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Nr. 98 

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  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, 

dezbaterile din şedinţa consiliului local;  

- 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;  

- referatul nr.19.696 / 27.10.2015, întocmit de Corici Sorin, sef birou ADPP; 

- actul  adiţional nr. 12.233/27.08.2015 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice; 

- Hotărârea nr. 4.624 din 20 octombrie 2015 emisă de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor 

Locale, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 19.593/26.10.2015, privind avizarea favorabilă a 

împrumutului; 

- contractul de credit nr. 572/27.10.2015 încheiat cu Banca Comercială Română; 

- acordul  de garantare nr. 19.706/27.10.2015 încheiat cu Banca Comercială Română; 

- referatul nr. 19.163/21.10.2015 întocmit de Călugaru Mihaela, inspector în cadrul biroului 

Urbanism;  

- adresa nr.187/21.10.2015 emisă de Asociaţia de locatari nr. 3 Tg.Cărbuneşti, înregistrată la 

instituţia noastră cu nr. 19.164/21.10.2015; 

- referatul nr. 18.935/16.10.2015, întocmit de Călina Ionuţ Adrian, consilier în cadrul biroului 

ADPP;  

- referatul nr. 17.872/16.09.2015 şi referatul nr. 18.763/08.10.2015, întocmite de Dobrotă Vasile, 

referent în cadrul Centrului Cultural Tudor Arghezi; 

- referatul nr.18.470/08.10.2015, întocmit de Covercă Adela, asistent medical coordonator Creşa 

de Copii; 



- contractul nr. 18.212/05.10.2015 încheiat între U.A.T. Oraş  Tg.Cărbuneşti – Direcţia de 

Sănătate Publică a Judeţului Gorj şi Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, privind 

alocarea prin transfer de la Ministerul Sănătăţii către autorităţile  administraţiei publice locale a 

sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora ; 

- adresa nr.7.950/23.10.2015, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti, înregistrata 

la instituţia noastră cu nr. 19.448/23.10.2015; 

- adresa nr.8.022/26.10.2015, emisă de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti înregistrată 

la instituţia noastră cu nr. 19.569/26.10.2015; 

- contul de execuţie la data de 20.10.2015 ; 

       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 2.559,60 mii lei şi modificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la 

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

 

 

 

 

    Art.2- Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli al  creditelor interne în sumă de 250 mii lei, 

conform anexei  nr. 2. 

    Art.3.- 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 3.787,00 

mii lei, conform anexei nr. 3 (formular cod 11/02). 

    Art.4.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, 

conform anexei nr. 4 şi anexei nr. 5  (formular cod 14).  

    Art.5.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4  şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.6.- 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 29.10.2015, la  care  au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea revizuirii creditului de investiţii cu un sold curent în sumă 

de 170.082,92 RON  contractat de Oraşul Târgu Cărbuneşti   

de la Banca Comerciala Romana S.A   

 

 

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

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

- raportul de specialitate nr. 19.829/2810.2015 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane; 



- Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare,  

- capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale; 

- prevederile art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil referitoare la 

contracte sau convenţii;  

- Adresa nr.19739/28.10.2015 emisa de Banca Comerciala Romana SA;   

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă revizuirea creditului de investiţii cu un sold curent în suma de 170.082,92 

RON,  contractat de Oraşul Târgu Cărbuneşti  de la Banca Comerciala Romana S.A („Banca”),  

în baza contractului  de împrumut nr. 544/52484/18.11.2005, încheiat  de Oraşul Târgu 

Cărbuneşti, în calitate de împrumutat şi Banca în calitate de creditor. 

    Art.2.- Contractul de Credit  nr. 544/52484/18.11.2005 va rămâne garantat  cu garanţiile deja 

constituite  şi în plus se va constitui si următoarea garanţie:  Ipoteca mobiliară asupra  soldului  

creditor  al conturilor/subconturilor  prezente şi viitoare deschise la BCR. 

    Art.3.- Se  autorizează şi împuterniceşte  în numele şi pe seama Oraşului Târgu Cărbuneşti  

domnul  Mazilu Mihai Viorel,  în calitate de Primar pentru  a îndeplini următoarele: să semneze, 

să furnizeze, să negocieze  şi să încheie  în numele  si pe seama Oraşului Târgu Cărbuneşti, 

documentele  de Finanţare, precum  si orice alte documente  în  legătură cu Documentele de 

Finanţare  (indiferent  de forma in care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiţionale, 

scrisori privind  comisioanele, cereri, cereri de tragere, instrucţiuni, comunicări, anexe, notificări, 

modificări ale scadentei creditului, modificări privind comisioanele, scopul sau utilizarea 

creditului, novaţii, modificări ale obligaţiilor Oraşului Târgu Cărbuneşti, etc.). 

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

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.10.2015, la  care  au 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 
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privind aprobarea modificării Organigramei  şi  Statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului  oraşului Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj prin înfiinţarea a două 

posturi contractuale de asistenţi medicali comunitari  

 

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 ; 

- Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Gorj nr. 4.013/2015;  

- prevederile art. III alin.(1) din 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. 2 alin.(1) litera a) şi alin.(2) din OUG  nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 

publice locale;  

- prevederile H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG  nr. 

162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii Publice către autorităţile publice locale,  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. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, 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 înfiinţarea a două posturi contractuale de asistenţi medicali comunitari cu 

studii postliceale în cadrul Compartimentului de asistenţă medicală comunitară în aparatul de 

specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.  

    Art.2.- Se aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj şi serviciilor subordonate,  conform anexei nr. 1.  

    Art.3.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al compartimentului Dispensar şcolar şi 

cămin, conform anexei nr. 2.  

    Art.4.- Se aprobă Statul de funcţii al Compartimentului de asistenţă medicală comunitară 

din aparatul de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei nr. 

3. 

    Art.5.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.6.- Finanţarea cheltuielilor de personal pentru asistenţii medicali comunitari se va face din 

bugetul local, din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetului Ministerului Sănătăţii 

Publice, conform,  H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG  

nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii Publice către autorităţile publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare. 

    Art.7.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.10.2015, la  care  

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



     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

Tg.Cărbuneşti,  29 octombrie  2015 

Nr. 101       

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea “Regulamentului  de organizare şi funcţionare a compartimentului  de 

asistenţă socială – autoritate tutelară  din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti” 

 

 

 

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 de specialitate al compartimentului de asistenta sociala-autoritate tutelara; 
- prevederilor art. 113, alin.(5) din Legea nr. 292/2011, coroborate cu prevederile art.3, alin.(2) 
din HG nr. 90/2003; 
- art. 118 din Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
- art. 112, alin.(3) din Legea nr. 292/2011- Legea asistentei sociale; 
- Ordinul ANPDC nr. 95/2006.  
       
        În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă „Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a compartimentului  de 
asistenţă socială-autoritate tutelară din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj” , 
prevăzut în anexă, care face parte integranta 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 29.10.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  29 octombrie  2015 

Nr. 102       
 

 

 

                                                                                                                         Anexă        

                                          la Hotărârea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti 

                                                                                              nr. 102 din 29.10.2015 

                        

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE 

A COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA-AUTORITATE TUTELARA 

DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAŞULUI  TG.CĂRBUNEŞTI 

 

 

Cap.I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Compartimentul Asistenta  Sociala-Autoritate Tutelara  din cadrul Primariei orasului Tg-

Carbunesti functioneaza în sediul Primariei orasuluiTg-Carbunesti, judetul  Gorj. 

Art.2. Compartimentul Asistenta  Sociala –Autoritate Tutelara  functioneaza si este organizat în 

conformitate cu legislatia  româna în vigoare si cu prezentul  Regulament de organizare si 

functionare , avand rolul de a identifica si solutiona probleme sociale ale comunitatii din 

domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu 

handicap, precum si alte persoane aflate în situatii de nevoie sociala. 

OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art.3. Obiectul compartimentului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar si 

specializate menite sa asigure prevenirea, limitarea , înlaturarea efectelor temporare sau 

permanente ale situatiilor de risc din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, 

persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în nevoie ce 

pot genera marginalizarea sau excluderea sociala. 



Serviciile cu caracter primar constau în: 

 activitati de identificare a nevoii sociale individuale, familiale si de grup; 

 activitati de informare cu privire la drepturi si obligatii specifice; 

 masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala; 

 masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza; 

 masuri si actiuni de sprijin în vederea mentinerii în comunitate a persoanelor în 

dificultate; 

 activitati  si servicii de consiliere; 

 orice alte masuri si actiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de 

dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala. 

 Serviciile sociale specializate se asigura în colaborare cu Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Gorj si institutii publice care au constituite compartimente 

de asistenta sociala. Acestea au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea 

capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala constand în: 

 recuperare si  reabilitare; 

 suport si asistenta pentru familiile si copiii aflati  în dificultate; 

 asistenta si  suport pentru persoanele cu dizabilitati; 

 asistenta si suport pentru toate categoriile de persoane aflate în nevoie sociala; 

 sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala; 

 mediere sociala; 

 orice alte masuri si actiuni care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea 

capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala. 

Art.4. Compartimentul asistenta sociala–autoritate tutelara are responsabilitatea creerii, 

mentinerii si dezvoltarii serviciilor sociale cu caracter primar, în functie de nevoile sociale 

identificate, cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei în mediul 

propriu de viata, familial si comunitar. 

Art.5. Principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt: 

Universalitate  
     Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest 

drept este recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii oraşului 

Tg-Carbunesti. 

 

Obiectivitate şi imparţialitate 

       În acordarea serviciilor sociale se  asigură  o atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de 

orice interes politic, economic, religios sau de altă natură. 

 

Eficienţă şi eficacitate 

        În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea eventualelor 

situaţii de criză în care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici: 

calitative, cantitativ adecvate şi pe o  perioada de timp adecvata. 

Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale 

       Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este 

cazul) a nevoilor solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat. 

Proximitate în furnizarea de servicii sociale 

       Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunităţii şi sunt la indemana  

cetăţenilor orasului Tg-Carbunesti . 



Cooperare şi parteneriat 

      Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. 

Se va asigura transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte 

servicii sociale primare sau specializate. 

Orientarea pe rezultate 

  Serviciul public de asistenţă socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în 

beneficiul persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de persoane, 

acordarea lui făcându-se în funcţie de veniturile şi bunurile acestora. 

Îmbunătăţirea continuă a calităţii 

      Serviciul public de asistenţă socială se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor 

sociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile. 

Respectarea demnităţii umane 

      Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt 

respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz 

fizic, psihic, intectual, politic sau economic. 

Subsidiaritatea 

     Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de intervenţia 

comunităţii locale, a structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a statului. 

Egalitatea de şanse 

     Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi 

de  tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare. 

Libertatea de alegere 

     Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii 

sale sociale. 

Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane 

      Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp 

independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de 

servicii sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă 

socială sau nu, sunt fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale. 

Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale 

       Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de 

asistenţă socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii 

sociale. 

       Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă în 

planificarea şi furnizarea serviciilor sociale. 

Confidenţialitatea 

       Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât 

informaţiile personale  care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără 

acordul respectivelor persoane si cu incalcarea legislatiei in vigoare.     

 

 

                        

Cap. II. STRUCTURA ORGANIZATORICA 

Art.6. Salariatii din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala-Autoritate Tutelara au atributii în 

urmatoarele segmente de activitate: 

 asistenta sociala: 



 venit minim garantat, ajutoare de urgenta si alte ajutoare; 

 alocatii familiale; 

 protectia copilului; 

 asistenta persoane cu handicap; 

 autoritate tutelara;  

Art.7. Compartimentul Asistenta Sociala-Autoritate Tutelara din cadrul Primariei orasului Tg-

Carbunesti în exercitarea atributiilor ce îi revin, va colabora în toate problemele cu celelalte 

compartimente din aparatul de specialitate al primarului. 

Cap.III. CONDUCEREA SI CONTROLUL 

Art.8. Angajatii din cadrul compartimentului urmaresc în principal respectarea prevederilor 

legale pe linie de asistenta sociala si autoritate tutelara  prin acordarea de servicii primare si de 

specialitate care au drept scop protectia copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilitati si a oricaror altor persoane aflate în nevoie. 

Cap. IV. ATRIBUTII : 

 asigura si organizeaza activitatea de primire a solicitarilor privind beneficiile de asistenta 

sociala: 

 pentru beneficiile de asistenta sociala acordate din bugetul de stat realizeaza colectarea 

lunara a cererilor si transmiterea acestora catre agentiile teritoriale;  

 verifica indeplinirea conditiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenta sociala, 

conform procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz,stabilite prin hotarare a consiliului 

local,si pregatesc documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de 

asistenta sociala; 

 urmaresc si raspund de indeplinirea conditiilor legale de catre titularii si beneficiarii 

beneficiilor de asistenta sociala ; 

 efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de 

excluziune sociala sau a altor situatii de necesitate a membrilor comunitatii si,in functie 

de situatiile constatate,propun masuri adecvate in vederea sprijinirii acestor persoane; 

 realizeaza activitatea financiar-contabila privind beneficiile de asistenta sociala 

administrate; 

 elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget pentru finantarea beneficiilor de 

asistenta sociala ; 

 indeplinesc orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare; 

In domeniul organizarii,administrarii si acordarii serviciilor sociale ,autoritatile administratiei  

publice locale au urmatoarele atributii principale: 

 elaboreaza,in concordanta cu strategiile nationale si nevoile locale identificate,strategia 

judeteana,respectiv locala de dezvoltare a serviciilor sociale,pe termen mediu si 

lung,dupa consultareafurnizorilor publici si privati,a asociatiilor profesionale si a 

organizatiilor reprezentative ale beneficiarilor si raspund de aplicarea acesteia; 

 in urma consultarii furnizorilor publici si privati,a asociatiilor profesionale si a 

organizatiilor reprezentative ale beneficiarilor elaboreaza planurile anuale de actiune 

privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local, care 

cuprind date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari,serviciile sociale 

existente,serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare a 

serviciilor din fonduri publice ,bugetul estimat si sursele de finantare ; 



 initiaza,coordoneaza si aplica masurile de prevenire si combatere a situatiilor de 

marginalizaresi excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunitati; 

 identifica familiile si persoanele aflate in dificultate,precum si cauzele  care au generat 

situatiile de risc de excluziune sociala ; 

 realizeaza atributiile prevazute de lege in procesul de acordare a serviciilor sociale; 

 incheie ,in conditiile legii,contracte de parteneriat public-privat si public –privat pentru 

sprijinirea financiara si tehnica a autoritatiloradministratiei publice locale de la nivelul 

judetului,pentru sustinerea dezvoltarii serviciilor sociale ; 

 propun infiintarea serviciilor sociale de interes local; 

 colecteaza,prelucreaza si administreaza datele si informatiile privin beneficiarii,furnizori 

publici si privati si serviciile administrate de acestia; 

 monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale; 

 elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniul  

serviciilor sociale; 

 elaboreaza proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale in conformitate 

cu planul anual de actiune si asigura finantarea/cifinantarea acestora; 

 asigura informarea si consilierea beneficiarilor,precum si informarea populatiei privind 

drepturile sociale si serviciile sociale disponibile; 

 furmizeaza,administreaza sau,dupa caz,contracteaza serviciile sociale adresate 

copilului,familiei,persoanelor cu dizabilitati,persoanelor varstnice,precum si tuturor 

categoriilor de beneficiari prevazute de lege,fiind responsabile de calitatea 

serviciilorprestate ; 

 planifica si realizeaza activitati de informare,formare si indrumare metodologica,in 

vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale ; 

 colaboreaza permanent cu organizatiile societatii civile care reprezinta interesele 

diferitelor categorii de beneficiari; 

 organizeaza si realizeaza activitati specifice contractarii serviciilor sociale acordate de 

furnizorii publici si privati; 

 incheie,in conditiile legii,contracte si conventii de parteneriat,contracte de 

finantare,contracte de subventionare pentru infintarea,administrarea,finantarea si 

cofinantarea de servicii sociale ; 

 monitorizeaza financiar si tehnic contractele prevazute la lit.q; 

 indeplinesc orice alte atributii prevazute de reglementarile  legale in vigoare; 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege Compartimentului Asistenta Sociala-Autoritate 

Tutelara  desfăşoară activităţi în următoarele domenii: 

    A.  In domeniul protecţiei persoanelor adulte: 

 evaluează situaţia socioeconomică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia; 

 identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor 

în mediul familial natural şi în comunitate; 

 elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru 

prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru 

consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme 

psihosociale; 



 organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de 

specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile 

pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

 organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi 

facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare 

etc.); 

 evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază 

persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia; 

 asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, 

profesionale, psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic etc.); 

 asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea 

situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a 

situaţiilor de urgenţă; 

 asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în 

domeniul protecţiei sociale; 

 realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială; 

 dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în 

funcţie de realităţile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice; 

 colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de 

programe de asistenţă socială de interes local; 

 susţine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţă socială, inclusiv serviciile 

sociale acordate la domiciliu sau în instituţii; 

 asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea 

unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia; 

 sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap; 

 asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis accesul 

neîngrădit al persoanelor cu handicap; 

 asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile ce 

îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare; 

               B. In domeniul instituţiilor de asistenţă socială publice sau private: 

 înfiinţează şi organizează instituţii de asistenţă socială, în funcţie de nevoi şi de numărul 

de potenţiali beneficiari; 

 finanţează sau cofinanţează instituţiile de asistenţă socială; 

 asigură resursele tehnice, materiale şi de personal necesare pentru buna funcţionare a 

instituţiilor de asistenţă socială, în conformitate cu standardele de calitate aprobate; 

 evaluează şi monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor de asistenţă 

socială, în conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare; 

 controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenţă socială de la 

bugetul local; 

 dezvoltă şi diversifică, singur sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, 

serviciile acordate în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii 

vieţii persoanelor asistate; 

    C. In domeniul finanţării asistenţei sociale: 



 elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă 

socială; 

 pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la prestaţiile şi serviciile 

de asistenţă socială; 

 realizează activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială; 

 comunică direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene,  numărul de 

beneficiari de asistenţă socială şi sumele cheltuite cu această destinaţie, potrivit 

prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi altor autorităţi centrale cu competenţe în 

implementarea strategiilor sectoriale din domeniul asistenţei sociale. 

Art.9. In aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile 

si completarile ulterioare, ale Legii nr.116/2002 privind prevenirea  si combaterea marginalizarii 

sociale si ale H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.116/2002 cu modificarile si completarile ulterioare  

 Înregistreaza si solutioneaza cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal. 

 Întocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen 

legal. 

 Stabilirea  dreptului  la ajutor social si cuantumul acestuia in conformitate cu prevederile 

legale 

 Urmareste îndeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obligatiilor ce le revin. 

 Propune primarului pe baza de referat modificarea cuantumul ajutorului social, 

suspendarea  si încetarea  platii ajutorului social. 

 Efectueaza periodic noi anchete sociale în vederea respectarii conditiilor care au stat la 

baza acordarii ajutorului social. 

 Înregistreaza si solutioneaza pe baza de ancheta sociala cererile de acordare a ajutoarelor 

de urgenta. 

 Transmite în termen legal la Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale situatiile statistice 

privind aplicarea Legii nr.416/2001. 

 Întocmeste situatia privind persoanele si familiile marginalizate social si stabileste masuri 

individuale în vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale. 

Art.10. În aplicarea O.G. nr. 70/2011 privind unele masuri financiare în vederea acordarii 

ajutoarelor pentru încalzirea locuintei si a H.G. nr.920/2011 privind aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a O.G. nr. 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare . 

 Verifica indeplinirea conditiilor si propune acordarea,incetarea,modificarea  dreptului la 

ajutor pentru încalzirea locuintei cu lemne,gaze ,energie electrica ,energie termica 

beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 

 Verifica indeplinirea conditiilor si propune primarului prin referat acordarea , incetarea 

,modificarea ajutorului de incalzire pentru solicitantii care indeplinesc conditiile 

prevazute de lege. 

 Comunica familiilor solicitante dispozitiile primarului de acordare/neacordare, 

modificare, incetare a ajutorului de incalzire a locuintei . 

ALOCATII  FAMILIALE 

Art.11. In aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii 

republicata  cu modificarile si completarile ulterioare, urmareste: 



 Primeste cererile pentru acordarea alocatiei de stat pentru copiii prescolari precum si 

actele doveditoare din care rezulta îndeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui 

drept. 

 Întocmeste si înainteaza A.J.P.S. Gorj borderoul privind situatia cererilor înregistrate 

pentru acordarea alocatiei de stat. 

 Primeste cererile si propune A.J.P.S Gorj pe baza de ancheta sociala schimbarea 

reprezentantului legal al copilului si plata alocatiei de stat restanta. 

Art.12. În aplicarea prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei 

republicata: 

 Primeste cererile si a declaratii pe propria raspundere depuse de familiile care au în 

întretinere copii în vârsta de pâna la 18 ani; 

 Verifica prin anchete sociale îndeplinirea de catre solicitanti a conditiilor de acordare a 

alocatiei pentru sustinerea familiei; 

 Propune pe baza de referat primarului acordarea / neacordarea prin dispozitie, dupa caz, a 

alocatiei pentru sustinerea familiei; 

 Efectueaza periodic anchete sociale în vederea urmaririi respectarii conditiilor de 

acordare a dreptului de acordare a alocatiei pentru  sustinerea familiei ; 

 Propune pe baza de referat primarului modificarea, încetarea prin dispozitie, dupa caz, a 

alocatiei pentru  sustinerea familiei; 

 Întocmeste si transmite pâna în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedenta la 

A.J.P.I.S.Gorj borderoul privind cererile noi de acordare a alocatiei pentru  sustinerea 

familiei aprobate prin dispozitia primarului în conformitate cu prevederile legale 

împreuna cu cererile si dispozitiile de aprobare ale primarului, precum si  borderoul 

privind suspendarea sau dupa caz, încetarea dreptului de acordare a alocatiei. 

 Comunica familiilor beneficiare dispozitia primarului de acordare / respingere / 

modificare / încetare a dreptului la alocatia pentru  sustinerea familiei; 

PROTECTIE SPECIALA 

Art.13. In aplicarea prevederilor Legii 448/2006 republicata,  privind protectia speciala si 

încadrarea în munca a persoanelor cu handicap coraborat cu  prevederile H.G. 268/2007cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea normelor metodologice  privind 

conditiile de incadrare, drepturile asistentului personal al persoanei ci handicap : 

 Propune pe baza de referat acordarea beneficiilor prevazute le Legea 448/2006 

republicata . 

 Verifica prin ancheta sociala îndeplinirea de catre solicitanti a conditiilor legale privind 

încadrarea acestora în functia de asistent personal si propune aprobarea, dupa caz, 

respingerea cererii persoanei care solicita angajarea în functia de asistent personal al 

persoanei cu handicap grav; 

 Verifica periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu 

handicap grav. 

 Întocmeste referatul constatator în urma verificarilor periodice efectuate si propune dupa 

caz, mentinerea, suspendarea sau încetarea contractului de munca al asistentului personal 

al persoanei cu handicap grav; 

 Avizeaza rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistentii personali ai 

persoanelor cu handicap grav, privind activitatea si evolutia starii de sanatate si handicap, 

a persoanelor asistate; 



 Întocmeste anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent 

personal în vederea reexpertizarii si încadrarii într-un grad de handicap. 

Art.14. In aplicarea prevederilor Ordinului nr.794/380/2002 al Ministrului sanatatii si familiei si 

Ministrului administratiei publice si a prevederilor Legii nr.102/1999 modificata si aprobata prin 

Legea nr.519/2002: 

 Verifica prin ancheta sociala îndeplinirea conditiilor de acordare a indemnizatiei 

cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav precum si 

adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si propune dupa caz, acordarea 

sau neacordarea indemnizatiei. 

PROTECTIA  COPILULUI  

Art.15. În aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 

copilului republicata , ale prevederilor Codului Civil –Cartea aII-a – despre familie ,ale 

prevederii Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila –republicata . 

 monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor  din unitatea administrativ-teritoriala, 

precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si 

sintetizarea datelor si informatiilor relevante; 

 identifica, copiii lipsiti în mod ilegal de elementele constitutive ale identitatii lor sau de 

unele dintre acestea si ia de urgenta toate masurile necesare în vederea stabilirii 

identitatii lor în colaborare cu institutiile competente; 

 identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru 

prevenirea separarii copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune 

primarului spre aprobare prin dispozitie; 

 asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si 

obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan 

local; 

 trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, viziteaza copiii la locuinta lor si se informeaza 

despre felul în care acestia sunt îngrijiti, despre sanatatea si dezvoltatea lor fizica, 

educarea, învatatura si pregatirea lor profesionala, acordând, la nevoie, îndumarile 

necesare, întocmeste referatul constatator si acolo unde este cazul propune suspendarea 

sau modificarea planului de servicii. 

 propune primarului, in cazul in care este necesar luarea unor masuri de protectie 

speciala, in conditiile legii; 

 colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in domeniul 

protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest 

domeniu; 

 colaboreaza cu colectivitatea locala în vederea identificarii nevoilor comunitatii si 

solutionarii problemelor sociale care privesc copiii. 

Cap.V. DISPOZITII FINALE 

Art.16. Sarcinile, atributiile si competentele din prezentul regulament pot fi completate si 

modificate cu aprobarea Consiliului Local, ca urmare a modificarii structurii organizatorice în 

baza noilor prevederi legale în domeniul asistentei sociale si autoritatii tutelare . 

 Fisa postului pentru fiecare salariat din cadrul Compartimentului asistenta sociala si autoritate 

tutelara, va cuprinde în mod detaliat si concret atributiile si responsabilitatile postului, reiesite 

din legislatie si din prezentul regulament. 

Fisele posturilor se aproba de catre primar, secretar, în functie de delegarea competentelor si se 

actualizeaza ori de câte ori este nevoie în functie de dispozitiile legale intervenite ulterior. 



Personalul este obligat sa cunoasca sarcinile si responsabilitatile ce revin compartimentului în 

care este încadrat si sa le îndeplineasca întocmai. 

Nerespectarea dispozitiilor Regulamentului de organizare si functionare atrage dupa sine  

raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau dupa caz, penala. 

Prezentul Regulament de organizare si functionare intra în vigoare începând cu data aprobarii lui 

de catre Consiliul Local. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  retragerea dreptului de folosinţă a terenului în suprafaţă de 1000,24 mp (lot nr. 

45) 

 situat   în vatra de sat  Cojani,  oraşul 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 de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

      - PUZ vatra de sat Cojani proiect nr. 39/2006, aprobat prin HCL nr. 32/22.04.2008;   

- H.C.L nr. 37/27.05.2009 privind atribuire teren în folosinţă  gratuită pe durata existentei 

construcţiei d-nei Cîrciu Mirela din com. Roşia de Amaradia, sat Ruget, judeţul Gorj;    

    

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.-  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 1.000,24 mp (lot 

nr. 45) atribuit prin H.C.L nr. 37/27.05.2009 d-nei Cîrciu Mirela din comuna Roşia de 

Amaradia, deoarece nu au fost începute lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni. 



         Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

    

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.10.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  29 octombrie  2015 

Nr. 103      

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat d-lui Duroi V. Dănuţ şi  

d-lui Cîrciu Nicuşor  pentru reconstruirea  locuinţelor afectate de alunecările de teren  

din com. Roşia  de Amaradia, 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 de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului;  

      - PUZ vatra de sat Cojani proiect nr. 39/2006, aprobat prin HCL nr. 32/22.04.2008;   

- Solicitările cu  nr. 17.975/30.09.2015 a d-lui Duroi V. Dănuţ şi nr. 19.109/20.10.2015 a d-

lui Cîrciu Nicuşor  privind atribuirea  unui  lot de teren, pentru reconstruirea locuinţelor  în 

vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;  



- prevederile  art. 15, lit. d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie, republicată cu  modificată si completările ulterioare;  

- Prevederile  Legii nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, 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 atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă 

de 1.000,00 mp - lotul cu nr. 207, d-lui  Duroi V. Dănuţ, CNP 1730725181145 pentru 

reconstruirea locuinţei afectate de alunecările de teren din comuna Roşia de Amaradia, judeţul 

Gorj, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform planului de situaţie 

anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă 

de 1.000,00 mp - lotul cu nr. 41, d-lui  Cîrciu Nicuşor,  CNP 1670917181165 pentru 

reconstruirea locuinţei afectate de alunecările de teren din comuna Roşia de Amaradia, judeţul 

Gorj, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform planului de situaţie 

anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3.-  (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionaţi   la art. 1 şi art. 2   

sunt  obligaţi  să înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, 

şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, modificată si completată.        

                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la  

retragerea dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit. 

    Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate  din cadrul  Primăriei 

Tg.Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.10.2015, la  care  

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 104      
 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 



privind desemnarea domnului CĂLINA  IONUŢ  ADRIAN ca membru în Consiliul 

Director  

al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        
- proiectul de hotărâre;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- HCL  nr. 26/23.03.2015 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 

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;  

- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- faptul că domnul Cîrţînă Ion care a ocupat acesta funcţie, nu mai lucrează  la Primăria 

Tg.Cărbuneşti;    

 

         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 desemnează dl. CĂLINA IONUŢ 

ADRIAN,  posesor al CI seria GZ, nr.563624, domiciliat în oraş Tg.Cărbuneşti, strada Pădurea 

Mamului, bl.ANL sc.1, ap.2, judeţul Gorj ca membru în Consiliul Director al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „ADIA- GORJ”.  

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

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta  hotărâre.   

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.10.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea cuantumului contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană acordate 

personalului Politiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti  

 

 

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 de specialitate al coordonatorului serviciului Politia Locala Tg.Cărbuneşti; 

         - prevederile art. 35 indice 1  din Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a;a 

cum a fost reglementat de  O.U.G.nr.65/2014 privind modificarea unor acte normative şi OG nr. 

7/28 ianuarie 2015; 

         - prevederile H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a 

drepturilor prevăzute de art. 35 indice 1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;  

          -prevederile O.G.nr.26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace ale personalului 

din sectorul de apărare, ordine publica si siguranţa naţionala şi ale  O.M.D.R.A.P. nr.496/2015 

privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;   

         -Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţie publice nr. 776 din 30 septembrie 

2015 publicat în MO nr. 737/01.10.2015 prin care s-a modificat contravaloarea alocaţiei valorice 

a normei de hrană, respectiv  pentru norma nr. 1- de la 21 lei/zi la  24 lei/zi şi pentru norma nr. 6 

-  de la 27 lei/zi la 32 lei/zi;    

             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 de 01.10.2015,  contravaloarea alocaţiei valorice a normei de 

hrană acordate poliţiştilor locali din cadrul Politiei Locale Tg.Cărbuneşti, prin HCL nr. 15 din 

11.02.2015, conform Ordinul MDRAP  nr. 776 din 30 septembrie 2015, publicat în MO 

nr.776/01.10.2015 este de   32 lei/zi efectiv lucrată/persoană,  în limita bugetului aprobat. 

         Art.2.- Începând cu data de 01.10.2015,  contravaloarea alocaţiei valorice a normei de 

hrană acordate personalului contractual din cadrul Politiei Locale Tg.Cărbuneşti, prin HCL nr. 

73 din 29.07.2015, conform Ordinul MDRAP  nr. 776 din 30 septembrie 2015, publicat în MO 

nr.776/01.10.2015 este de  25 lei/zi efectiv lucrată/persoană,  în limita bugetului aprobat. 



         Art.3.- 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 29.10.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 106      
 

      

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 

 

 

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 impozite şi taxe; 

         - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal. 

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

ulterioare;  

         - Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală cu completările  şi modificările  

ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1.- Pentru anul fiscal 2016 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează: 



      a) cota prevăzuta la art. 457 alin 1 din Legea 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale si 

clădirile-anexa,   aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,1% asupra valorii 

impozabile a cladirii. 

      b) se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile pentru anul fiscal 

2016 astfel cum sunt redate în anexa  pag.  1-9 si pag. 17-19. 

      c) cota prevăzută la art. 458, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale 

aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 1,3% asupra valorii care poate fi: 

- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţa; 

- valoarea finala a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţa; 

- valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul 

clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa. 

      d) cota prevăzuta la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale 

aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe 

clădiri se stabileşte la 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii. 

      e) cota prevăzuta la art.  460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale 

aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe 

clădiri se stabileşte la 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii.  

      f) nivelul impozitului/taxei pe teren prevăzut la art. 465, alin.(2) şi (7) din Legea nr. 

227/2015 sunt redate în anexa   pag 10,11,20. 

      g) nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470, alin.(2), alin.(5), 

alin.(6), alin.(7), alin.(8) din Legea nr.  227/2015  sunt prevăzute in anexa  pag. 12 -16. 

      h) cota taxei prevăzută la art. 477 alin.(5)- taxa pentru serviciile de reclama si publicitate din 

Legea nr. 227/2015 se stabileşte la 3%. 

      i) valoarea taxei pentru afişaj in scop de reclama si publicitate prevăzuta de art. 478 alin.(2) 

din Legea nr. 277/2015 este redata în anexa  pag. 18.  

 

 

 

 

 

      j) cota prevăzuta la art. 481, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 – impozitul pe spectacol se 

stabileşte astfel:  

 1,9% in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, 

opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportiva interna sau 

internaţionala; 

 4,9% in cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate. 

      k) taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism în mediul urban sunt redate in anexa   

pag. 17. 

Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2) şi art. 472 alin.(2) din Legea 

nr.227/2015 se stabileşte după cum urmează: 

Persoane fizice: 

     a) in cazul impozitului pe clădiri: 10% 

     b) in cazul impozitului pe teren: 10% 



     c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 10% 

Persoane juridice: 

     a) in cazul impozitului pe clădiri: 2% 

     b) in cazul impozitului pe teren: 2% 

     c) in cazul     impozitului asupra mijloacelor de transport: 2% 

Art.3.- Pentru anul 2016 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu 

modificările aduse prin HCL 47/26.05.2004. 

Art.4.- În conformitate cu alin.(3) al art. 462, alin.(3) al art. 467 şi alin.(3) al art. 472  impozitul 

anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii 

persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de 

plată respectiv 31 martie 2016. 

Art.5.- Impozitul /taxa pe clădiri, terenuri şi impozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual 

în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.  

Art.6.- Anexa face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.7.-  Începând cu data de 01.01.2016 se abrogă HCL 58/30.09.2014. 

Art.8.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.10.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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                 ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg.Cărbuneşti  în  

cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        
- proiectul de hotărâre;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 33/19.10.2015 

înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 19.226/21.10.2015;   

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;  

- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

 

    Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, domnul ing.jr. Mazilu Mihai 

Viorel -  în calitate de reprezentant al oraşului Tg.Cărbuneşti  în  cadrul Adunării Generale a 

Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în 

cadrul asociaţiei a următorilor noi membri: comuna Bălăneşti, comuna Bumbeşti Piţic  şi 

comuna Fărcăşeşti. 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.10.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 108     

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

noiembrie, decembrie 2015 şi ianuarie 2016 

 

 

 

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 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 cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 29 

octombrie  2015, conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Domnul  consilier local  Săvescu Grigore  se alege în funcţia de 

preşedinte de şedinţă  pe  lunile noiembrie, decembrie 2015 şi ianuarie 2016. 

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.10.2015, la  care  

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

 



     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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