 25 lei /zi  

 4.-pentru 1 mp pe jos =  3 lei/zi. 

D. Sector lactate :  (1)  - 8 lei /galantar /zi-la brânză ; 

                   (2)  - 8 lei/masă /zi-la lapte ; 

E. taxa WC piaţă = 1 leu/persoana  

F. Taxă cântar = 6 lei/zi; 

G. Taxă parcare : (1) -1,5 lei/zi pentru autovehiculele proprietatea persoanelor ce comercializează în     

                                    piaţa agroalimentară; 

                  (2)  - 1 leu/h pentru celelalte autovehicule parcate ; 

H. Taxă pentru vânzarea ambulantă:  - 45 lei /persoană/an;  

                                                            - 10 lei/persoană/zi; 

    Art.2.- Pentru neplata în termen a taxei  se percep penalităţi pentru plata cu întârziere de 0,1%/zi. 

    Art.3.- (1) Neplata consecutivă a taxei de piaţă, timp de 30 zile, atrage după sine evacuarea din 

piaţă, fără drept de revenire, a persoanelor fizice şi juridice ce comercializează produse în piaţă, 

urmând ca debitul neîncasat să fie recuperat prin acţiune la instanţa judecătorească . 

                (2) Comisia de evacuarea a celor rău platnici va fi constituită prin dispoziţie a primarului.  

    Art.4.- Primarul  şi personalul din cadrul Administraţiei Pieţii oraşului Tg.Cărbuneşti vor duce la 

îndeplinirea prezenta hotărâre. 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.03.2013, la care au                  

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                Luntraru Alexandru                                                        SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin   
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Nr. 31 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  
 

 

HOTĂRÂRE 

privind  trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al acestuia , a unei 

construcţii  cu destinaţie de „Grup sanitar(WC cu doua cabine)”, aflat în administrarea 

Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti ,  

 în vederea scoaterii din funcţiune a  acesteia  
 

 

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 biroul domeniului public si privat  si al serviciului Urbanism; 

          - Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/2003, privind bunurile proprietatea publică,cu 

modificările şi completările ulterioare, precum si ale art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 

pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale 

care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ teritoriale, aprobată prin Legea 246/2001; 

          - Prevederile art.7 alin.(17) din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, 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.- (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al acestuia a 

construcţiei cu destinaţie de „Grup sanitar (WC - 2 cabine)”, aflat în administrarea Colegiului Naţional 

Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti. 

                 (2)  Trecerea în domeniul privat al oraşului a construcţiei prevăzute la alin (1) se face în 

vederea scoaterii din funcţiune a acesteia. 

                (3)  După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei prevăzute la alin. (1), Colegiul 

Naţional Tudor Arghezi şi Primăria oraşului îşi vor actualiza  în mod corespunzător datele din evidenţa 

inventarului domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti, aprobat prin H.G. nr.1268/2005 -Anexa     

nr. 3, poziţia 83,  lit.I. 

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

Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”, vor asigura  ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.03.2013, la    

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                Luntraru Alexandru                                                        SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin   
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  concesionarea  prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 2 mp situat în 

strada Pandurilor, Bl.B8, teren aparţinând domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

        - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

        - Expunerea de motive; 

        - Raportul  de specialitate al compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat; 

        - Solicitarea nr. 6323/22.03.2013 din partea d-nei Răscol Emilia privind concesionarea terenului  

           în suprafaţa de 2 mp, situat in str. Pandurilor, bl. B8 ; 

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

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

        - Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 

        - OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;  

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

   

 

    Art.1.- Se aprobă concesionarea, prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţa de 2 mp situat în 

str. Pandurilor, Bl.B8, cu destinaţie scară de acces, doamnei  Răscol Emilia, începând cu data de 

08.04.2013. 

    Art.2.- Durata concesiunii pentru suprafaţa de 2 mp – scară de acces, este de 10 ani, preţul fiind de        

26 lei/mp/an. 

    Art.3-. 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 27.03.2013, la care au                  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                Luntraru Alexandru                                                        SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin   
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea unor obiective de investiţii din contul de  imobilizări în curs 

 în domeniul public şi în  domeniul privat  ale  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; 

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

          - Soldul contului 231- imobilizări in curs la data de 31.12.2012; 

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

          - Lucrările executate şi recepţionate (reabilitări şi modernizări efectuate în baza contractelor de 

execuţie finalizate în perioada 2007-2012) de  la clădirile ce aparţin domeniului public al oraşului 

Tg.Cărbuneşti; 

          - HG nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 

construcţii si instalaţii aferente acestora modificata ; 

      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 obiectivelor de investiţii finalizate din contul de imobilizări în curs în 

domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, conform anexei nr.1. 

    Art.2.- Se aprobă majorarea valorii de inventar al clădirilor din domeniul public al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  cu valoarea lucrărilor de reabilitare a acestora, conform anexei nr.2. 

    Art.3.- Se aprobă majorarea valorii de inventar a centralei termice din dotarea primăriei care 

aparţine domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti, conform anexei nr.3.  

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

    Art.5-. 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 27.03.2013, la care au                  

participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru, 1 vot contra şi           

1 abţinere. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                Luntraru Alexandru                                                        SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin   

 

 

 

 

 

 

 



 

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013 

Nr. 34 
 

 
                Anexa nr. 1 la HCL nr. 34/27.03.2013  

ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI  

JUDEŢUL GORJ  

 

SITUAŢIA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUŢIE –CONT 231 LA 31.12.2012 

RECEPŢIONATE   

Cod 

clasificare 

mijloace fixe Nr crt Denumuirea  obiectivului  

Total valoare  

            - lei - Observatii  

  1 Piata  sector industrial 71,000.00   

  2 Piata sector agroalimentar 81,056.08   

2.1.16.5 3 Instalatie gaze sala sport liceu 11,970.60   

2.1.16.5 4 Instalatie gaze cresa 7,625.00   

1.7.2.1. 5 Iluminat public zona blocuri 170,254.01   

1.8.1. 6 1-Fantana publica Parc Stejaret 4,908.63   

  7 2-Fantana publica Gradinita IAS 3,333.38   

  8 3-Fantana publica Ocolul Silvic 2,826.18   

1.7.2.1. 9 Iluminat public zona Gilortului 8,985.24   

1.10.       10 Reabilitare strada Bradului  223,143.49   

1.7.2.1. 11 Iluminat public  str.Teilor 13,323.18   

3.3.6. 12 Sistem video stradal 75,315.00   

    TOTAL  673,740.79   

 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 34/27.03.2013  

ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI  

JUDEŢUL GORJ  

 

SITUAŢIA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUŢIE –CONT 231 LA 31.12.2012 

RECEPŢIONATE   

Cod 

clasificare 

mijloace fixe Nr crt Denumuirea  obiectivului  Total valoare - lei - Observaţii  

1.6.2. 3 Reabilitare CNTA  371,616.14   

1.6.2. 4 Reabil.Sc.cls.I-VIII George Uscatescu 245,642.31   

1.6.2. 5 Reabil.Sc.cls.I-IV Floresteni 113,857.47   

1.6.2. 6 Reab.Grad.cu program prelungit 58,000.00   

1.6.2. 9 Reabilitar Cresa de copii 8,949.32   

2.1.24.4. 12 Extindere retea apa Cojani 44,434.78   

2.1.24.4. 13 Extindere retea apa Curteana 49,128.82   

  21 Reabilitare retele apa oras Tg Carbunesti 450,598.08   

    Statie transfer deseuri oras Tg Carbunesti 344,743.79   

    Alimentare cu apa Floresteni -Forare put  181,346.82   

    TOTAL  1,868,317.53   

 

Anexa nr. 3 la HCL nr. 34/27.03.2013  

ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI  

JUDEŢUL GORJ  

 

SITUAŢIA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUŢIE –CONT 231 LA 31.12.2012 

RECEPŢIONATE   

Cod Nr crt Denumirea  obiectivului  Total valoare Observaţii  



clasificare 

mijloace fixe 
 - lei - 

2.1.16.6. 1 Centrala termica primărie 11,277.08 Domeniul privat 

    TOTAL  11,277.08   

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea suprafeţei pentru care se depune cerere de sprijin 

 în campania 2013 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 compartimentului de specialitate; 

          - Ordinul  nr. 301/11.10.2010 privind trecerea în 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 71,10 ha,- păşune pentru care se depune cerere de sprijin 

în campania 2013 la A.P.I.A., pentru care nu au existat solicitări de arendare, concesionare, închiriere 

sau  folosinţă gratuită. 

      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 27.03.2013, la care au                  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                Luntraru Alexandru                                                        SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin   

 

 

 

 

 

 

 



 

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013 

Nr. 35 
 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării a terenului în suprafaţă de  

40 mp, situat în partea de sud a Pieţii oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - Expunerea de motive ; 

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

          -  Solicitarea nr. 5486 din 12.03.2013 a d-lui Sburlea Tudor Marcel; 

          - Raport de evaluare întocmit de S.C CONSEVAL SRL - expert evaluator ing. Giura Iulian; 

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

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

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se însuşeşte Raportul de Evaluare efectuat de SC CONSEVAL SRL- expert tehnic   

autorizat- ing. Giura Iulian pentru terenul în suprafaţă de 40 mp, situat în partea de sud a Pieţii  

oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj. 

    Art.2.- Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării a terenului în suprafaţă de 40 mp 

situat în partea de sud a Pieţii  oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj. 

    Art.3.- Preţul de pornire la licitaţie în vederea vânzării terenului in suprafaţa de 40 mp situat in 

partea de sud a Pieţii  oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul  Gorj  este de 6.050 lei. 

    Art.4.- Se aproba caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publica a terenului în suprafaţa de 

40 mp situat in partea de sud a Pieţii  oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul  Gorj. 

    Art.5.- Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în formă autentică la Biroul Notarului Public, 

taxele aferente urmând a fi suportate de cumpărător.  

    Art.6.- Primarul oraşului şi 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 27.03.2013, la care au                  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                Luntraru Alexandru                                                        SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin   

 

 

 

 

 

 



 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013 

Nr. 36 


