
 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind darea in folosinţa gratuita pe o perioada de 3 ani a unor spatii Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - expunerea de motive;    

          - raportul de specialitate biroului Administrarea Domeniului Public si Privat; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

          - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata, art. 124 : ,, Consiliile 

locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile 

proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, 

care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice” ; 

          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica  cu modificările si completările ulterioare; 

          - Solicitarea cu nr.13953/06.09.2012 din partea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Tudor 

Vladimirescu” Gorj; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

       Art.1.- Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioada limitata de 3 ani, Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj a următoarelor spaţii din sediul nou SPCLEP, oraş 

Tg.Cărbuneşti: -o încăpere in suprafaţa de 19,4 mp pentru comandantul structurii situata in subsolul 

clădirii SPCLEP; 

              -o încăpere in suprafaţa de 3,9 mp pentru păstrarea armamentului si muniţiei situata la 

parterul clădirii SPCLEP; 

             -o încăpere in suprafaţa de 46 mp pentru echiparea si pregătirea efectivelor de jandarmi 

situata in subsolul clădirii SPCLEP; 

             -o încăpere in suprafaţa de 32 mp cu destinaţia dispecerat situata la parterul clădirii 

SPCLEP; 

            - doua spatii de parcare pentru mijloace auto de patrulare si intervenţie; 

 

       Art.2.- Predarea-primirea încăperilor menţionate se va face in baza unui proces-verbal de predare-

primire intre părţi. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, la    

                 care au participat 11 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                              cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 



Nr. 80 

             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  validarea mandatului de consilier local al 

 domnului SĂVESCU GRIGORE  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - adresa nr. 2036/26.08.2021 din partea ORGANIZAŢIEI  JUDEŢENE GORJ a PDL, înregistrată la 

Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 14.213/10.09.2012;  

        - 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 SĂVESCU GRIGORE,  candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din 

iunie 2012. 

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

activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, 

protecţia mediului şi turism. 

    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 17.09.2012, la    

                 care au participat 12  consilieri locali din 13  consilieri în funcţie, cu 12  voturi pentru.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 

Nr. 81 



 

                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; 

- adresa nr. 1/10593 / 20.08.2012, emisa de Consiliul Judeţean Gorj – alocare sume pentru drumuri , 

conform HG 577 / 1997; 

- decizia nr. 642 / 30.08.2012- emisa de Direcţia Generala a Finanţelor Publice Gorj – privind 

repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- decizia nr. 644 din 04.09.2012 – privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor pentru finanţarea 

drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare; 

- decizia nr. 645 /06.09.2012- privind modificarea si repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor , municipiilor; 

- referat nr.14.188 / 10.09.2012 – întocmit de Corici Sorin, sef birou Administrarea Domeniului 

Public si Privat; 

- referat nr. 13.293 / 27.08.2012, întocmit de Ciontescu Constanta – consilier superior in cadrul 

biroului Administrarea Domeniului Public si privat ; 

- adresa nr. 550 / 29.08.2012, emisa de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrata la Primăria 

Oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 13.400 / 29.08.2012; 

- referat nr. 13.162 / 23.08.2012 , întocmit de Dobrota Vasile – sef serviciu Centrul Cultural Tudor 

Arghezi ; 

- referat nr. 12.739 / 14.08.2012 – întocmit de Luntraru Cristian – delegat la C. S Gilortul , privind 

suplimentarea creditelor aprobate prin HCL nr. 3 / 2012; 

- contul de execuţie la data de   31.08.2012;      

 

        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 + 386,79 mii lei şi modificările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi buget, 

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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri 

proprii si subvenţii  pe anul 2012 cu suma de  + 39,71 mii lei  pe capitole bugetare  şi modificările de 

credite bugetare în cadrul aceluiaşi buget, 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 17.09.2012, la    

                 care au participat 13  consilieri locali din 14  consilieri în funcţie, cu 11  voturi pentru şi  

                 2  voturi contra. 

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 

Nr. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

HOTĂRÂRE   

       privind  retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului atribuit  

d-nei Şoldea Cristina, conform Legii nr.15/2003, în oraşul Tg.Cărbuneşti ,  

satul Cojani, judeţul Gorj 

         

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul  de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,  prin care se propune          

retragerea dreptului de folosinţa a terenului atribuit prin  H.C.L; nr 79/28.06.2011; 

       - P.U.G. ,aprobat prin H.C.L nr.111/2007 

       - P.U.Z, vatra sat Cojani pentru sinistraţii din comunele Bustuchin si Roşia de Amaradia, jud. Gorj; 

       - prevederile art.5,alin(1) si alin(2) al Legii nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinte proprietate personala. 

       - prevederile Legii nr.50/1991 rep. 2004 (art.36),privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie. 

 

       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 folosinţa gratuita  a terenului in suprafaţa de 500,00 mp (lot nr. 68) 

atribuit prin H.C.L nr. 79/28.06.2011 d-nei Şoldea Cristina, deoarece nu au fost începute lucrările de 

construire a locuinţei  in termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 . 

   Art.2.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre.  

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 

Nr. 83 



 

             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

HOTĂRÂRE   

privind  atribuirea de  teren în folosinţă gratuita pentru tineri (Balmuş Ion -Adrian şi  

Goga Veronica), în vederea realizării unei locuinţe in satul Cojani , judeţul Gorj,  
 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive;  

       - Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;. 

       - Prevederile  Legii nr.15 /2003 modificată şi completată , privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personala ; 

       - P.U.G.- sat Cojani –proiect nr  88/2003  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin 

H.C.L nr.111/2007 si PUZ -Vatra sat Cojani;  

       - Solicitările cu nr. 11095/2012 a d-lui Balmuş Ion Adrian din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada 

Gilortului, nr.69 si nr.13054/.2012 a d-nei Goga Veronica din oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, 

nr.116, judeţul Gorj; 

       - H.C.L. nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti.  

       - Prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata  –privind administraţia publica locala; 

       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 folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei terenul  în suprafaţa de 

500,00 mp.(20x25) lotul cu nr. 68 d-lui  Balmuş Ion Adrian, situat  in satul  Cojani, oraşul  

Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.  (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre). 

           Art.2.-  Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata  existentei construcţiei terenul in suprafaţa de 

500,00 mp. (20x25) lotul cu nr.  65,  d-nei Goga Veronica, situat în satul  Cojani, oraşul  Tg.Cărbuneşti, 

judeţul Gorj  (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre). 

           Art.3.- (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă asupra  terenurilor menţionaţi la  art.1 si art.2 sunt 

obligaţi sa înceapă construcţia locuinţei in termen de un an de la data atribuirii şi sa o realizeze in 

conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată.    

                       (2) Nerespectarea acestei obligaţii  duce la retragerea dreptului de  folosinţa asupra 

terenului atribuit. 

           Art.4.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.   

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, 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  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 



Nr. 84 

             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  avizarea  documentaţiei  P.U.Z.  „CENTRALA FOTOVOLTAICA 6 MW" 

Amplasament: oraşul Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj  
 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - expunerea de motive;    

          - raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;    

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

          - Cererea d-lui Drăgulescu Vasile  reprezentant al SC ENERGO ENERGY  S.R.L Tg.Cărbuneşti, 

în calitate de  administrator, înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti sub nr. 13.362/28.08.2012; 

         - prevederile Ordinului 176/N/2000 al M.L.P.A.T – Ghidul privind metodologia de elaborare si 

conţinutul  cadru al P.U.Z indicativ GH-010-2000; 

         - art.25, alin.1, art. 37 alin.5 si art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - art.2, alin.2  si art 23 alin (2) si (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare; 

         - prevederile Ordinului nr.108 /2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si 

recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al 

fotogrammetriei si al cartografiei; 

         - art. 36, alin.5, lit.c şi art. 45, alin.2, lit.e şi art.121, alin.3 şi 4 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată , actualizată; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se avizează documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL „CENTRALA 

FOTOVOLTAICA 6 MW”,  întocmit de S.C PROREDRUM  S.R.L,  architect  Iulian S. Camui, în 

conformitate cu proiect nr.19/2012.   

 

       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 17.09.2012, 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  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 

Nr. 85 



 

             ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  documentaţiei  P.U.Z. şi R.L.U. „PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC" – 

 Amplasament: oraşul Tg.Cărbuneşti, sat Cărbuneşti-sat, judeţul Gorj 

 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; expunerea de motive;    

          - raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;    

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

          - Cererea domnului Bădiţa Lauru  reprezentant al SC EYE MALL S.R.L în calitate de  Director 

Executiv, înregistrată la Primăria oraşului Tg-Carbunesti sub nr. 14264/11.09.2012; 

          - H.C.L  nr.66/11.07.2012 privind avizare P.U.Z; 

         - avizul tehnic nr.12/07.09.2012 de la Consiliul Judeţean Gorj si anexa nr.11426/07.09.2012 cu 

avizele obţinute pentru aprobarea P.U.Z si R.L.U; 

         - prevederile Ordinului 176/N/2000 al M.L.P.A.T –Ghidul privind metodologia de elaborare si 

conţinutul  cadru al P.U.Z indicativ GH-010-2000; 

         - art.25, alin.1, art. 37 alin.5 si art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - art.2, alin.2  si art 23 alin (2) si (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare; 

         - prevederile Ordinului nr.108 /2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si 

recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al 

fotogrammetriei si al cartografiei; 

         - art. 36, alin.5, lit.c şi art. 45, alin.2, lit.e şi art.121, alin.3 şi 4 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată , actualizată; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

       Art.1.- Se aprobă documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL şi REGULAMENTUL LOCAL DE 

URBANISM „PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC”, amplasament - oraşul Tg.Cărbuneşti, sat 

Cărbuneşti-sat, judeţul Gorj-, întocmit de S.C ALPIN CONSTRUCT S.R.L, arhitect Monica  Gabriela 

C. Alincai, în conformitate cu proiect  nr. A 462/2012. 

       Art.2.- Se aprobă introducerea in intravilanul oraşului Tg.Cărbuneşti, satul Carbunesti-sat a  

terenului în suprafaţă de 52,1007 ha,  intabulat în CF nr.36046 a localităţii Tg.Cărbuneşti, număr 

cadastral 36046, prevăzut  în  P.U.Z-ul menţionat la art.1. 

       Art.3.- 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 17.09.2012, la    

                 care au participat 13  consilieri locali din 14  consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru  

                şi 1 vot contra .  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                            Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 



Nr. 86 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii  Microbuzului pentru transport elevi  

marca Ford cu numărul de înmatriculare GJ-12-SGU   

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

        - proiectul de hotărâre;  

        - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

        - prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , republicată, cu  modificările 

şi completările ulterioare; 

        - Codul civil; 

        - contractul de închiriere; 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

           Art.1.- Se aprobă închirierea Microbuzului pentru transport elevi marca Ford cu numărul de 

înmatriculare GJ-12-SGU, conform  Contractului de Închiriere  încheiat cu Şcoala Generală  nr. 1 

„George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

           Art.2.- Se împuterniceşte primarul oraşului domnul Mazilu Mihai Viorel pentru a semna 

contractul de închirire menţionat la art.1. 

           Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 

şi conducerea  Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 

Nr. 87 

                            



 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                                                                       

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifului pentru canalizare,  

în oraşul Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

     - proiectul de hotărâre; 

     - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

           - adresa nr. 5154/10.07.2012(11921/30.07.2012)  a  SC APAREGIO  GORJ SA; 

           - Memoriul Tehnic întocmit de către SC APAREGIO GORJ S.A.;  

           - prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice ; 

           - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare; 

           - prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

         - Ordinul 65/28.02.2007  privind aprobarea si Metodologiei  de stabilire ajustare sau modificare  

a preturilor/tarifelor  pentru serviciile  publice de alimentare cu apa potabila  si de canalizare; 

         - avizul ANRSC Bucureşti nr.2380791-2/18.07.2012;    

        

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

                                                                        HOTĂRĂŞTE  

  

         Art.1.-  Se aprobă tariful de 1,95 lei/mc (fără TVA) pentru canalizare în oraşul  Tg.Cărbuneşti. 

         Art.2.- Noul tarif se va aplica începând cu data de intrare în funcţiune a staţiei de epurare 

Tg.Cărbuneşti.  

          Art.3.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se însărcinează  compartimentul  de 

specialitate din cadrul SC Aparegio SA- CED Tg.Cărbuneşti şi şeful CED Tg.Cărbuneşti. 

 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, la    

                 care au participat 13  consilieri locali din 14  consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru  

                şi 2 abţineri.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                            Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 

Nr. 88 

 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziţionării unui autovehicul  nou, marca 

Dacia Duster Laureate 4 x 4 1,5/110cp prin leasing financiar 

 

 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - expunerea de motive;    

          - raportul de specialitate;    

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

          - HCL NR.72/13.08.2012  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 in 

care s-au aprobat creditele bugetare necesare achiziţiei maşinii  la cap.51.02 - autorităţi executive in 

suma de 85.000 lei; 

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

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

          - contul de execuţie   al bugetului la data de 15.08.2012; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

                                                                        HOTĂRĂŞTE  

 

    Art.1.- Se aproba achiziţionarea unui autovehicul nou - marca Dacia Duster Laureate 4 x 4, 1,5/110cp 

Diesel, prin leasing financiar, cu plata în 48 luni, avans 30%. Creditele bugetare pentru efectuarea 

plaţilor nete se vor aproba în bugetul de venituri si cheltuieli al Oraşului Tg.Cărbuneşti în fiecare an 

bugetar. 

    Art.2.- 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 17.09.2012, la    

                 care au participat 13  consilieri locali din 14  consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru, 

                1 vot contra şi 1 abţinere.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                            Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 

Nr. 89 

                            



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind rezilierea contractului de închiriere nr. 13726/07.10.2011 încheiat cu 

Cumpănaşu Andreea Daniela şi scoaterea la licitaţie publica în vederea închirierii spaţiului  

în suprafaţa de 85,69 mp situat in imobilul ,, Restaurant Piaţa”, 

 din piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 

   Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - expunerea de motive;    

          - raportul de specialitate;    

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

          - Solicitarea cu nr. de înregistrare 10950/09.07.2012, de reziliere a contractului de închiriere nr. 

5109/25.03.2011 a d-nei Cumpănaşu Andreea Daniela; 

          - Solicitarea din partea doamnei Guran Mariana Camelia, cu nr. de înregistrare 12967/20.08.2012, 

privind intenţia de închiriere a spaţiului in suprafaţa de 85,69 mp;  

         - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

         - 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 rezilierea contractului de închiriere nr. 13726/07.10.2011, încheiat cu 

Cumpănaşu Andreea Daniela, pentru spaţiul in suprafaţa  de 85,69 mp situat in imobilul ,,Restaurant 

Piata”, din piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti, începând cu data de 01.07.2012. 

          Art.2.- (1)  Se aprobă Caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea închirierii 

spaţiului in suprafaţa de 85,69 mp, situat in imobilul ,,Restaurant Piata”, din piaţa oraşului 

Tg.Cărbuneşti, in vederea desfăşurării de activităţi comerciale. 

       (2) Durata închirierii este de 3  ani, preţul minim de pornire la licitaţie  fiind de  10,50 lei/mp/luna, 

adică 899,75 lei/ luna, conform raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL Tg.Jiu.  

        Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, 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  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 

Nr. 90 



                  

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind darea in folosinţa gratuita pe o perioada de 3 ani a spaţiului în suprafaţă  

de 148,52 mp- Clubul Pensionarilor(fosta CT-1), Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor „Sf.Constantin şi Elena” Tg.Cărbuneşti 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - expunerea de motive;    

          - raportul de specialitate biroului Administrarea Domeniului Public si Privat; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

          - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata, art. 124 : ,, Consiliile 

locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile 

proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, 

care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice” ; 

          - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica  cu modificările si completările ulterioare; 

          - Solicitarea cu nr.14339/12.09.2012 din partea Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor „Sf.Constantin şi Elena” Tg. Cărbuneşti; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

       Art.1.- Se aprobă darea în folosinţa gratuita pe o perioada limitata de 3 ani, Asociaţiei Casa de 

Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Sf.Constantin şi Elena” Tg.Cărbuneşti a spaţiului în suprafaţă de 

148,52 mp- Clubul Pensionarilor(fosta CT-1), situat în strada Minerilor,  nr. 6, oraş Tg.Cărbuneşti.   

       Art.2.- Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Sf.Constantin şi Elena” Tg.Cărbuneşti 

se obligă să plătească din fondurile proprii cheltuielile cu utilităţile (apă, canal, gaze naturale, energie 

electrică, etc), cheltuielile de întreţinere şi reparaţii curente pentru spaţiul folosit, precum şi dotările cu 

mobilier şi accesorii corespunzătoare petrecerii timpului liber de către pensionari, în caz contrar se va 

retrage dreptul de folosinţă gratuită.   

       Art.3.- Predarea-primirea spaţiului menţionat la art.1 se va face in baza unui proces-verbal de 

predare-primire intre părţi. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, 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  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 

Nr. 91 



 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

  

 HOTĂRÂRE 

privind  participarea echipelor de fotbal seniori si juniori C.S Gilortul Tg.Cărbuneşti in 

viitoarea ediţie a Campionatului Judeţean Liga a - IV-a , an competiţional 2012-2013 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - expunerea de motive;    

          - raportul de specialitate al delegatului echipei C.S Gilortul Tg.Cărbuneşti d-l Luntraru Cristian 

înregistrat cu nr. 12.412/08.08.2012; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

          - prevederile Legii nr.69 din 28.04.2000 a educaţiei fizice si sportului ; 

          - Hotărârea Guvernului nr. 144 din 28.11.2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportive; 

          - prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata  –privind administraţia publica locala; 

         

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

modificările şi completările ulterioare ,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.-  Se aprobă participarea echipelor de fotbal seniori si juniori C.S Gilortul Tg.Cărbuneşti in 

viitoarea ediţie a Campionatului Judeţean Liga a -IV-a, an competiţional 2012-2013.                

         Art.2.-  Sumele necesare a fi utilizate pentru participarea echipelor de fotbal seniori si juniori ale 

C.S Gilortul Tg.Cărbuneşti in viitoarea ediţie a Campionatului Judeţean Liga a –IV-a se vor aproba prin 

rectificare bugetara. 

         Art.3.- 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 17.09.2012, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 

Nr. 92 

 

 



 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartiţia  apartamentelor nr.1 sc.2 şi nr. 5 sc.1   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.12242/06.07.2007  privind solicitarea de locuinţa  depusă de doamna Rusu 

Gabriela Ionela.  

          - cererea cu nr.9074/05.06.2012  privind solicitarea de locuinţa  depusă de doamna Caltaru 

Mariana. 

          -  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/152 1998 ; 

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

a prevederilor Legii/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; 

         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  apartamentelor nr.1 sc. 2  şi nr. 5 sc.1 din  blocul ANL situat  pe 

strada. Pădurea Mamului, nr. 11, oraş Tg.Cărbuneşti, începând 20.09.2012 doamnelor Rusu Gabriela 

Ionela şi Caltaru Mariana. 

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

vor încheia contractele  de închiriere.  

 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, la    

                 care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru 

                 şi 1 abţinere.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                            Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                  cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 

Nr. 93 



 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 în Consiliul de Administraţie al  Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” şi  

în Consiliul de Administraţie al  Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”  

 

 

 

 

   Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

       - adresa nr. 1231/17.08.2012 a Şcolii Generale „George Uscătescu” înregistrată la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 12.884/17.08.2012;    

       - adresa nr. 2047 din 10.09.2012 a Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” înregistrată la Primăria 

Tg.Cărbuneşti la nr. 14.218 din 10.09.2012;  

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

       - prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , republicată, cu  modificările 

şi completările ulterioare; 

       - propunerile formulate în cadrul şedinţei;   

 

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Consiliul 

de Administraţie al Şcolii Generale nr.1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti doamna COMAN 

GABRIELA-LOREDANA 

         Art.2.- Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Consiliul 

de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti  doamna  NOVAC AURORA-

VICTORIA şi domnul BOŢOTEANU VALENTIN-MARIAN . 

         Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerile celor 

două instituţii de învăţământ vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012 

Nr. 94 

 



 

                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 / 12.08.2012- privind majorarea nivelului maxim de cheltuieli de personal pe anul 

2012; 

- adresa nr. 42803/14.09.2012 anexă la decizia nr. 642/30.08.2012 emisa de Direcţia Generala a 

Finanţelor Publice Gorj – privind repartizarea pe trimestre a sumei de 4000lei.; 

- referat nr.14821 / 24.09.2012 – întocmit de Corici Sorin, sef birou Administrarea Domeniului 

Public si Privat; 

- adresa nr. 5.280/ 21.09.2012, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrata la 

Primăria Oraş Tg.Cărbuneşti cu nr.14823 / 24.09.2012; 

- referat nr. 14589 / 19.09.2012 , întocmit de Dobrotă Vasile – sef serviciu Centrul Cultural Tudor 

Arghezi ; 

- contul de execuţie la data de   21.09.2012;      

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.-  Se aprobă modificarea de credite bugetare în cadrul  bugetului local de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2012, pe capitole 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri 

proprii si subvenţii  pe anul 2012 cu suma de  + 3.252,50 mii lei  pe capitole bugetare  şi modificările de 

credite bugetare în cadrul aceluiaşi buget, 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 extraordinare din data 27.09.2012, la    

                 care au participat 13  consilieri locali din 14  consilieri în funcţie, cu 12  voturi pentru şi  

                 1  vot contra. 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 septembrie 2012 



Nr. 95 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  transmiterea fără plată comunei Turburea, judeţul Gorj  a mijlocului fix  

Microbuz transport şcolari, marca ARO  
 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive;  

          - referatul cu nr.  14884 din 24.09.2012 întocmit de biroul ADPP; 

          - Hotărârea Guvernului  nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice  modificată si completată; 

          - solicitarea nr. 14.815/21.09.2012 din partea Primăriei comunei Turburea cu privire la preluarea 

microbuzului pentru transport şcolari ARO; 

          - prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale  care alcătuiesc domeniul public şi 

privat  al statului şi al unităţilor administrativ –teritoriale, aprobata prin Legea nr.246/2001; 

- Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu modificările 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  transmiterea fără plată comunei Turburea, judeţul Gorj a mijlocului fix 

Microbuz pentru transport şcolari marca ARO, cu numărul de înmatriculare GJ-03-SLF,  conform HG 

841/1995 modificată şi completată. 

Art.2.-  Predarea-primirea Microbuzului şcolar se va face pe baza de proces-verbal semnat intre 

cele doua părţi.  

            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 extraordinare din data 27.09.2012, 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 

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 extraordinare din data 27.09.2012, la    

                 care au participat 13  consilieri locali din 14  consilieri în funcţie, cu 11  voturi pentru  

                1 vot contra 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. 97/27.09.2012  

 

 

 

 

 

   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 

134 1.3.7.2. Drum  

De 10830  

A.Origine şi destinaţie: 

Râul Gilort – DC 27 Ştefăneşti  

Km.0+0,093 şi  Km 0+1,342  

- lungimea str.: 0,093km 

- lăţimea medie : 4 m  

- lungime str. 1,342 km  

- lăţime medie :3 m  

B. Zona de Protecţie : 

- lungime 2 x 0,093 km 

- lungime 2 x 1,342 km 

- lăţime 1,5 m   

 

 

 

 

2012 

 Proprietate 

publica a 

oraşului Târgu 

Cărbuneşti, în 

administrarea 

Consiliului 

Local Târgu 

Cărbuneşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind aprobarea modificării articolului nr. 8 din contractul de concesiune  

nr. 2957 din 15.02.2012 

 

 

 

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 Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 

oraşului Tg.Cărbuneşti ;  

    - Adresa nr. 15109/27.09.2012; 

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

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

    - OG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune, republicata; 

    - Codul Civil; 

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

modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

          Art. I.- Se aprobă modificarea articolului nr. 8 din contractul de concesiune nr. 2957 din data de 

15.02.2012, astfel : „Art.8.- Plata aferenta primului an de concesiune, se va face integral pana la data 

de 31.12.2012, după care preţul concesiunii se va achita trimestrial, in primele 15 zile din a doua luna 

a trimestrului pentru care se face plata”.       

         Art. II.-  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 extraordinare din data 27.09.2012, la    

                 care au participat 13  consilieri locali din 14  consilieri în funcţie, cu 9  voturi pentru, 

                2 voturi contra şi 2 abţineri . 

 

 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 desemnarea celui de al treilea   reprezentant al Consiliului Local al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de Administraţie al  Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”  

 

 

 

 

   Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti 

     Având  în vedere : 

       - adresa nr. 2171 din 26.09.2012 a Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” înregistrată la Primăria 

Tg.Cărbuneşti la nr. 15.001 din 26.09.2012;  

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

       - prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , republicată, cu  modificările 

şi completările ulterioare; 

       - propunerile formulate în cadrul şedinţei;   

 

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

         Art.1.- Se desemnează cel de al treilea  reprezentant al Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  

în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti -  domnul             

COCHECI CONSTANTIN. 

         Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerea instituţiei 

de învăţământ vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 27.09.2012, la    

                care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru 

                1 vot contra şi 1 abţinere.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

          Boţoteanu Marian Valentin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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