
HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al  

 domnului IVĂNIŞ GRIGORE   prin  deces  

şi  declararea locului de consilier local vacant  

 

 

 

 

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

       - expunerea de motive;  

       - REFERATUL – CONSTATATOR la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier local al  domnului Ivăniş Grigore şi declararea locului de 

consilier local vacant;  

       - prevederile art.9, alin.2, litera i), alin.(3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

       - prevederile art.71 alin.(2) lit. j) şi alin.(3) din Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Local al oraşului   Tg.Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. nr.65/11.07.2012.    

 

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

cu modificările şi completările ulterioare şi  art.9, alin.(3) şi art. 12 din Legea nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

          Art.1.-(1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului          

IVĂNIŞ GRIGORE,  prin deces.   

                      (2) Se declară vacant locul de consilier local al domnului IVĂNIŞ GRIGORE. 

          Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi 

persoanelor interesate. 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la  

care 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 



 

 

Tg.Cărbuneşti,  23 martie  2015 

Nr. 20 

 

 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind  validarea mandatului de consilier local al domnului  MIHĂILESCU 

CONSTANTIN 

 şi modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  

 

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

       - expunerea de motive;Raportul  la proiectul de hotărâre validarea mandatului de consilier 

local al domnului Mihăilescu Constantin; 

        - Hotărârea Consiliului Local  prin care se constată încetarea de drept a mandatului de 

consilier local al d-lui Ivăniş Grigore şi declararea locului de consilier vacant; 

        - adresa nr. 4 din 10.03.2015 din partea USL Gorj către Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, 

înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 4.794 din  13.03.2015;   

        - procesul verbal întocmit de comisia de validare a consiliului local;   

        - solicitarea doamnei consilier local Novac Aurora Victoria de a activa în cadrul comisiei de 

specialitate a consiliului local pentru învăţământ;  

        - prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile art. 6, alin. 2 şi  alin. 3 din  Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 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.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local 

al domnului   MIHĂILESCU CONSTANTIN, candidat pe lista Alianţei Politice USL din 

partea Partidului Social Democrat Român la alegerile locale din iunie 2012, pe locul rămas 

vacant în urma încetării de drept a mandatului  de consilier local al domnului Ivăniş Grigore. 

    Art.2.- (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri doamna Novac Aurora Victoria va 

face parte din Comisia de specialitate a consiliului local pentru învăţământ, sănătate şi familie, 

activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copiii, tineret şi sport. 

                 (2) Comisia de specialitate a consiliului local pentru învăţământ, sănătate şi familie, 

activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copiii, tineret şi sport se 

reorganizează în următoarea componenţă : preşedinte –Cocheci Constantin, secretar-Birău 

Dănuţ, membrii-Novac Aurora Victoria, Neamţu Tatiana, Ionescu Marian .   

    Art.3.- (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri domnul Mihăilescu Constantin va 

face parte din Comisia de specialitate a consiliului local pentru activităţi economico financiare, 



amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi 

turism.                                              

                 (2) Comisia de specialitate a consiliului local pentru activităţi economico financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi 

turism                                              se reorganizează în următoarea componenţă : preşedinte – 

Popescu Nicolae, secretar - Mihăilescu Constantin, membrii - Călina Iuliu, Săvescu Grigore, 

Coman Loredana.   

  Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi 

persoanelor interesate. 

              Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la  

care 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

Tg.Cărbuneşti,  23 martie  2015 

Nr. 21 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind   rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2015 

 

 

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 buget,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.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

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

ulterioare; 

- adresa nr. 37.226 /06.03.2015, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, 

înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 4.426 /09.03.2015; 



- adrese, rapoarte, referate  şi alte documente primite de la compartimentele de resort din cadrul 

Primăriei şi de la ordonatorii terţiari de credite menţionate în raportul de specialitate al biroului 

contabilitate;  

- contul de execuţie la data de 15.03.2015; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se  aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, cu suma de + 207,32 mii lei  şi modificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli, respectiv virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei 

bugetare şi de la un program la altul,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 

11/01). 

    Art.2-.Se  aprobă rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de + 227,00 

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

    Art.3.- Se  aprobă rectificarea activităţilor finanţate din fonduri externe nerambursabile pe 

anul 2015, cu suma de + 17,53 mii, conform anexă nr. 3; 

    Art.4.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, 

conform anexei nr. 4 (formular cod 14). 

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile  de specialitate din cadrul 

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

hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 22 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi  Statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului oraşului 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 ; 

- 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 Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;  

- 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 modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate 

al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexelor nr. I şi  II, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

Tg.Cărbuneşti   vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 23 

 



           

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale acordate la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti - 2015 

 

 

 

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 asistenţă Socială;  

       - adresa nr. 1469 din 02.02.2015 a CJ Gorj înregistrată la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 2647 

din 10.02.2015; 

       -  Prevederile  art. 112 alin.(3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011; 

       - Prevederile art. 36 alin.6, lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

             In temeiul art. 45  din Legea  nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

   Art.1.-  Se aprobă „Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul 

oraşului Tg.Cărbuneşti – 2015”, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.   

   Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 24 

 

 

 
 

 

                ROMÂNIA                                                                anexă la HCL nr. 24 din 

23.03.2015 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

       CONSILIUL LOCAL 
 

 

PLAN ANUAL  

 DE ACŢIUNE  PRIVIND SERVICIILE SOCIALE - 2015  

 

 

         Planul anual de acţiune privind serviciile oferite la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti , judeţul 

Gorj ,se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti  conform Legii nr. 292/2011. 

         Planul anual de acţiune poate fi modificat ; 

- ca urmare a unor modificări intervenite in structura aparatului propriu al primarului; 

- ca urmare a modificării sau apariţiei unor acte legislative; 

         Actualele masuri adoptate de Guvernul Romaniei pentru reducerea saraciei si facilitatile 

acordate persoanelor defavorizate social intaresc si completeaza eforturile autoritatilor locale in 

acoperirea de programe sociale  si acordarea de masuri de protectie si asistenta sociala pentru cat 

mai multe categorii de persoane vulnerabile din comunitate . 

        La nivelul orasului Tg-Carbunesti a fost identificate urmatoarele grupuri tinta 

(categorii de  beneficiari) după cum urmează: 
1. Copii şi familii aflate în dificultate; 

                                    2. Persoane vârstnice; 

                                    3. Persoane cu handicap 

                                    4. Persoane defavorizate de etnie roma;  

5. Alte persoane în situaţii de risc social; 

       
       In cursul anului  2014 s-au aflat in evidenta  un nr. de 59 de dosare  avand un numar de 121 

beneficiari de venit minim garantat, 44 de  familii beneficiare de alocatie de sustinere,65 de 

beneficiari ai alocatiei de stat , 29 de familii beneficiare de indemnizatie pentru cresterea 



copilului,10 familii beneficiare de stimulent pentru cresterea copilului pana la doi ani ,ajutoare 

de urgenta 47 de familii,incalzirea locuintei conform OUG nr.70/2011 -126 familii. 

      Referitor la persoanele cu handicap in cursul anului 2014 au beneficiat de asistent personal 

(insotitor)un numar de 23 persoane din care 7 pentru minori si 16 pentru adulti si 30 de 

indemnizatii pentru  persoanele cu handicap(26 pentru adulti si 4 pentru minori.   

          

  Obiective specifice urmarite prin PLANUL LOCAL DE ACTIUNE 
1. Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din 

domeniul asistentei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului 

ţintă (categoriilor de beneficiari); 

2. Obiectiv specific 2 : Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care 

să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire scolară 

şi profesională, adrese de domiciliu, etc.), date privind indemnizaţiile acordate 

(ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încalzire,, alocaţii de susţinere, 

etc.), cuantumul şi data acordarii acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru  

actualizarea acestor evidenţe; 

3. Obiectiv specific 3 :  Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi 

performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale  la nivelul oraşului  

Tg-Carbunesti . 

4. Obiectiv specific 4 : Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul 

populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.   



 

Nr. 

Crt. 

 

Masuri 

 

Acţiuni 

 

Termen 

 

1. Masuri de asistenta si protectie 

sociala  pentru familiile/persoane 

fără venituri sau cu venituri reduse –

Legea 416/2001 

- indentificarea familiilor si persoanelor  singure in 

vederea acordarii ajutorului social; 

- activitati de informare despre drepturi si obligatii; 

-acordare venit minim garantat pentru 

persoanelor aflate in imposibilitatea asigurarii in 

mod independent a nevoilor de ordin financiar,in 

limitele prevazute de Legea 416/2001 cu 

modificarile si completarile ulterioare si sprijinirea 

beneficiarilor de ajutor social la acordarea ajutorului 

pentru incalzire in perioada sezonului rece  

 

permanent 

2. Masuri de protectie si asistenta 

acordate persoanelor cu handicap 

grav 

-angajarea de asistentii personali si acordarea de 

indemnizatii pentru persoanele cu handicap 

-verificarea activitatii asistentilor personali ; 

 

permanent 

3. Masuri de asistenta si protectie 

sociala pentru situatii deosebitesi 

acordate in baza Legii 416/2001 si a 

HCL 37/21.03.2011 

-acordarea ajutoarelor de urgenta 

 
 

permanent 

4. Acordarea alocatiei de sustinere a 

familiei 

-sprijinirea familiilor in vederea completarii 

formularelor si intocmirea dosarului privind alocatia 

de sprijin 

 

permanent 

5. Acordarea indemnizatiei /stimulent 

pentru cresterea copilului pana la 

varsta de 2 ani 

-sprijinirea familiilor in vederea intocmirii dosarului 

pentru indemnizatie/stimulent crestere copil 
 

Permanent 

6. Acordare alocatii de stat  -sprijinirea familiilor in vederea intocmirii dosarului 

pentru alocatia de stat ; 
 

Permanent 

 

7. Masuri de asistenta si protectie 

sociala pentru familiile/fara venituri 

sau cu venituri reduse,in perioada 

sezonului rece-OUG 70/2011 

-sprijinirea populatiei in vederea completarii 

formularelor pentru acordarea ajutorului pentru 

incalzire in perioada sezonului rece  

 

01.11.2015-

31.03.2016 

8. Masuri de sprijinire pentru 

persoanele aflate in dificultate prin 

programe de ajutoare  

-distribuirea de alimente catre categorii sociale 

defavorizate in cadrul programului POAD;  

-distribuirea de lapte praf pentru copii cu varsta 0-1 

an   

-anual 

 

 

-lunar 

9. Masuri de asistenta in domeniul 

protectiei copilului conform Legii 

272/2004 cu modificarile si 

completarile ulterioare ;  

-indentificarea copiilor cu parintii plecati in 

strainatate; 

-monitorizarea si evaluarea acestora  pe o perioada 

de trei luni si asigurarea si propunerea masurii de 

plasament unde situatia impune ; 

 

permanent 

 

 

 

10. Indentificarea si rezolvarea 

problemelor cu care se confrunta 

persoanele de etnie  

-identificarea copiilor romi care nu frecventeaza 

cursurile scolare si informarea familiiilor acestora cu 

privire la necesitatea frecventarii acestorcursuri; 

-identificarea persoanelor care nu au acte de 

identitatesi sprijinirea lor in obtinerea  actelor de 

identitate ; 

 

 

 

 

permanent 

 

  Aplicarea Planului de actiuni se face in conditiile unei verificari  periodice a nevoilor  

beneficiarilor de asistenta sociala, asa cum este de fapt prevazut si in legislatia in vigoare .De cele mai 

mule ori ,beneficiarul unei masuri de protectie sociala aduce in discutie aparitia si a altor posibile 

probleme ,astfel incat acesta devine beneficiarul mai multor actiuni si masuri de protectie sociala . 



           Atingerea obiectivelor din planul de actiune privind masurile de asistenta sociala se realizeaza 

conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli alocat in anul 2015 .  

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achitării integrale a autoutilitarei DACIA LOGAN achiziţionată 

conform contract de leasing nr. 159916 /04.02.2013 

 

 
 

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 Administrarea domeniului public si privat; 

 - referatul nr. 4997/17.03.2015; 

 - prevederile legi 273/2006 Finantelor publice Locale cu modificarile si completarile 

ulterioare.;  

 - prevederile legii 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată cu modificările 

si completările ulterioare; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 
 

         Art.1.- Se aprobă  achitarea integrala a autoutilitarei DACIA LOGAN nr. de înmatriculare                

B-538-MAI,  achiziţionată  conform contract de leasing nr. 159916 /04.02.2013. 

         Art.2.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 25 

 

 

 

 
 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de  Dezvoltare 

Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 

 „ADIA” 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; 

       - Prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (R1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

       - Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (R1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

      - Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005; 

      - Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

     - Hotărârea nr. 742 din 26 august 2014;  



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

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1- Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară „ADIA” GORJ, în forma prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 

„ADIA” GORJ, în forma prevăzută în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

    Art.3.- Se împuterniceşte domnul Mazilu Mihai Viorel - primar al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

să semneze în numele şi pe seama oraşului Tg.Cărbuneşti, Actul Constitutiv şi Statutul 

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ, anexate la prezenta hotărâre. 

    Art.4.-Se desemnează domnul Mazilu Mihai Viorel - primar al oraşului Tg.Cărbuneşti- în 

calitatea de reprezentant al oraşului Tg.Cărbuneşti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ.  

    Art.5.-Se mandatează domnul Mazilu Mihai Viorel, reprezentant în Adunarea Generală a 

Asociaţilor, să susţină numirea  domnului Cîrţînă Ion  posesor al CI seria GZ, nr. 223102, 

domiciliat în oraş Tg.Cărbuneşti, strada Eroilor , bl. E5, sc.1, ap.2 ca membru în Consiliul 

director al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ.  

    Art.6.- Se împuterniceşte reprezentantul oraşului Tg.Cărbuneşti în Adunarea Generală a 

Asociaţilor să aprobe în cadrul acestui organ de conducere un nivel al cotizaţiei al cărui 

cuantum anual nu poate depăşi suma de 7.000 lei. 

 

 

 

 

 

    Art.7-  Se împuterniceşte domnul Gherghe Mihai-Alexandru posesor al CI seria GZ, nr. 

425509 domiciliat în Tg.Jiu, strada Nicolae Titulescu, nr.9A, bl.9A,sc.2, et.4., ap.29, judeţul 

Gorj, să desfăşoare formalităţile de modificare a actului constitutiv şi statutului la Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu Jiu. 

    Art.8.- Asociaţia de  Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA” Gorj face parte din sectorul public potrivit 

Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 

2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană şi 

are obligaţia să raporteze anual Ministerului Finanţelor Publice date cu privire la situaţia 

economico-financiară a acestora, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului 

finanţelor publice. 

           Art.9.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 



      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  



 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ,,Regulamentului  local privind amplasarea si autorizarea 

mijloacelor de publicitate”  în  oraşul 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 înregistrat sub nr.3067 din 17.02.2015 al  

Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

       - Prevederile Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate; 

       - Prevederile Legii 50/1991,  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicata; 

       - Prevederile Legii 148/2000 privind publicitatea, cu modificările si completările ulterioare; 

       - prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata; 

       - Prevederile Ordinului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea 

si                 amplasarea construcţiilor, instalaţiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor; 

       - Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, 

republicata; 

       - Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata; 

       -Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

actualizata; 

       -Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de 

aplicare a    Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificări prin 

Lege nr. 3/2003; 

      In temeiul si art. 45 alin(1) din   Legea  nr. 215/2001 privind Adminstratia  Publica Locala, 

republicata, 

       În temeiul  art. 36 alin(2) lit.c,b,d, alin(4) lit.a, alin(6) lit a, pct.19 şi  art.45   din Legea 

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

ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.- Se aprobă  „Regulamentul  local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de 

publicitate în   oraşul  Tg.Cărbuneşti”, conform anexei care face parte integranta din prezenta 

hotărâre.  

    Art.2.- La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.63/24.06.2010 care a 

aprobat Regulamentul  privind modul de organizare, autorizare si desfăşurare a activităţii de 

publicitate pe raza administrativ-teritoriala a  oraşului Tg.Cărbuneşti.  

    Art.3.- „Regulamentul  local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în   

oraşul  Tg.Cărbuneşti” va intra în vigoare la data de 01.04.2015. 

    Art.4.- Primarul, biroul Administrarea domeniului public si privat, Politia Locala 

Tg.Cărbuneşti, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului şi celelalte compartimentele de 

resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 27 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism din oraşul 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 Serviciului Urbanism si Amenajarea 

Teritoriului, înregistrat la nr. 3134 din 18.02.2015; 

       - prevederile Ordinului M.D.R.T nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare 

si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului si de urbanism; 

       - prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu 

modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată; 

       - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică; 

       - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  

 

       În temeiul   art.36, alin.5, lit.c şi art.45  din Legea nr.2l5/2001 – legea  administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 

planului de amenajare a teritoriului si urbanism din oraşul Tg.Cărbuneşti, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



    Art.2.- Primarul, responsabilul cu urbanismul, personalul de la biroul relaţii cu publicul  şi 

celelalte compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 28 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al  

Clubului Sportiv „Gilortul Tg.Cărbuneşti”, pe anul 2015 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

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

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate nr. 32/05.03.2015; 

       -  Propunerea de buget înaintata de către Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti; 

       -  Hotărârea  Consiliului de Administraţie al C.S Gilortul Tg-Carbunesti prin care s-a avizat 

pozitiv proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015;  

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



       - HCL nr.11/11.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti; 

       - prevederile art.36 alin. 4 lit.a din 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 aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti 

pe anul 2015, conform anexei . 

    Art.2.- Primarul, celelalte compartimentele de resort din cadrul primăriei şi conducerea 

Clubului Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 29 
 

          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

HOTĂRÂRE 

       privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea  

oraşului Tg.Cărbuneşti, anul 2015     
 

 

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; 

          - raportul de specialitate al compartimentului Asistenţă Socială;  

          - 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 2015, prevăzut în anexa nr.1.   

    Art.2.- Se declară luna Aprilie  „Luna Curăţeniei”.   

    Art.3.- Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local ce se vor executa de 

beneficiarii de ajutor social, potrivit legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare pe anul 2015, prevăzut în anexa nr. 2.  

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

    Art.5.- 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 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 30 
 
 

                    ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 



ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranţa Publica 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 coordonatorului serviciului Politia Locala Tg.Cărbuneşti; 

       - prevederile legii nr.155/2010 republicata cu modificările si completările ulterioare privind 

înfiinţarea Poliţiei Locale; 

       - prevederile H.G. nr.1332/2010 republicata cu modificările si completările ulterioare 

privind organizarea si funcţionarea Politiei Locale; 

       - prevederile ordinului nr.92/2011, privind aprobarea metodologiei de elaborare a planului 

de ordine si siguranţa publica al Politiei Locale; 

       - H.C.L.nr.1/2011 privind înfiinţarea Politiei Locale Tg.Cărbuneşti;    

       - prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.6, lit.a, pct.7, alin.9 din legea nr.215/2001 cu 

modificările si completările ulterioare, privind administraţia publica locala, 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 Planul de Ordine si Siguranţa Publica al Oraşului Tg.Cărbuneşti conform 

anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Primarul oraşului, comisia locala de ordine publica, compartimentele de resort din 

cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti si Politia Locala a Oraşului Tg.Cărbuneşti vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 31 

 

 

 

            ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea caietului de sarcini şi scoaterea la  licitaţie publică în vederea închirierii 

a spaţiului în suprafaţă de 48 mp (clădire solară) situat în zona blocuri CT 1, oraş 

Tg.Cărbuneşti  

 

  

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea   de motive ; 

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

oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

- solicitarea cu nr. 4541/10.03.2015 din partea doamnei Vlăduţu Maria; 

- HCL nr. 89/26.11.2014 privind rezilierea contractului de închiriere nr. 13870/08.11.2004;   

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

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Codul Civil; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

       

    Art.1.-  Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii  a 

spaţiului în suprafaţă de 48 mp (clădire solară) situat în zona blocuri CT 1, oraş Tg.Cărbuneşti.  



    Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 6,18  

lei/mp/lună. 
    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 32 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, 

 cu modificările si completările ulterioare 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

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

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

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

       - Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, 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 completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările 

ulterioare, la poziţia 61,  având datele de identificare prezentate în anexă, care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă darea în administrare Şcolii Gimnaziale ,,George Uscatescu”  oraş 

Tg.Cărbuneşti   pe baza de proces-verbal de predare-primire a bunului „Magazie metalică”.  

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

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

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 33 

 

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 33 din 23.03.2015  

 

 

 

                

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 



Nr. 

Crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

doban-

dirii 

Valoare de 

 inventar 

    - lei- 

Situaţia 

juridica  

actuala 

61  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazie 

metalică  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafaţa construita 60mp, 

învelitoare din tabla  

în incinta Scolii Gimn. ,,G. 

Uscatescu”  

 

2014 30149,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietatea 

publica a 

orasului Tg. 

Carbunesti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 



ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, 

 cu modificările si completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

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

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

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

       - Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, 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 completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările 

ulterioare, la poziţia 125,  având datele de identificare prezentate în anexă, care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

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

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 34 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 34 din 23.03.2015  

 

 

 

 

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

Nr. 

Crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

doban-

dirii 

Valoare de 

 inventar 

    - lei- 

Situaţia 

juridica  

actuala 

 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme de  

alimentare cu apa  

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Localitatea: sat Tupsa  

Container metalic 

2013 20000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietatea 

publica a 

orasului Tg. 

Cărbuneşti in 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbuneşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind majorarea valorii de inventar a mijloacelor fixe Extindere apa Cojani,  oras Tg 

Carbunesti;                                   Reabilitare str. Minerilor; Reabilitare str. Pandurilor si 

parţial str. Minerilor şi         

                                                   Modernizare drum DC 27 Ştefăneşti km 3+300 - 6+600 

 

 

   

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

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

       - HCL nr. 9/28.01.2010; 

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

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

       - Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, 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 majorarea valorii de inventar a următoarelor  mijloacelor fixe :  

          a) Extindere apa Cojani,  oraş Tg.Cărbuneşti  cu suma de 393 lei; 

          b)Reabilitare str. Minerilor cu suma de 307.148,44 lei; 

                      c) Reabilitare str. Pandurilor si parţial str. Minerilor cu suma de 325.423,89 lei; 

                      d) Modernizare drum DC 27 Stefanesti km 3+300-6+600 cu suma de 2.442.437 lei. 

      Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

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

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 35 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix  

Şcoala Gimnazială ,,George Uscătescu”  corp nou, oraş Tg.Cărbuneşti  

                  

 

   

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  



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

       -  HCL nr. 9/28.01.2010; 

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

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

       - Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, 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 majorarea valorii de inventar a mijlocului fix Scoala Gimnaziala ,,George 

Uscatescu”  corp nou, oras Tg Carbunesti cu valoarea de 172710,51 lei constand in lucrari de 

reabilitare termica si inlocuire invelitoare din tigla cu invelitoare din tabla. 

      Art. 2. Primarul orasului si compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Tg. 

Carbunesti vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 



HOTĂRÂRE 

 

privind darea in administrare Scolii Gimnaziale ,,George Uscatescu”  oras Tg Carbunesti : 

                 a) centrala termica, instalatie incalzire si instalatie gaze naturale montate la Gradinita 

nr.1; 

                      b) doua centrale termice  montate la Gradinita cu Program Prelungit. Tg. 

Carbunesti. 

 

   

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; 

 

                 Primarul orasului Tg. Carbunesti,  

               Avand in vedere: 

         -     expunerea de motive; 

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

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

completarile ulterioare; 

- Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

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

         In temeiul art. 45  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

PROPUNE: 

 

   Art. 1. Se aproba darea in administrare Scolii Gimnaziale ,,George Uscatescu”  oras Tg 

Carbunesti  

                 a)centrala termica, instalatie incalzire si instalatie gaze naturale montate la Gradinita 

nr.1,Tg. Carbunesti – valoare de inventar 20636,04 din care contributie primarie 11960,79 lei; 

                 b)  doua centrale termice  montate  la Gradinita cu Program Prelungit. Tg. Carbunesti- 

valoare 24851,52 lei, pe baza de proces-verbal de predare-primire. 

      Art. 2. Primarul orasului si compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Tg. 

Carbunesti vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 22 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

 
privind : utilizarea salii de sedinta , pentru desfasurarea  cursurilor de formare  profesionala in 
meseria de  lucrator in comert,in cadrul Proiectului SENS-SANSE EGALE SI 
NEDISCRIMINARE PE CRITERII DE GEN-POSRDU148/6,3/G/127604, finanatat prin Fondul 
Social European,Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umnae 2007-
2013,Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale “Domeniul major de interventie 
6,3,,Promovarea egaliatatii de sanse pe piata muncii”. 

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; 
  

Primarul Orasului Tg Carbunesti: 
Având în vedere: 
-Solicitarea nr46/18.03.2015 transmisa de SC Paidea SRL Tg Jiu-Gorj Strada :Ecaterina 
Teodoroiu nr.92  CUI :25680441.prin care  cere utilizarea unui spatiu pentru desfasurarea  
cursurilor de formare  profesionala in meseria de  lucrator in comert,in cadrul Proiectului SENS-
SANSE EGALE SI NEDISCRIMINARE PE CRITERII DE GEN-POSRDU148/6,3/G/127604; 
-raportul de specialitate din partea biroului ADPP; 
-cresterea veniturilor proprii la bugetul local  si sprijinirea persoanelor inscrise la curs din Orasul 
Tg Carbunesti pentru formare; 
--L273/2006-privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare ; 

-Legea 215/2001 – privind administratia publica locala republicata; 
-In baza art. 45 din Legea 215/2001 – privind administratia publica locala republicata; 
       În temeiul  art.45   din Legea nr.2l5/2001 – legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 
 

     Art.1. Se aproba   utilizarea salii de sedinta , pentru desfasurarea  cursurilor de formare  
profesionala in meseria de  lucrator in comert,in cadrul Proiectului SENS-SANSE EGALE SI 
NEDISCRIMINARE PE CRITERII DE GEN-POSRDU148/6,3/G/127604, finanatat prin Fondul 



Social European,Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umnae 2007-
2013,Axa prioritara6Promovarea incluziunii sociale “Domeniul major de interventie 
6,3,,Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii” ,pe perioada 19.03.2015-19.06.2015  in 
zilele de luni-vineri cu program de curs de 4-6 ore pe zi cu posibilitate de prelungire. 
  Art.2.    Pentru utilizarea salii de sedinta ,SC Paidea SRL Tg Jiu-Gorj, va plati lunar suma de 
723.33 lei  sume din bugetul proiectului . 
     Art.3. Primarul orasului, compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg Carbunesti  ,vor 
duce la indeplinire prezenta hotarare. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr. 22 

 

               ROMÂNIA                                                                                                       

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CARBUNESTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului şi numărului  burselor şcolare pentru anul 2015 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - adresa nr. 1092(5157)/19.03.2015 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”; 

       - adresa nr. 559(5258)/19.03.2015 a Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu”;    

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

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

privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului, nr. 3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011; 

      - prevederile  Legii nr.186/2014  - legea bugetului de stat pe anul 2015; 

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

      - HCL nr.11/11.02.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti pe anul 2015;    



        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 2015 se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat, după cum urmează: 

         A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:  
                            -92 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar; 

                            -2 burse de studiu, fiecare în cuantum de  12 lei/luna/beneficiar; 

                            -2 burse de ajutor social, fiecare în cuantum de 10 lei/luna/beneficiar. 

          B. Şcoala Gimnazială  „George Uscătescu” :  

                            -135 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar; 

                            -16 burse de ajutor social, fiecare  în cuantum de 10 lei/luna/beneficiar din care 

15 burse orfani şi 1(una) bursă boală;  

   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 23.03.2015, 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,  23 martie  2015 

Nr.  
 


