
ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  validarea mandatului de consilier local al 

 domnului CIOPLEA ION   

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - adresele nr. 17.099/25.10.2012  (2091/25.10.2012) şi  nr. 15139/28.09.2012 (2064/27.09.2012) din 

partea ORGANIZAŢIEI  JUDEŢENE GORJ a PDL; 

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

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile Legii 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; 

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

 

         În temeiul art.31 alin.(5 )şi  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 CIOPLEA ION,  candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din iunie 

2012. 

    Art.2.- Domnul  Cioplea Ion  va fi membru în comisia de specialitate a consiliului local pentru 

învăţământ, sănătate şi familie, activităţi  social – culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie 

copii, tineret şi sport    . 

    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, primarului oraşului, şi 

persoanelor interesate. 

 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.10.2012, la    

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,  

       Având  în vedere : 

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

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

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

privind finanţele publice; 

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

contabilităţii instituţiilor publice; 

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

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

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

- decizia nr. 668/12.09.2012- privind majorarea nivelului maxim de cheltuieli de personal pe anul 2012 ; 

- referat nr. 15.997 / 11.10.2012 şi  nr. 16.689/22.10.2012, întocmite de Ciontescu Constanta din cadrul 

compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat; 

- referat nr. 16.249 / 16.10.2012, întocmit de Floarea Octavian, şofer in cadrul instituţiei; 

- referat nr. 15.956 / 11.10.2012, întocmit de Diaconu Codruta Luminita, coordonator al SPCLEP ; 

- adresa nr. 628 /18.10.2012(16.534 / 18.10.2012), emisa de Colegiul Naţional Tudor Arghezi; 

- adresa nr. 230 / 18.10.2012 (16.491 / 18.10.2012) emisa de Şcoala Generala „George Uscatescu”; 

- referat nr. 16.593/ 19.10.2012, întocmit de Luntraru Codruta, coordonator la Creşa de Copii ; 

- referat nr. 12.838/16.08.2012 şi nr.15.550/16.08.2012, întocmite de Corici Sorin, sef birou ADPP; 

- referatele nr. 15.571/11.10.2012 şi nr. 15.801/11.10.2012, întocmite de Calugaru Mihaela, inspector 

Gospodărie Urbana; 

- adresa nr.5.880/22.10.2012 (16.821/23.10.2012), emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti; 

- contul de execuţie la data de 15.10.2012 ; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.-  Se aprobă rectificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe anul 2012, pe capitole 

bugetare, cu suma de + 6,00 mii lei şi modificarea aceluiaşi buget prin virări de credite bugetare, 

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

    Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei nr. 2 

(formular cod 14). 

    Art. 3. – Se aprobă modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri 

proprii si subvenţii  pe anul 2012, pe capitole bugetare, conform anexei nr.3 (formular cod 11/02). 

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

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

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

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

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.      

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.10.2012, la    

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului contribuţiei părinţilor la alocaţia de hrană pe copil/zi  

la Creşa de Copii Tg.Cărbuneşti  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

            - proiectul de hotărâre;  

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

      - referatul nr. 15460/03.10.2012 al doamnei Luntraru Codruţa– coordonator la Creşa de 

Copii Tg.Cărbuneşti ;  

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

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

            - procesul-verbal nr. 15451/2012 încheiat în data de 2.10.2012 între Creşa de Copii 

Tg.Cărbuneşti reprezentată prin asistent medical coordonator Luntraru Codruţa şi Comitetul de părinţi ; 

           - H.G. nr. 421 din 16.04.2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;  

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

       Art.1.- Începând cu data de 01.11.2012 se aprobă cuantumul contribuţiei părinţilor la alocaţia de 

hrană pe copil/zi la Creşa de Copii Tg.Cărbuneşti  în sumă de 7 lei.  

       Art.2.- Sumele încasate lunar din contribuţia părinţilor se depun la casieria instituţiei, constituind 

sursă de venituri pentru bugetul  de venituri şi cheltuieli, cod 21.33.02.10 şi se vor utiliza pentru 

achiziţionarea de alimente.        

       Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei şi  Creşa de Copii  

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

 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.10.2012, la    

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

                şi 1 abţinere .  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                            Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind  concesionarea terenului in suprafaţă de 7,94 mp, situat in str. Minerilor, bl. B 22,  oraş 

Tg.Cărbuneşti, jud. Gorj doamnei Surupăceanu Ioana 

 

 

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 nr. 16116/ 15 oct. 2012 din partea d-nei Surupaceanu Ioana, privind concesionarea  

terenului in suprafaţa de 7,94 mp, situat in Str. Minerilor bl.B 22; 

          - prevederile  Legii  215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

          - prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 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.-Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului in suprafaţa de 7,94 mp,  

situat in str. Minerilor, bl B 22, oraş Tg.Cărbuneşti, aferent balconului realizat ca extindere la 

apartamentul nr. 1, parter, doamnei Surupăceanu Ioana. 

           Art.2.-  Se aprobă concesionarea terenului in suprafaţa de 7,94 mp situat in str. Minerilor, bl B22, 

oraş Tg.Cărbuneşti, aferent balconului realizat ca extindere la apartamentul nr.1, parter, doamnei 

Surupăceanu Ioana pe durata existentei construcţiei, preţul fiind de 0,5 lei/mp/an. 

           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 30.10.2012, la    

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

                 şi 1 abţinere.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

HOTĂRÂRE   

privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

 al oraşului Târgu Cărbuneşti  

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

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

oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

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

locală ; 

          - prevederile Legii 213/1998, privind bunurile 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 completează Hotărârea Consiliului Local Târgu Cărbuneşti nr. 55/02.09.1999 conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          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 30.10.2012, la    

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

                şi 1 abţinere.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                                                                      Anexă la  HCL nr. 104/30.10.2012  

 

 

 

 

 

   1. Se completează Inventarul domeniul public al oraşului Târgu Cărbuneşti cu următoarele 

poziţii:   

 

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de 

 identificare 

Anul 

dobân

dirii 

Valoare de      

inventar 

-mii lei- 

Situaţia 

juridică actuală 

135 1.3.7.2. Drum  

De10531/1 

De10531 

De 10506 

A.Origine şi destinaţie: 

DS Tupşa –De 11597  

Km.0+0,217;Km 0+0,129; şi  

Km 0+1,504  

- lungimea : 0,217km 

- lăţimea medie : 8m  

- lungimea : 0,129km 

- lăţimea medie : 6m  

- lungime : 1,504 km  

- lăţime medie :3 m  

B. Zona de Protecţie : 

- lungime 2 x 1,504 km 

- lăţime 1 m   

 

 

 

 

2012 

 Proprietate 

publica a 

oraşului Târgu 

Cărbuneşti, în 

administrarea 

Consiliului 

Local Târgu 

Cărbuneşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartiţia  apartamentului  nr. 8, sc. 3    din   blocul   A.N.L  

  situat pe str. Pădurea Mamului,  nr. 11,  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 Gospodărie Urbană şi Fond Locativ ; 

          - cererea  cu nr. 117/06.01.2009   privind solicitarea de locuinţa  depusa de dna  Gîscă Elena            

             Daniela; 

          -  prevederile HCL 129 /2008  privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul A.N.L;  

          -  prevederile Legii 114/1996, legea locuinţei modificata si completata ; 

          -  prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  modificata si 

completata; 

          -  prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152 1998 ; 

          -  prevederile HG 592/2006  privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Legii nr. 152/1998  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , aprobate prin 

HG nr. 962/2001. 

            - procesul-verbal al comisie de analiză a cererilor de locuinţe ANL nr 17.285/29.10.2012; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

           Art. 1. Se aprobă repartiţia apartamentului  nr. 8  sc. 3  din  blocul ANL situat  pe strada. Pădurea 

Mamului, nr. 11,  oraş Tg.Cărbuneşti,  începând cu data 01.11.2012  doamnei Gîscă Elena Daniela.   

           Art.2 .În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local primarul şi compartimentul de specialitate 

al Consiliului Local  vor încheia contractul de închiriere. 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.10.2012, la    

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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Nr. 105 

 

                                   



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

 noiembrie, decembrie 2012  şi ianuarie 2013 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 9 alin.(3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

              - propunerile formulate în şedinţa consiliului local din data de 30.10.2012; 

 

       În temeiul  art.35 alin.(1) şi art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

               

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

   

 

 

               Articol unic: Domnul COCHECI CONSTANTIN  se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă  

pentru lunile noiembrie, decembrie 2012  şi ianuarie 2013. 

 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.10.2012, la    

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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