ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare a 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;
- Referatul nr. 71/04.01.2013 al serviciului buget-contabilitate. Resurse umane ;
- Ordinul 2985 / 2011 si Ordinul nr.1720/17.12.2012 al Ministerului Finanţelor Publice privind
norme metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012 ;
- Contul de execuţie al Bugetului Local la 30.12.2012;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de
Dezvoltare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012 cu suma de
146.020,89 lei.
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 extraordinare din data 08.01.2013,
la care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru,
1 vot contra şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 8 ianuarie 2013
Nr. 1

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul compartimentului impozite şi taxe;
- Codul Fiscal – legea nr. 571/2003 – cu completările şi modificările ulterioare;
- prevederile Legii 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificările ulterioare;
- prevederile HG 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată
prin HG 1861/2006
- prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
- OG. 59/2010 pentru modificarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- adresa nr. 512/07.01.2013( 193/08.01.2013) din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj;
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 2013 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează:
a) se stabilesc valorile impozabile impozitele, taxele locale si amenzile in sume fixe pentru anul
fiscal 2013 astfel cum sunt redate in anexă pag. 1-12 si 16-21, anexă care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
b) cota prevăzută la art.253, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 si HG 44/2004 cu modificările
ulterioare privind calculul impozitului datorat de persoane juridice se stabileşte la 1,5%.
c) cota prevăzută la art.253, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 şi HG 44/2004 cu modificările
ulterioare pentru clădirile care nu au fost reevaluate se stabileşte astfel:
- 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţa;
- 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinţa.
d) nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4 si 5 din
Lg.571/2003 cu modificările ulterioare sunt prevăzute în anexă pag. 13-15, anexă care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
e) cota prevăzută la art.270 alin.4 - taxa pentru reclama si publicitate - din L. 571/2003 si HG
44/2004 cu modificările ulterioare se stabileşte la 3%.
f) cota prevăzuta la art. 279, alin. 2 – taxa hoteliera - din Legea nr. 571/2003 cu modificările
ulterioare se stabileşte in cota de 1% din valoarea totala a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de
sejur a turistului care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea,
odată cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin 2, art. 260 alin.2 şi art. 265 alin. 2 din L. 571/2003 cu
modificările ulterioare şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare 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%.
Art.3.- Pentru anul 2013 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu
modificările aduse prin HCL nr.47/26.05.2004.
Art.4.- În conformitate cu alin. 3 al art. 255, art. 260, şi alin. 5 al art. 265 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 2013.
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.- Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru anul 2013, se aplică in conformitate cu art.
284, 285, 286 din L. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare.
Art.7.- HCL nr. 113/28.11.2012 şi HCL nr. 117/10.12.2012 se abrogă.
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 extraordinare din data 08.01.2013,
la care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru,
şi 4 voturi contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 8 ianuarie 2013
Nr. 2

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 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;
- Contul de execuţie la 31.12.2012.
- Legea nr. 273 /2006 – privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 293 /2011– Legea bugetului de stat pe anul 2012;
- 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 ;
OMFP 1720/17.12.2012 - norme metodologice privind închiderea exerciţiului bugetar al
anului 2012;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare anuale ale instituţiei privind execuţia Bugetului de
venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti, întocmite la data de 31.12.2012, conform anexelor nr. 1
şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului 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 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru, 3 voturi
contra şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 3

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 1 la HCL 3/29.01.2013

Bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Tg.Carbunesti pe anul 2012
-VENITURI-

Nr. Denumire indicator
crt.

1 Impozit pe venit din transfer
drepturi imobiliare
2 Cote si sume defacate din
impozitul pe venit
3 Impozite si taxe pe proprietate
4 Sume defalcate din TVA
5 Sume defalcate din TVA
pt.drumuri
6 Sume defalcate din TVA
pt.echilibrarea bug. locale
7 Sume defalc.din TVA pt.
finanţarea programului de dezv. a
infrastructurii şi a unor baze
sportive
8 Taxe pe servicii specifice
9 Taxe pe utilizarea bunurilor sau
pe activitati
10 Alte impozite si taxe fiscale
11 Venituri din proprietate
12 Venituri din prestari servicii si
activitati
13 Venituri din taxe administrative si
eliberari de permise
14 Amenzi , penalitati si confiscari
15 Diverse venituri
16 Venituri din valorificarea unor
bunuri ale unitatii adm-teritoriale
17 Finantarea programului de
pietruire a unor drumuri comunale
18 Subventii buget de stat finantare
cheltuielide capital scoli
19 Finantare de lucrari de cadastru
20 Sprijin acordare ajutor incalzire
21 Subventii de la bugetul de stat
pentru finantarea sanatatii
22 Subventii FSE invatamant
23 TOTAL

- lei Cod
indicator

Prevedere
Prevedere
Cont
de
initiala
Definitiva
executie
conf.HCL3/
31.12.2012
31.12.2012
31 .01.2012
03.02
24.000
24.000
23.436
0402

3.372.000

3.556.190

3.313.151

0702
11.02.02
11.02.05

1.409.000
3.863.000
88.000

1.409.000
4.148.000
88.000

1.092.565
4.137.512
88.000

11.02.06

334.000

347.590

347.590

11.02.07

0

0

0

1502
1602

1.000
352.000

1.000
352.000

22
287.692

1802
3002
3302

4.000
55.000
87.000

4.000
196.000
117.000

4.271
155.019
114.125

3402

125.000

125.000

129.981

3502
3602
3902

450.000
310.000
33.000

420.000
320.000
33.000

153.697
281.268
3.744

420209

0

342.790

342.790

100.000

90.446

420214
420229
420234
420241

0
9.000
11.500

0
9.000
11.500

0
7.264
12.040

450202

3.000
10.530.500

3.000
11.607.070

1.386
10.585.999

Procentul de încasare an 2012 este de 91% .

Cheltuieli
Nr. Denumire indicator
Crt.

1 Autoritati executive
2 Alte servicii generale

-leiCod
indicator

5102
5402

3 Tranzactii privind datoria 5502
publica
4 Ordine si siguranta publica
6102

Prevedere
Prevedere
Plaţi nete de casa
iniţiala
definitiva
la 31.12.2012
BVC conf.HCL 31.12.2012
3 / .01.2012
2.093.860
1.996.260
1.846.482
204.500
410.800
277.778

36.000

36.000

33.300

423.000

399.500

365.299

5 Invatamânt

6502

3.889.000

4.309.220

4.126.604

6 Sanatate

6602

430.300

465.300

418.837

7 Cultura, recreere si religie

6702

365.000

432.200

409.287

8 Asigurari si asistenta sociala 6802
Locuinte
,
servicii
si 7002
dezvoltare

674.200
1.707.200

652.400
1.836.160

623.275
1.328.480

27.000
993.000

11.000
1.370.790

10.803
1.152.227

10.843.060

11.919.630

10.592.372

Salubrizare
10 Transporturi

TOTAL CHELTUIELI

74.02
8402

Conform contului de execuţie la data de 31.12.2012 veniturile încasate sunt in suma de
10.585.999 lei, iar plăţile nete de casa la data de 31.12.2012 sunt in suma de 10.592.372 lei.

Anexa nr. 2 la HCL nr. 3/29.01.2013
CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5010
–disponibil din subvenţii buget local şi venituri proprii-

Nr.
crt.

Denumire

1.

Disponibil din
subvenţii buget
local şi venituri
proprii

Nr.
crt.

Denumire

1.

Disponibil
sume mandat
depozit local

Cod
clasificaţie
bugetară
5010

- lei Sold iniţial
01.01.2012
0

Încasări în
anul 2012

Plăţi
efectuate în
2012

469.778,06

469.778,06

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5006
- lei Cod
Sold iniţial
Încasări în
Plăţi
clasificaţie
01.01.2012
anul 2012 efectuate în
bugetară
2012
5006
55.387,50
54.632
59.317

Sold
final
0

Sold final

50.702,50

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5033
–disponibil sume colectate buget local
- lei Nr. crt. Denumire
Cod
Sold iniţial Încasări Plăţi
Sold final
clasificaţie 01.01.2012 în anul
efectuate
bugetară
2012
în 2012
1.
Disponibil sume
5033
0
55.161
55.161
0
colectate buget
local

Nr.
crt.
1.

Denumire

Disponibil din
mijloace
extrabugetare

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5004
– disponibil din mijloace extrabugetare - lei Cod
Sold iniţial Încasări în Plăţi
DISPONIBIL
clasificaţie 01.01.2012 anul 2012 efectuate în
LA
bugetară
2012
28.12.2012
5004
4.849,83 135.004,51
134.017,04
5.837,30

CONT DE EXECUŢIE A SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
LA DATA DE 31.12.2012
-leiNR Denumire subventie
Cod
Prevedere Subventii Plati
Cont
CRT
clasificatie bugetara
Primte
Efectuate cheltuiala
bugetara
1
Subventii de la bugetul de
420241
11.500
12.040
12.040 24660210
stat pentru finantarea
sanatatii
2
Subventii buget de stat
420214
100.000 100.000
90.446 24650271
finantare cheltuielide capital
scoli
3
Sprijin acordare ajutor
420234
9.000
9.000
7.264 24680257
incalzire

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat, domnului Cotogea Dumitru şi
domnului Cotogea Constantin Irinel - sinistraţi din com. Roşia de Amaradia, judeţul Gorj,
pentru reconstruirea locuinţei afectate de alunecări de teren, in vatra de sat Cojani,
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 serviciului Urbanism si Amenajarea
Teritoriului;
- P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL
Tg.Jiu, aprobat prin H.C.L nr 32/22.04.2008;
- Solicitările cu nr. 20896 /18.12.2012 a d.lui Cotogea Dumitru, din comuna Roşia de
Amaradia, judeţul Gorj si nr. 20897/18.12.2012 a d-lui Cotogea Constantin Irinel din comuna Roşia
de Amaradia, judeţul Gorj privind atribuirea a unui lot, pentru reconstrucţia locuinţelor în regie
proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti ;
- prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea
lucrărilor de construcţii;
- prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia publica locala, republicată .
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, lotul cu nr. 208 în
suprafaţă de 964,00 mp, d-lui Cotogea Dumitru din comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj, pentru
reconstruirea locuinţei in regie proprie în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie
anexat).
Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, lotul cu nr. 209 în
suprafaţă de 850,54 mp, d-lui Cotogea Constantin Irinel din comuna Roşia de Amaradia, judeţul
Gorj, pentru reconstruirea locuinţei in regie proprie în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti (plan de
situaţie anexat).
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 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 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 4

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri domnului Brabete Cristinel, în
vederea realizării unei locuinţe în 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.20.812/18.12.2012 a d-lui Brabete Cristinel din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada
Petroliştilor, bl.B14, sc.1, et.2, ap.11, judeţul Gorj;
- H.C.L. nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti.
- H.C.L. nr.40/24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri.
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 existentei construcţiei terenul în suprafaţa de
455,00 mp.(14x32,50), lotul cu nr. 26 d-lui Brabete Cristinel, situat in satul Cojani, oraşul
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului menţionat la art.1 este obligat
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.3.- 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 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 5

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea de facilităţi fiscale in conformitate cu Legea 571/2003 şi cu H.G. nr. 44/2004
cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al compartimentului impozite şi taxe locale;
- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu completările si modificările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi
completată prin HG 1861/2006;
- prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
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 2013 se aproba reducerea de 50% de la plata impozitului pe clădiri, pentru
clădirea folosită ca domiciliu si reducere de 50 % de la plata impozitului pe teren pentru terenul aferent
clădirii utilizate ca domiciliu, pentru persoanele fizice ale căror venituri lunare constau in
exclusivitate din indemnizaţie de ajutor social.
Art.2.- Reducerile prevăzute la art. 1 se acorda persoanelor respective cu începere de la data de întâi
a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea reducerii.
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 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 6

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind inventarierea in domeniul public al oraşului a obiectivului de investiţii
„Alimentare cu apa sat Tupşa, 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 compartimentului ADPP;
- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu completările si modificările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- Solicitarea cetăţenilor cu nr. 10090 / 21.06.2012 din satul Tupşa;
- Procesul-verbal de recepţie cu nr. 103 din 21.01.2013 ;
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale modificata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba inventarierea in domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti a obiectivului de
investiţii „Alimentare cu apa sat Tupşa, oraş Tg.Cărbuneşti”, valoarea de inventar fiind de
68.756,25 lei, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aproba branşarea individuala a cetăţenilor la reţeaua de distribuţie a apei din satul Tupşa,
oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.3.- Se aproba tariful de 2,5 lei pe metru cub de apă.
Art.4.- 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 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 2 voturi
contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 7

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 7/29.01.2013

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

Nr.
Crt.

125

Codul Denumirea
de
bunului
clasificare
1.8.6. Alimentare cu
apă sat Tupşa

Elementele de
identificare
Oraş Tg.Cărbuneşti, sat Tupşa
- sursa – fântână adâncime
5 m = 1 buc;
- conductă distribuţie D-63mm
L = 2050m;
- pompa submersibila, putere
1,5 kw = 1 buc;
- vas de expansiune vertical,
capacitate 500 l = 2 buc;
- tablou automatizare
pompă = 1 buc;

Anul
Valoare de
doban- inventar
dirii
- lei-

2013

68.756,25

Situaţia
juridica
actuala
Proprietatea
publica a
oraşului Tg.
Cărbuneşti in
administrarea
Consiliului
Local Tg.
Cărbuneşti

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al
oraşului Tg.Cărbuneşti a unor bunuri şi scoaterea lor din funcţiune

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 ADPP;
- prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Ordonanţa de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale, cu modificările ulterioare;
- Dispoziţia primarului oraşului nr. 768/12.11.2012 /2012 privind inventarierea;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti în domeniul privat al
acestuia a bunurilor nominalizate în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor menţionate la art. 1.
Art.3.- Se împuterniceşte Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti să numească Comisia de casare şi
stabilire a modului de valorificare a componentelor rezultate în urma casării.
Art.4.- Sumele rezultate prin vânzarea componentelor în urma casării constituie venituri ale
bugetului local.
Art.5.- 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 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru, 1 vot
contra şi 3 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 8

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa la HCL nr. 8/29.01.2013

Nr.
crt.

Denumire

U/M

Cantitate

Valoare de
inventar - lei
(Sunt bunuri
neamortizabile)

1.

Electropompa
submersibila

buc

1

4108.64

2.

Pompa apa

buc

1

4073.07

Total

8181.71

Caracteristici
tehnice si data
punerii in
funcţiune
vechime de
folosinţa in ani si
luni
7.5kw.n=170m,
2900de rotatii/min
an de punere in
functiune- 1996
5.5kw.n=115m
2900de rotatii/min
an de punere in
functiune- 2000

Observaţii

Pompa apa
Carbunesti-Sat

Pompa apa
Carbunesti-Sat

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea autoturismului Dacia GJ 12 PSV din
domeniul privat al Oraşului Tg.Cărbuneşti primit, prin transfer fără plata, de la
DSVSA Gorj, in anul 2008
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 ADPP;.
- HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor
aparţinând instituţiilor publice modificată si Ordinul 2861/2010 al MF;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale, cu modificările ulterioare;
- Dispoziţia primarului oraşului nr. 768/12.11.2012 /2012 privind inventarierea;
- referatul nr.14.344/25.09.2012 întocmit de Golumbu Mircea care solicita casarea autoturismului;
- procesul verbal de predare-primire nr. 13158/30.07.2008 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea totală a unui mijloc fix în valoare totală de
1.852.16 lei aflată în patrimoniul Oraşului Tg.Cărbuneşti, conform tabelului de mai jos:
Nr. Denumire
Valoare
Valoare
Valoare
Caracteristici
Stare
de
crt. mijlocului fix
inventar
amortizata de
tehnice
funcţionare
din
domeniul la data de la data de amortizat
a maşinii din
privat
31.12.2012 31.12.2012 -leidotare la zi
-lei-lei1
Autoturism
1852.16
1364.75
487.41
Dacia berlina 1310 nefuncţionala
DACIA berlina
nr.identificare
1310, 4 uşi, alba
UUIR1171T2568895
cilindree 1397
Art.2.- Dezmembrarea şi valorificarea materialelor rezultate în urma casării mijlocului fix se va
face de către o comisie de casare stabilită de Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti, iar banii obţinuţi în
urma valorificării deşeurilor se fac venit la bugetul local.
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 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 3 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 9

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe aflate în domeniul privat
al Oraşului Tg.Cărbuneşti şi date in folosinţă - S.C. Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;raportul de specialitate al compartimentului ADPP;.
- HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând
instituţiilor publice modificată si Ordinul 2861/2010 al MF;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale, cu modificările ulterioare;
- Dispoziţia primarului oraşului nr. 768/12.11.2012 /2012 privind inventarierea;
- contractul de folosinţa –comodat cu numărul 11993/02.09.2010 încheiat cu SC SALUBRIS GILORT SRL
Tg.Cărbuneşti si adresa nr. 662/15.01.2013 depusa la registratura instituţiei de SC SALUBRIS GILORT SRL
Tg.Cărbuneşti prin care solicita casarea a doua vehicule;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea totală a unor mijloace fixe în valoare totală de
36.957,74 lei aflate în patrimoniul Oraşului Tg.Cărbuneşti şi date in folosinţa către SC SALUBRIS GILORT
SRL Tg.Cărbuneşti, în baza contractului de folosinţa–comodat cu numărul 11993/02.09.2010, conform tabelului
de mai jos:
Nr. Denumire mijloc
Nr
Valoare
Valoare
Valoare
Caracteristici tehnice ale
crt. fix
inventar de
amortizata rămasa de maşinilor propuse pentru
inventar- la data de
amortizat scoaterea din evidenta prin
lei
31.12.2012
pana la
casare
data de
11.2013
1
Autospeciala
2/100436 14.805
12362
2.443
an fabricaţie 1991, masa
transport gunoi
proprie este 6600 kg, nr
marca Roman
identificare este 96590,
cilindree 5488 cc, putere 99
kw / 2900 rot / min.
2
Autospeciala
2/100437 22152.74
18497.50
3655.24
an fabricaţie 1991, masa
vidanja marca
proprie este 6600 kg, nr
Automecanica
identificare este 96590,
cilindree 5488 cc, putere 99
kw / 2900 rot / min.
Total
36957.74
30759.50
6098.24
Art.2.- Dezmembrarea şi valorificarea materialelor rezultate în urma casării mijloacelor fixe se va face de
către o comisie de casare stabilită de Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti, iar banii obţinuţi în urma valorificării
deşeurilor se fac venit la bugetul local.
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 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru, 2 voturi
contra şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 10

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului la contractul de concesiune nr. 3495/22.02.2008
încheiat cu SC LYNLORY SOFT SRL
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 ADPP;.
- Solicitare nr. 633/14.01.2013 din partea SC Lynlory Soft SRL;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr.3495/22.02.2008 încheiat cu SC
LYNLORY SOFT SRL pentru terenul în suprafaţa de 9 mp situat în oraş Tg.Cărbuneşti, Aleea Gării,
pentru o perioada de 2 ani si 6 luni, începând cu data de 22.02.2013.
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 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 11

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 6553 din 12.04.2012 privind concesionarea
clădirii Centrala Termica - CT2, situată în str. Bradului, 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 compartimentului ADPP;.
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;
- OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 6553 din 12.04.2012 încheiat cu SC
STRAGIFORM CONSULTING SRL cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Titulescu, nr.121, bl.2, sc.4,
et.1, ap.116, privind concesionarea clădirii Centrala Termica - CT2, situată in str.Bradului, oraş
Tg.Cărbuneşti.
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 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 12

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al compartimentului ADPP;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, în următoarea componenţă:
1. Primar - Mazilu Mihai Viorel- preşedinte
2. Vladut Alin Grigore- secretar
3. Borcan Alin- membru
4. Surlea Iulia-membru
5. Danaiata Daniela- membru
6. Lungu Ana- membru
7. Fugaru Serban- membru
Membrii supleanti :
1. Calina Iuliu- viceprimar
2. Berbecel Georgeta- membru
3. Corici Sorin- membru
Art.2.- Comisia speciala, in componenţa prevăzută la art. 1, se va întruni ori de cate ori este
nevoie, în şedinţe convocate de oricare dintre membrii, pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj si va completa Anexa nr. 4 din HG nr.
548/1999- Norme tehnice privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului.
Art.3.- Operaţiunea de inventariere a domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
se va derula anual pana la 31 decembrie.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor comisiei speciale in vederea ducerii la
îndeplinire.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 13

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de Centrul Cultural
Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale,
cu modificările si completările ulterioare;
-Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările si completările ulterioare;
- Fundamentarea tarifului orar pentru lucrările efectuate de mecanicul de întreţinere al Centrului
Cultural „Tudor Arghezi” 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 tariful orar de 12,36 lei/h conform fundamentării pentru lucrările efectuate în
oraşul Tg.Cărbuneşti si localităţile arondate.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul primăriei şi directorul Centrului
Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 14

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind încheierea unui număr de şase contracte de voluntariat
de către SVSU 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 şefului SVSU Tg.Cărbuneşti;
- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările si completările
ulterioare;
- H.G..nr. 1579/2005 - privind statutul personalului voluntar din serviciile voluntare de urgenta;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu anul 2013 se aproba încheierea unui număr de şase contracte de voluntariat
conform HG 1579/2005 cu următoarele persoane:
- Mudavoiu Ion
- Ridiche Cristian
- Postelnicu Dumitru
- Draghici Alin
- Babalic Cosmin
- Bacanus Minel
Art.2.- Primarul,compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi şeful SVSU
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 15

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea Regulamentului de instituire a taxei speciale de salubrizare
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având in vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate;
- prevederile art.16, alin.2 şi art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile art.282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal;
- prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor;
- art.6 si art.90 din Ordonanţa de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia mediului
- prevederile art.36, alin.(2) lit.”b” si alin (4), lit.”c” din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor SC Salubris Gilort SRL nr.3/15.11.2011;
- HCL nr.25 din 28.02.2011 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei
speciale de salubrizare in oraşul Tg.Cărbuneşti si satele arondate;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu anul 2013 „Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de
salubrizare” prevăzut în anexa la HCL 25/28.02.2011 se modifica si se completează conform anexei,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă plata taxei speciale de salubrizare pentru o singura persoana gospodăriei
domnului Barbita Emil cu nr. rol 2065 şi doamnei Popescu Elena cu nr. rol 429, pentru anul 2012.
Art.3.- Se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele fizice si juridice din satele
Puieşti, Gîtani, Zarafi, Tupşa, Rogojeni şi Rugi, întrucât în aceste localităţi nu se prestează serviciul de
colectare si transportul deşeurilor municipale datorita drumului greu accesibil pentru maşinile de
salubrizare.
Art.4.- Se aproba tariful practicat de SC Salubris Gilort SRL pentru serviciul de colectare deşeuri
municipale de la locuitorii blocurilor ANL de 4 lei/persoana/luna. Contractele de prestări servicii
publice de salubrizare pentru locuitori blocurilor ANL se vor încheia direct cu SC Salubris Gilort SRL.
Art.5.- Primarul si 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 29.01.2013, la care
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 16

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 16/29.01.2013
REGULAMENTUL
DE INSTITUIRE SI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
I. Reglementări generale
Art.1. Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
si completările ulterioare si Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art.282 alin.1, cu modificările si
completările ulterioare, „pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor
fizice si juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale”.
Art.2. In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri,
se încasează prin Biroul de taxe si impozite din cadrul primăriei Tg.Cărbuneşti.
II. Modalităţi de stabilire a taxei speciale si tarifelor de salubrizare (condiţii si termene de
depunere a taxei speciale de salubrizare)
Art.3. Pe teritoriul administrativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, pentru asigurarea serviciului de
salubrizare, se instituie taxa specială de salubrizare.
Art.4 Taxa specială de salubrizare se plăteşte de :
- persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în oraşul Tg.Cărbuneşti si satele arondate.
III. Termene si modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare
Art.5. (1)Taxa specială de salubrizare se plăteşte in doua rate egale cu termene de plata la 31 martie si
30 septembrie.
(2)Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin.(1) a taxei de salubrizare se percep majorări de
întârziere conform prevederilor OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala..
(3)Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în termen de
30 de zile de la data depunerii cererii.
(4)Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică măsurile de executare
silită, conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si
completările ulterioare.
Art.6 Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite si taxe din cadrul
primăriei astfel:
TAXELE
SERVICIULUI DE COLECTARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE
PERSOANE FIZICE
TAXA
Taxa gospodărie cu un singur membru
60 lei/gospodărie/an
Taxa gospodărie cu mai mulţi membri
120 lei/gospodărie/an
IV. Facilităţi privind plata taxei speciale de salubrizare
Art.7 (1)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:
- veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
- persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si
completările ulterioare;
- persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei fată de eroiimartiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004;
- contribuabilii cu domiciliile in alte localităţi dar care au poziţie de rol in oraşul Tg.Cărbuneşti si fac
dovada ca nu locuiesc la acel rol;
- contribuabili care au doua roluri pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si fac dovada ca la un rol nu locuieşte
nimeni;
(2) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna următoare depunerii
documentelor justificative.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), persoanele fizice din categoriile menţionate la alin.(1), care
sunt în evidenta serviciului impozite si taxe cu scutire la plata impozitelor si taxelor locale(aceste
persoane au depus documente justificative la dosarele fiscale până la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri), vor beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare.

Art.8. (1) In mod excepţional se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare, persoanele fizice care
locuiesc la casă, iar de la domiciliul sau reşedinţa acestora nu se colectează de către operatorul de
salubritate deşeurile municipale pentru că acestea nu au fost dotate cu pubele.
(2) Solicitările de scutire pentru situaţiile prevăzute la alin.(1) trebuie sa fie vizate de către operatorul
SC. SALUBRIS GILORT SRL.
(3) Depozitarea deşeurilor municipale de către persoanele fizice menţionate la alin.(1) în pubelele
comune de pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi satelor arondate constituie contravenţie care se va
sancţiona cu amenda de la 200 lei la 1000 lei şi plata taxei speciale de salubrizare.
Constatarea si sancţionarea acestor contravenţii se fac de către echipe mixte formate din poliţişti locali,
personal din aparatul de specialitate al primarului si personal de la SC. SALUBRIS GILORT SRL.
Aceste echipe vor fi numite prin dispoziţie de către primarul oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.9. Se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele fizice care poseda contract de
prestări servicii publice de salubrizare pentru agenţii economici, iar punctul de lucru al agentului
economic este domiciliul persoanei fizice respective.
Art.10. Se scutesc de la plata taxei de salubrizare persoanele fizice angajate la SC SALUBRIS
GILORT SRL cu domiciliul pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si satele arondate.
V. Dispoziţii finale
Art.11. Colectarea deşeurilor municipale se va efectua de operatorul de salubrizare, SC SALUBRIS
GILORT SRL conform graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor oraşului.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea deplasării in străinătate a domnului primar
ing. jr. Mazilu Mihai Viorel în Grecia, oraş Atena

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având in vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- referatele cu nr. 967/16.01.2013 si 1022/17.01.2013;
- invitaţia cu nr. 222/08.01.2013 primită din partea al Asociaţiei Culturale Româno-Elenă
„Armonia”;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicata , cu modificările
si completările ulterioare;
- H.G. nr. 518/1995 privind unele masuri si obligaţii ale personalului roman trimis in străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă deplasarea în străinătate a domnului primar ing. jr. Mazilu Mihai Viorel în
Grecia, oraş Atena.
Art.2.- Se aprobă decontarea de la capitolul bugetar 51.02 - Autorităţi executive - a următoarelor
cheltuieli:
- diurnă – 35 euro/zi x 2 pers. x 4 zi = 280 euro
- cazare 150 euro/zi x 1 pers. x 2 zile= 300 euro
- cheltuieli de transport 1400 km x 7,5 l/100 x 6 lei/l motorina = 630 lei, aproximativ 160 euro
- cheltuieli neprevăzute(taxa bac, taxa port, rovignieta) = 167 euro
- cadouri (produse tradiţionale din zona oraşului Târgu Cărbuneşti) care au fost oferite
organizatorilor = 500 lei.
Total general=4.433 lei (curs euro BNR la data acordării)
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 29.01.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru,2 voturi
contra şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 ianuarie 2013
Nr. 17

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea HCL nr. 111/28.11.2012 privind constituirea in favoarea
SC EYE MALL SRL a drepturilor de uz, servitute si amplasare privind drumurile de exploatare,
drumurile comunale si străzile ce aparţin domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;Raportul de specialitate;
- Cererea înregistrata cu nr. 2602/06.02.2013 a SC EYE MALL SRL;
-Autorizaţiile de amplasare nr. 2 şi 4 din 17.01.2013 şi autorizaţia de subtraversare nr.4/17.01.2013 emise de
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova din cadrul CNADR Bucureşti;
- prevederile Legii nr. 123/2012- legea energiei electrice şi gazelor naturale;
- Prevederile HG nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum si al
municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Gorj, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.36 alin 2 lit.c din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;
- Prevederile art. 13 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- H.G. nr 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I.- Articolul 1 punctul 2 din HCL nr. 111/28.11.2012 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„2. - Dreptul de a amplasa instalaţiile electrice ale parcurilor fotovoltaice 1 si 2 si ale racordului la
reţeaua electrica si de a executa orice lucrare va fi necesara pentru accesul la parcurile fotovoltaice si pentru
conectarea acestora la reţea prin pozarea cablurilor de 20 KV conform specificaţiilor din ATR nr. 00150000051
si ATR nr. 001500000074 din 11.09.2012.
Pozarea cablurilor electrice se va face la o adâncime de 1 m, pe pat de nisip, in zona drumurilor de
exploatare, comunale, străzilor şi DN 67 B pe următorul traseu:
- Parc 1: - Drum de exploatare DE10560; L=1231m; DN 67B, km 10+597 – km 10+838, partea dreaptă, în
afara zonei de siguranţă a drumului la limita proprietăţilor învecinate la o distanţă minimă de 6,4 m faţă de axul
drumului, pe terenul aflat în domeniul public a oraşului Tg.Cărbuneşti, L = 241m; DN 67B, km 10+415 – km
10+597, partea stângă, în afara zonei de siguranţă a drumului la limita proprietăţilor învecinate la o distanţă
minimă de 6,2 m faţă de axul drumului, pe terenul aflat în domeniul public a oraşului Tg.Cărbuneşti,
L = 182m;- Drum comunal DC 27; L=1624m; - Drum de exploatare DE 10359; L=1361m; - Str. Mitropolit
Nestor Vornicescu; L=622m.
Lungimea totala a traseului cablu 20 KV pentru Parc 1 este L= 5.261m
- Parc 2: - Drum de exploatare DE10560; L=1238m; DN 67B, km 10+597 – km 10+838, partea dreaptă, în
afara zonei de siguranţă a drumului la limita proprietăţilor învecinate la o distanţă minimă de 6,4 m faţă de axul
drumului, pe terenul aflat în domeniul public a oraşului Tg.Cărbuneşti, L = 241m; DN 67B, km 10+415 – km
10+597, partea stângă, în afara zonei de siguranţă a drumului la limita proprietăţilor învecinate la o distanţă
minimă de 6,2 m faţă de axul drumului, pe terenul aflat în domeniul public a oraşului Tg.Cărbuneşti,
L = 182m;- Drum comunal DC 27; L=1624m; -Drum de exploatare DE 10359; L=1361m; - Str. Mitropolit
Nestor Vornicescu; L=622m
Lungimea totala a traseului cablu 20 KV pentru Parc 2 este L=5.268m”
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 11.02.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 11 februarie 2013
Nr. 18

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alocarea din bugetul local al oraşului Tg.Cărbuneşti a sumei de 104.766,40 lei
ca subvenţie pentru DSC Tg.Cărbuneşti în vederea achitării arieratelor

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având in vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul biroului contabilitate nr. 2936/11.02.2013;
- Legea nr. 273 /2006 – privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- OUG nr. 47/ 2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea
unor măsuri fiscale;
- OUG nr.3 /2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Referatul nr. 2780/08.02.2013;
- Raportul de verificare nr. 2757/08.02.2013;
- HCL nr. 94/2004 privind înfiinţarea DSC Tg.Cărbuneşti şi Regulamentul de organizare şi
funcţionare a DSC Tg.Cărbuneşti prevăzut în anexa la HCL nr.59 din 31.08.2005;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă alocarea din bugetul local al oraşului Tg.Cărbuneşti a sumei de 104.766,40 lei,
ca subvenţie pentru DIRECŢIA DE SERVICII COMUNALE TG.CĂRBUNEŞTI, în vederea
achitării arieratelor, înregistrate de aceasta la data de 31.12.2012.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 11.02.2013, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 11 februarie 2013
Nr. 19

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea denumirii unor unităţi de învăţământ pentru educaţie timpurie (grădiniţe)
din oraşul Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având in vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate ;
- Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Gorj nr. 1 din 15 februarie 2013;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte,muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;
- solicitarea de modificare a denumirii Grădiniţei cu program normal nr.1 Tg.Cărbuneşti şi
hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” din data 27
noiembrie 2012 înregistrate la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 19.638/28.11.2012;
- solicitarea de modificare a denumirii Grădiniţei cu program prelungit nr. 2 Tg.Cărbuneşti şi
hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Generale nr.1 „George Uscătescu” din data 21
decembrie 2012 înregistrate la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 576/14.01.2013;
- solicitarea de modificare a denumirii Grădiniţei cu program normal nr.3 IAS Tg.Cărbuneşti
şi hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” din data 21
decembrie 2012 înregistrate la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 575/14.01.2013;
- prevederile OG nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Procedurii de atribuirea denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional
de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MECTS nr. 6.564 din 13 decembrie 2011;
- prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , 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 modificarea denumirii grădiniţei cu program normal nr. 1 Tg.Cărbuneşti din
„Grădiniţa cu program normal nr. 1 – AR, PRE, Tg.Cărbuneşti” în „Grădiniţa cu program
normal „SFÂNTUL STELIAN”– AR, PRE, Tg.Cărbuneşti”.
Art.2.- Se aprobă modificarea denumirii grădiniţei cu program prelungit nr. 2 Tg.Cărbuneşti din
„Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 – AR, PRE, Tg.Cărbuneşti” în „Grădiniţa cu program
prelungit „TUDOR ARGHEZI”– AR, PRE, Tg.Cărbuneşti”.
Art.3.- Se aprobă modificarea denumirii grădiniţei cu program normal nr. 3 IAS Tg.Cărbuneşti
din „Grădiniţa cu program normal nr. 3 IAS – AR, PRE, Tg.Cărbuneşti” în „Grădiniţa cu
program normal „SFÂNTUL NICOLAE”– AR, PRE, Tg.Cărbuneşti”.
Art.4.- Noile denumiri ale unităţilor de învăţământ pentru educaţie timpurie prevăzute la art.1,
2 şi 3 se aplică începând cu anul şcolar 2014/2015.
Art.5.- 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 28.02.2013, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 28 februarie 2013
Nr. 20

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2013-2014 pe raza
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- Avizul Conform al IŞJ GORJ privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti în anul şcolar 2013-2014, transmis cu nr. 453 din 28 ianuarie
2013 înregistrat la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 2935/11 februarie 2013;
- prevederile art.19 alin.4, art.61.alin.1,2,5 şi art 95 alin.1 litera o) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011;
- dispoziţiile Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional
de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul MECTS nr. 6564/13.12.2011;
În temeiul art. 45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2013-2014 pe raza
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, după cum urmează:
1. Şcoala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” – Tîrgu Cărbuneşti (PRI/GIM) - unitate
de învăţământ cu personalitate juridică – PJ
a) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Cărbuneşti-sat, oraş Tg.Cărbuneşti
b) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Ştefăneşti, oraş Tg.Cărbuneşti
c) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti
d) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Pojogeni, oraş Tg.Cărbuneşti
e) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Cerăt, oraş Tg.Cărbuneşti
f) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Floreşteni, oraş Tg.Cărbuneşti
g) Şcoala Gimnazială - AR
PRI/GIM
Sat Creţeşti, oraş Tg.Cărbuneşti

h) Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 - AR
PRE
Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti
i) Grădiniţa cu Program Prelungit - AR
PRE
Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti
j) Grădiniţa cu Program Normal Nr.3 IAS - AR
PRE
Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti
k) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cărbuneşti-sat, oraş Tg.Cărbuneşti
l) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Ştefăneşti, oraş Tg.Cărbuneşti
m) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti
n) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Pojogeni, oraş Tg.Cărbuneşti
o) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cerăt, oraş Tg.Cărbuneşti
p) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Creţeşti, oraş Tg.Cărbuneşti
r) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Floreşteni, oraş Tg.Cărbuneşti
2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti
învăţământ cu personalitate juridică - PJ

( GIM/LICTEO) - unitate de

Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi
conducerile unităţilor de învăţământ vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2013, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 28 februarie 2013
Nr. 21

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate
închirierii, propunerile privind ordinea si modul de soluţionare a cererilor şi a Listei
solicitanţilor care nu au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană şi
Protecţia Mediului;
- art. 8 alin (2) si (3) din prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederilor art. 14 alin 1,2,7 si art 15 alin 1,2,3, 4 din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- Procesul verbal nr. 2401/04.02.2013 înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor
privind repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilită prin dispoziţia nr.440/26.07.2012 si aprobata cu
modificări prin HCL 77/2012;
- Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr. 129 /2008 privind
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in
repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii in oraşul Tg.Cărbuneşti si a listei cu actele
justificative pe care solicitanţii de locuinţe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, republicata, cu modificările si completările
ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele .
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii,
propunerile privind ordinea si modul de soluţionare a cererilor prevăzută în anexa nr. 1.
Art.2.- Se aprobă Lista solicitanţilor care nu au acces la locuinţele pentru tineri destinate
închirierii prevăzută în anexa nr. 2.
Art.3.- Anexelor nr. 1 si nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum si la acordarea
priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa primarului în termen de 7 zile de la afişarea listelor.
Soluţionarea contestaţiilor se va sigura în termen de minim 15 zile de la primire, in condiţiile legii .
Art.5.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2013, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 28 februarie 2013
Nr. 22

Anexa nr. 1 LA HCL nr. 22

din 28.02.2013

LISTA
SOLICITANTILOR CARE AU ACCES LA LOCUINTELE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII,
PRECUM SI PROPUNERI PRIVIND ORDINEA SI MODUL DE SOLUTIONARE A CERERILOR
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Anexa 2 LA HCL 22 /28.02.2013

LISTA
SOLICITANŢILOR CARE NU AU ACCES LA LOCUINŢELE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII

Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6

Nume si Prenume

Menţiuni

Matache
Norocel
Sarbu
Elena
Bicu
Daniel
Stefanoiu
Gena
Ionescu
Elena
Sarpe
Ionel

Dosar incomplet
Dosar incomplet
Dosar incomplet
Dosar incomplet
Dosar soluţionat in anul 2012
Dosar soluţionat in anul 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind acordul pentru cesionarea creanţelor rezultate în urma contractului
12590/20.08.2012, încheiat cu SZD ELECTRO SRL Cluj Napoca
,,Reabilitare si modernizare sistem de iluminat stradal in oraşul Tg.Cărbuneşti”
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având in vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul biroului administrarea domeniului public şi privat;
- OUG 34/2006 cu completările si modificările ulterioare;
- Codul civil art. 1566-1592;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica republicata;
- Solicitarea din partea SC SZD ELECTRO SRL Cluj Napoca cu nr. 2820/08.02.2013;
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale modificata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aproba cesionarea creanţelor rezultate în urma contractului 12590/20.08.2012,
încheiat cu SZD ELECTRO SRL Cluj Napoca: ,,Reabilitare si modernizare sistem de iluminat
stradal in oraşul Tg.Cărbuneşti” către SC Electromagnetica SA Bucureşti, ca furnizor declarat
de corpuri de iluminat, confecţii metalice si materiale utilizate.
Art.2.- Toate obligaţiile de execuţie, garanţie, plata prin contractul cu nr. 12590/20.08.2012
încheiat cu SZD ELECTRO SRL Cluj Napoca, vor fi asumate in continuare de SZD ELECTRO
SRL Cluj Napoca.
Art.3.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg.Cărbuneşti- ing. jr. Mazilu Mihai Viorel sa
semneze acordul pentru cesionarea creanţelor rezultate în urma contractului 12590/20.08.2012.
Art.4.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2013, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru, 3 voturi contra
şi 3 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 28 februarie 2013
Nr. 23

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ
al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate întocmit de Golumbu Maria;
- adresa nr. 419/09.01.2013 înaintată de către Direcţia Generala de Asistenta Sociala si
Protecţia Copilului Gorj;
- Legea 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului;
- HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a
direcţiei generale de asistenta sociala si protecţia copilului;
- H.G. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de funcţionare a comisiei pentru
protecţia copilului;
- OG 86/2004 privind modificarea OG 68/2003 privind serviciile sociale;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, în
următoarea componenţă :
1. Preşedinte : Văduva Elena - profesor psiholog
2. Secretar : Birău Dănuţ – învăţător
3. Membru: Golumbu Maria – consilier superior în cadrul compartimentului de asistenţă
sociala şi autoritate tutelară
4. Membru: Stoican Angela - consilier asistent în cadrul compartimentului de asistenţă
sociala şi autoritate tutelară
5. Membru: Şain Simona - consilier asistent în cadrul compartimentului de asistenţă sociala
şi autoritate tutelară
6. Membru: Târziu Ştefania - medic
7. Membru: Dumitrescu Aurelian – preot
8. Membru: Diaconescu Ion – agent – Politia Oraşului Tg.Cărbuneşti
9. Membru: Cazacu Luiza – mediator sanitar
Art.2.- Consiliul Comunitar Consultativ, prevăzut la art.1 se va întruni ori de cate ori este nevoie, în
şedinţe convocate de oricare dintre membrii, pentru soluţionarea problemelor sociale ivite la nivelul
localităţii.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în vederea
ducerii la îndeplinire.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2013, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 28 februarie 2013
Nr. 24

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind schimbarea destinaţiei a spaţiului aferent birourilor RUNOS şi Epidemiologie
situate în clădirea administrativă lângă bucătăria Spitalului orăşenesc de urgenţă
Tg.Cărbuneşti în vederea amenajării unui spaţiu adecvat pentru servirea mesei de către
personalul unităţii şi aparţinători, precum şi a unui spaţiu pentru obţinerea de produse de
patiserie

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având in vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului biroului;
- Solicitarea Spitalului orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti cu nr.1063/21.02.2013, înregistrata
la instituţia noastră cu nr. 4489/22.02.2013 prin care solicită aprobarea schimbării destinaţiei a
spaţiului aferent birourilor RUNOS şi Epidemiologie situate în clădirea administrativă lângă
bucătăria Spitalului orăşenesc Tg.Cărbuneşti;
- Protocolul de predare –primire încheiat intre DSP Tg.Jiu /Spitalul orăşenesc Tg.Cărbuneşti şi
Consiliul Local Tg.Cărbuneşti înregistrat sub nr. 9994/06.07.2011;
- Prevederile Legii nr.50/1991-republicată în 2004- si a Ordinului 839/2009 privind Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/91, pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţie, modificată si completată;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si completată –privind administraţia publică locală,
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului aferent birourilor RUNOS şi Epidemiologie
situate în clădirea administrativă lângă bucătăria Spitalului orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti în
vederea amenajării unui spaţiu adecvat pentru servirea mesei de către personalul unităţii şi aparţinători,
precum şi a unui spaţiu pentru obţinerea de produse de patiserie, urmând ca toţi paşii de avizare şi
autorizare, precum şi întocmirea documentaţiei tehnice necesare să fie în responsabilitatea Spitalului
orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti .
Art.2- Primarul, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi conducerea
Spitalului de Urgenţă Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2013, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 28 februarie 2013
Nr. 25

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 2/08.01.2013 în ceea ce priveşte cuantumul taxei prevăzute de
art. 268 alin (5) din Codul Fiscal
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre iniţiat de consilier local Fugaru Ion;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul compartimentului impozite şi taxe;
- amendamentul propus de primarul oraşului înregistrat la nr. 4816/27.02.2013;
- Codul Fiscal – legea nr. 571/2003 – cu completările şi modificările ulterioare;
- prevederile HG 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată
prin HG 1861/2006
- prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
judeţului Gorj;
- HCL nr. 2 din 08.02.2013 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea taxei prevăzută de art. 268 alin (5) din Codul Fiscal pentru
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, astfel :
În mediul urban:
- pentru suprafaţa spaţiului de până la 20 mp = 200 lei
- pentru suprafaţa spaţiului între 20 mp până la 50 mp = 400 lei
- pentru suprafaţa spaţiului de peste 50 mp = 600 lei
În satele aparţinătoare::
- pentru suprafaţa spaţiului de până la 20 mp = 100 lei
- pentru suprafaţa spaţiului între 20 mp până la 50 mp = 200 lei
- pentru suprafaţa spaţiului de peste 50 mp = 300 lei
Pentru două sau mai multe puncte de lucru :
În mediul urban:
- pentru suprafaţa spaţiului de până la 20 mp = 400 lei
- pentru suprafaţa spaţiului între 20 mp până la 50 mp = 800 lei
- pentru suprafaţa spaţiului de peste 50 mp = 1200 lei
În satele aparţinătoare::
- pentru suprafaţa spaţiului de până la 20 mp = 200 lei
- pentru suprafaţa spaţiului între 20 mp până la 50 mp = 400 lei
- pentru suprafaţa spaţiului de peste 50 mp = 600 lei
Art.2- Agenţii economici sunt obligaţi să depună schiţa cadastrală, vizată de OCPI, a spaţiului
pentru care se solicită autorizarea.
Art.3- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2013, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru şi 4 voturi contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 28 februarie 2013
Nr. 26

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei
indicatorilor privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 5/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2013;
- Referatele birourilor si serviciilor din Primăria Tg.Cărbuneşti şi adresele structurilor subordonate
menţionate în expunerea de motive şi în raportul de specialitate;
- HCL nr. 19/11.02.2013 privind aprobarea alocării sumei de 104.766,40 lei subvenţie către DSC;
- Adresa nr.18142/19.03.2012 emisa de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj înregistrata cu
nr.6.113/20.03.2013;
- Adresa nr.3374/18.03.2013 emisa de Consiliului Judeţean Gorj;
- Deciziile nr.121,126,127/2013 emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj ;
-Adresa nr.1701/21.03.2013 emisa de Spitalului Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti înregistrata
cu nr.6280/21.03.2013 privind aprobarea bugetului pe anul 2013;
-Adresa nr.72/03.012.2012 emisa de Asociaţia „Inimi de Gorjeni” solicitând suma de 3.300 lei;
-Adresa nr.516/2831/17.01.2013 emisa de SC Aparegio Gorj S.A înregistrata cu nr.1712 din
24.01.2013 solicitând suma de 447.356 lei;
-Adresa nr.971/04.02.2013 emisa de Aparegio Gorj S.A înregistrata cu nr.2697/07.02.2013 privind
stadiul majorării capitalului social al Aparegio S.A ;
- Adresa nr.2624/06.02.2013 emisa de Parohia Sf.Antim Ivireanu solicitând suma de 150.000 lei
- H.G. nr. 72/2013 privind costul standard per elev/preşcolar;
-Adresa nr.318/29.11.2012 emisa de Şcoala Generală „George Uscatescu” privind proiectul de buget
pe anul 2013 ;
-Adresa nr.19.612/27.11.2012 emisa de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” privind propunerile de
buget pe anul 2013;
-Adresa nr.405/19.03.2013 înregistrata cu numărul 6060/19.03.2013 emisa de Şcoala Generală
„George Uscatescu” privind finanţarea si baza materiala a învăţământului preuniversitar;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al oraşului Tg.Cărbuneşti în
sumă totală de 12.883.400 lei pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate bugetare,
conform anexei nr.1.(formular cod 11 si formular cod 11/01).

Art.2.- Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri
proprii si al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013 în sumă totală de
21.300.250 lei pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate bugetare, conform anexei nr.2
(formular cod 11/02).
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2013” conform anexei nr. 3
(formular cod 14).
Art.4. –Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor pe anul 2013, conform anexei nr. 4.
Art.5. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. – Se aproba utilizarea excedentului anului 2012 in suma de 306.186,48 lei constituit la
31.12.2012 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.03.2013, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru, 1 vot contra şi
1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013
Nr. 27

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea
Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului de specialitate ;
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1946/2013;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
modificata prin Legea nr.13/2011;
- Prevederile art. 107 şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale
serviciilor subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I şi II.
Art.2.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor înfiinţat in subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, conform anexelor nr.
I/A şi II/A.
Art.3.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului
de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I/B şi II/B.
Art.4.- Anexele nr. I, II, I/A, II/A, I/B şi II/B fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.03.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi 1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013
Nr. 28

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de repartizare a unui număr
de 9 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană;
- Procesul verbal nr.2401/04.02.2013 înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind
repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin dispoziţia nr.440/26.07.2012 si aprobata cu modificări
prin HCL 77/2012;
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 19836/29.11.2012;
- Protocolul de predare-primire a obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii” nr. 20975/19.12.2012;
- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, republicata, cu modificările si completările
ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele .
- HCL nr. 22/28.02.2013 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri
destinate închirierii;
- art. 8 alin (2) si( 3)din prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe , republicata , cu modificările si completările ulterioare ;
- prevederilor art. 14 alin 1,2,7 si art 15 alin 1,2,3, 4 din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , republicata , cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr.129 /2008 privind aprobarea criteriilor
pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in repartizarea locuinţelor
pentru tineri , destinate închirierii in oraşul Tg.Cărbuneşti si a listei cu actele justificative pe care
solicitanţii de locuinţe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1)Se aprobă Lista de repartizare a unui număr de 9 de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Lista va fi adusa la cunoştinţa publica prin afişare la sediul Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti. Contestaţiile cu privire la lista de repartizare se vor adresa primarului, in termen de 7
zile de la afişarea listei. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura in termen de 15 zile de la primire, in
condiţiile legii.
Art.2.- Repartizarea efectiva pe apartamente se va
face de către primarul oraşului si
compartimentele de resort prin tragere la sorţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de către
solicitant.
Art.3.- Se împuternicesc primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al
acestuia pentru încheierea contractelor de închiriere.
Art.4.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.03.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013
Nr. 29

Anexă la HCL nr. 29/27.03.2013

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

Nr.
Crt.

Numele si prenumele
titularului cererii

Data
naşterii

0

1

2
01.10.1987
25.12.1981
29.04.1979
04.09.1985
30.01.1987
30.08.1988
31.03.1990
02.04.1993
03.10.1987

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sosoi Elena
Cojan Cristina
Didelea Bogdan
Popescu Mihaela Elena
Militaru Mihai Andrei
Serban Ana Maria
Braicu Lucian
Stanescu Dragos Vasile
Dutan Petre

Numărul
înregistrării
cererii
3
21375
18864
17877
18781
20405
15568
17898
21273
20406

Data
înregistrării
cererii
4
27.12.2012
19.11.2012
06.11.2012
16.11.2012
06.12.2012
04.10.2012
07.11.2012
21.12.2012
06.12.2012

Ap.
repartizat
-2 cam5
2 cam
2 cam
2 cam
2 cam
2 cam
2 cam
2 cam
2 cam
2 cam

Punctaj.

6
44
43
40
36
36
35
35
35
33

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea
oraşului Tg.Cărbuneşti, anul 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană ;
- Ordonanţa nr. 21/30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin
Legea 515 /2002 ;
- prevederile OG 43/1997 R privind regimul drumurilor, aprobată prin legea nr. 82/1998 cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 313/2009 privind modificarea şi completarea legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi;
- prevederile OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobata cu modificări si completări
prin Legea 265/2006;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşului
Tg.Cărbuneşti pentru anul 2013, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.03.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013
Nr. 30

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 30 din 27.03.2013
PROGRAM
privind măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea oraşului Tg.Cărbuneşti
ANUL 2013
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 21 /2002 şi Legea 515 /2002 ,privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale , Consiliul Local şi Primăria oraşului , conform art. 8 au obligaţia şi răspunderea pentru a pentru a
crea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ în acest sens vor asigura următoarele măsuri :
IConsiliul local şi Primăria oraşului
a ) . masurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice , cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de
specialitate ale statului ;
Termen – permanent
Răspund - Consiliul Local , Primarul , compartimentele de specialitate ;
b ). măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului ;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , Primarul , şi salariaţii din cadrul Serviciului Urbanism Amenajarea
Teritoriului Gospodărie Urbană si Proţectia Mediului ;
c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau surselor şi a cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a
deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni ;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , Primarul şi compartimentul de specialitate ;
d) realizarea unor sisteme moderne de colectare , depozitare , transport şi prelucrare a deşeurilor şi a
gunoaielor ; amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare zona ;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , Primarul ,compartimentele de specialitate si Operatorul de servicii de
salubrizare ;
e ) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate ,
precum şi a normelor privind executarea construcţiilor ;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , Primarul şi compartimentul de specialitate ;
f) curăţenia străzilor , pieţelor şi a celorlalte locuri publice , îndepărtarea zăpezii , gheţii de pe străzi şi
trotuare , colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale , sortarea şi valorificarea resurselor
materiale refolosibile ;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , Primarul , compartimentele de specialitate si Operatorul de servicii de
salubrizare ;
g) repararea şi întreţinerea străzilor , a drumurilor comunale , podurilor , podeţelor , curăţirea şi amenajarea
şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea de drumuri comunale noi
Termen – permanent
Răspund - Consiliul Local , Primarul şi compartimentele de specialitate ;
h ) finalizarea construcţiilor începute ;
Termen - permanent
Răspund - Consiliul Local , Primarul şi compartimentele de specialitate ;
i ) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente , repararea şi zugrăvirea periodică a acestora ;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , Primarul şi compartimentele de specialitate ;
j) organizarea de acţiuni de salubrizare şi igienizarea localităţilor ;
Termen – permanent
Răspund – Consiliul Local , Primarul şi compartimentele de specialitate ;
k) curăţenia şi salubrizarea digurilor , a malurilor , a cursurilor de apă , asanarea terenurilor insalubre şi
prevenirea poluării apelor ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , Primarul şi compartimentele de specialitate ;
l ) repararea , întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , Primarul , compartimentele de specialitate si SC APAREGIO ;
m ) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , Primarul şi SC APAREGIO ;

n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun , păstrarea curăţeniei şi aspectul
corespunzător al vehiculelor , întărirea ordinii şi disciplinei ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , Primarul şi Politia Locala
o) respectarea strică a normelor igienico –sanitare în piaţa agroalimentară , în târguri şi oboare
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , Primarul , Administraţia Pieţii şi compartimente de specialitate ;
p) amenajarea potrivit planului urbanistic general , şi întreţinerea spaţiilor verzi
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , Primarul şi compartimentele de specialitate ;
r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico –sanitare în săli de spectacole , sport ,
stadioane şi celelalte unităţi de cultură aflate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale sau in
administrarea consiliului local ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , Primarul şi compartimentele de specialitate ;
s) păstrarea , conservarea , repararea şi restaurarea , în condiţiile legii a monumentelor de pe teritoriul
oraşului .
Termen
- permanent
Răspunde
- Consiliul Local , Primarul şi compartimentele de specialitate
II. Instituţiilor publice , agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice le revin următoarele
obligaţii :
a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de
reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a
faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a
acestora;
c)să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care
le deţin, precum şi pe căile de acces;
d)să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi
deratizare;
e)să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;
f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de
parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor
în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
g)să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în
localităţi;
h)să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
III .Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a)întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a
curţilor şi împrejmuirilor acestora;
b)curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea
periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
c)finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele
stabilite de acestea;
d)repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e)menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul
gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f)îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în
alte scopuri;
g) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie si in locurile publice
h)respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei
în localităţi;
i)depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile
administraţiei publice locale;
j)curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
k)curatirea si intretinerea santurilor , rigolelor si podetelor aferente proprietatii.

Pentru asigurarea unui mediu curat şi sănătos , Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti îşi propune să realizeze si
să execute un program de curăţenie şi de înfrumuseţare a oraşului , începând cu 01.04 .2013 - 30 .04. 2013
si pe tot parcursul anului , cu personalul beneficiar al Legii 416/2001 , venitul minim garantat , SC Salubris
Gilort SRL , diverse Societatii , precum si cu sprijinul cetăţenilor oraşului , asociaţiilor de proprietari ,
instituţiile publice şi agenţii economici .
Programul va cuprinde :
Salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a locurilor publice, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor
rezultate , decolmatarea şanţurilor şi rigolelor , igienizarea cursurilor de apa Gilort , Blahnita şi a pâraielor
permanente si nepermanente , reparatii strazi , drumuri comunale , intretinere retele iluminat public reparatii
fantani publice lucrari de intretinere spatii verzi .
Spaţii verzi
- amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din oraşul Tg.Cărbunesti ,
- tăieri de corecţie la trandafiri , arbori şi arbuşti , in verde
- săpat şi plantat flori de sezon ;
- plantat trandafiri
- tăierea arborilor şi arbuştilor uscati si a celor care prezintă risc pentru traficul pietonal si auto
- tăieri de corecţie la gardul viu
- amenajarea de noi spaţii verzi in zona blocuri si strada Trandafirilor
- plantare de puieţi : arţari , mesteacăn şi tei în zonele adiacente cailor rutiere si zone verzi
- reparaţii locuri de joaca , vopsitorii accesorii
- defrişări a zonelor împădurite
- văruit pomi
- stropiri impotriva bolilor si daunatorilor
- producere material saditor de toamna , primavara , vara
-cosit spatii verzi
Străzi şi drumuri comunale
-curăţirea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale
-curăţirea podeţelor de vegetaţie crescută şi de deşeuri depozitate
-reparaţii drumuri comunale , transport material pietros , reprofilare şi compactare
- reparaţii străzi cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare
-reparatii strazi zona blocuri
- marcaje străzi şi treceri pietoni
- maturat străzi şi trotuare
- vopsit , văruit borduri vopsit balustrade poduri
-montat tuburi pentru preluare ape pluviale in zonele cu probleme
-reparaţii punte Stefăneşti, Rogojeni
- identificarea şi amenajarea de noi zone de parcare in zonele aglomerate fără a afecta spaţiile verzi
- ridicarea pământului de pe acostamente şi zona de siguranţă a drumurilor
-reparat şi înlocuit indicatoare rutiere deteriorate
Fântâni publice
- reparaţii fântâni publice ( tencuieli exterioare , vopsitorii , reparaţii . acoperiş , împrejmuiri şi vopsitorii
- reparaţii fântână arteziana parc primărie ( curatit bazin , vopsitorii )
Mobilier urban
- reparaţii băncuţe şi coşuri de gunoi , vopsitorii unde este cazul
- achizitie bancute si cosuri de gunoi
Iluminat public
- continuarea lucarilor de modernizare a retelei de iluminat public
Salubritate
- colectarea deşeurilor menajere depozitate necontrolat
- colectarea selectiva a deseurilor (PET –URI , HARTIE , CARTON DEE-URI )
- achizitia de recipienti pentru colectarea selectiva a deseurilor
- ridicarea deseurilor municipale dupa graficul stabilit
Acţiuni în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmării : modul de întreţinere şi curăţire a
şanţurilor , rigolelor , ridicarea materialelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă , întreţinerea spaţiilor
verzi , a împrejmuirilor ,a faţadelor clădirilor , continuarea lucrărilor de construcţii începute şi neterminate ,
depozitarea deşeurilor şi gunoaielor menajere în locuri nepermise.
Acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor ;
Acţiuni având ca scop depistarea agenţilor economici şi a cetăţenilor care nu respectă legislaţia de mediu în
vigoare şi somare după caz , pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor pentru vânzarea produselor în piaţa oraşului
începând cu data de 01.04.2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al administratorului pieţii Vlăduţescu Ovidiu;
- rata inflaţiei pe anii 2011 şi 2012 , conform buletinelor statistice ;
- Legea nr. 571/2004-Codul Fiscal şi Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal privind
taxele şi impozitele locale ,cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 273/2006-privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 5 /2013- privind bugetul de stat pe anul 2013 ;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă taxele ce se vor încasa în piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti, începând cu data de
01.04.2013, după cum urmează:
A. Sectorul nealimentar –taxă = 2,1 lei/mp/zi ;
B. Sectorul Agroalimentar şi Târgul Săptămânal - taxă:
- 6,5 lei/masă, indiferent de poziţia mesei pentru producătorii agricoli;
- 8 lei/masă, indiferent de poziţia mesei pentru societăţi comerciale;
C. Sectorul agroalimentar, Sector nealimentar şi târg săptămânal :
1.-pentru autoturism= 17 lei /zi;
2.-pentru un autocamion = 42 lei/zi ;
3.-Aro + remorca = 25 lei /zi
4.-pentru 1 mp pe jos = 3 lei/zi.
D. Sector lactate : (1) - 8 lei /galantar /zi-la brânză ;
(2) - 8 lei/masă /zi-la lapte ;
E. taxa WC piaţă = 1 leu/persoana
F. Taxă cântar = 6 lei/zi;
G. Taxă parcare : (1) -1,5 lei/zi pentru autovehiculele proprietatea persoanelor ce comercializează în
piaţa agroalimentară;
(2) - 1 leu/h pentru celelalte autovehicule parcate ;
H. Taxă pentru vânzarea ambulantă: - 45 lei /persoană/an;
- 10 lei/persoană/zi;
Art.2.- Pentru neplata în termen a taxei se percep penalităţi pentru plata cu întârziere de 0,1%/zi.
Art.3.- (1) Neplata consecutivă a taxei de piaţă, timp de 30 zile, atrage după sine evacuarea din
piaţă, fără drept de revenire, a persoanelor fizice şi juridice ce comercializează produse în piaţă,
urmând ca debitul neîncasat să fie recuperat prin acţiune la instanţa judecătorească .
(2) Comisia de evacuarea a celor rău platnici va fi constituită prin dispoziţie a primarului.
Art.4.- Primarul şi personalul din cadrul Administraţiei Pieţii oraşului Tg.Cărbuneşti vor duce la
îndeplinirea prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.03.2013, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013
Nr. 31

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al acestuia , a unei
construcţii cu destinaţie de „Grup sanitar(WC cu doua cabine)”, aflat în administrarea
Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti ,
în vederea scoaterii din funcţiune a acesteia

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive;
- Raportul de specialitate biroul domeniului public si privat si al serviciului Urbanism;
- Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/2003, privind bunurile proprietatea publică,cu
modificările şi completările ulterioare, precum si ale art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000
pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale
care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ teritoriale, aprobată prin Legea 246/2001;
- Prevederile art.7 alin.(17) din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al acestuia a
construcţiei cu destinaţie de „Grup sanitar (WC - 2 cabine)”, aflat în administrarea Colegiului Naţional
Tudor Arghezi Tg.Cărbuneşti.
(2) Trecerea în domeniul privat al oraşului a construcţiei prevăzute la alin (1) se face în
vederea scoaterii din funcţiune a acesteia.
(3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei prevăzute la alin. (1), Colegiul
Naţional Tudor Arghezi şi Primăria oraşului îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa
inventarului domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti, aprobat prin H.G. nr.1268/2005 -Anexa
nr. 3, poziţia 83, lit.I.
Art.2.- Primarul, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi conducerea
Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.03.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013
Nr. 32

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 2 mp situat în
strada Pandurilor, Bl.B8, teren aparţinând domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- Solicitarea nr. 6323/22.03.2013 din partea d-nei Răscol Emilia privind concesionarea terenului
în suprafaţa de 2 mp, situat in str. Pandurilor, bl. B8 ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicată;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
- OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă concesionarea, prin încredinţare directă, a terenului în suprafaţa de 2 mp situat în
str. Pandurilor, Bl.B8, cu destinaţie scară de acces, doamnei Răscol Emilia, începând cu data de
08.04.2013.
Art.2.- Durata concesiunii pentru suprafaţa de 2 mp – scară de acces, este de 10 ani, preţul fiind de
26 lei/mp/an.
Art.3-. Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la
îndeplinirea prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.03.2013, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013
Nr. 33

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind trecerea unor obiective de investiţii din contul de imobilizări în curs
în domeniul public şi în domeniul privat ale oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare ;
- Soldul contului 231- imobilizări in curs la data de 31.12.2012;
- prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica modificata;
- Lucrările executate şi recepţionate (reabilitări şi modernizări efectuate în baza contractelor de
execuţie finalizate în perioada 2007-2012) de la clădirile ce aparţin domeniului public al oraşului
Tg.Cărbuneşti;
- HG nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii si instalaţii aferente acestora modificata ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă trecerea obiectivelor de investiţii finalizate din contul de imobilizări în curs în
domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, conform anexei nr.1.
Art.2.- Se aprobă majorarea valorii de inventar al clădirilor din domeniul public al oraşului
Tg.Cărbuneşti cu valoarea lucrărilor de reabilitare a acestora, conform anexei nr.2.
Art.3.- Se aprobă majorarea valorii de inventar a centralei termice din dotarea primăriei care
aparţine domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti, conform anexei nr.3.
Art.4.- Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte din prezenta hotărâre.
Art.5-. Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la
îndeplinirea prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.03.2013, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru, 1 vot contra şi
1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013
Nr. 34

Anexa nr. 1 la HCL nr. 34/27.03.2013
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
JUDEŢUL GORJ
SITUAŢIA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUŢIE –CONT 231 LA 31.12.2012
RECEPŢIONATE
Cod
clasificare
mijloace fixe

2.1.16.5
2.1.16.5
1.7.2.1.
1.8.1.

1.7.2.1.
1.10.
1.7.2.1.
3.3.6.

Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumuirea obiectivului
Piata sector industrial
Piata sector agroalimentar
Instalatie gaze sala sport liceu
Instalatie gaze cresa
Iluminat public zona blocuri
1-Fantana publica Parc Stejaret
2-Fantana publica Gradinita IAS
3-Fantana publica Ocolul Silvic
Iluminat public zona Gilortului

10 Reabilitare strada Bradului
11 Iluminat public str.Teilor
12 Sistem video stradal
TOTAL

Total valoare
- lei Observatii
71,000.00
81,056.08
11,970.60
7,625.00
170,254.01
4,908.63
3,333.38
2,826.18
8,985.24
223,143.49
13,323.18
75,315.00
673,740.79
Anexa nr. 2 la HCL nr. 34/27.03.2013

ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
JUDEŢUL GORJ
SITUAŢIA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUŢIE –CONT 231 LA 31.12.2012
RECEPŢIONATE
Cod
clasificare
mijloace fixe
1.6.2.
1.6.2.
1.6.2.
1.6.2.
1.6.2.
2.1.24.4.
2.1.24.4.

Nr crt
3
4
5
6
9
12
13
21

Denumuirea obiectivului
Reabilitare CNTA
Reabil.Sc.cls.I-VIII George Uscatescu
Reabil.Sc.cls.I-IV Floresteni
Reab.Grad.cu program prelungit
Reabilitar Cresa de copii
Extindere retea apa Cojani
Extindere retea apa Curteana
Reabilitare retele apa oras Tg Carbunesti
Statie transfer deseuri oras Tg Carbunesti
Alimentare cu apa Floresteni -Forare put
TOTAL

Total valoare - lei Observaţii
371,616.14
245,642.31
113,857.47
58,000.00
8,949.32
44,434.78
49,128.82
450,598.08
344,743.79
181,346.82
1,868,317.53
Anexa nr. 3 la HCL nr. 34/27.03.2013

ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
JUDEŢUL GORJ
SITUAŢIA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUŢIE –CONT 231 LA 31.12.2012
RECEPŢIONATE
Cod
clasificare
mijloace fixe
2.1.16.6.

Nr crt Denumirea obiectivului
1 Centrala termica primărie
TOTAL

Total valoare
- lei - Observaţii
11,277.08 Domeniul privat
11,277.08

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea suprafeţei pentru care se depune cerere de sprijin
în campania 2013 la A.P.I.A.

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive ;
- Raportul compartimentului de specialitate;
- Ordinul nr. 301/11.10.2010 privind trecerea în proprietatea privata a oraşului Tg.Cărbuneşti, a
izlazului comunal.
- Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia
publică locală;
- Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se stabileşte suprafaţa totala de 71,10 ha,- păşune pentru care se depune cerere de sprijin
în campania 2013 la A.P.I.A., pentru care nu au existat solicitări de arendare, concesionare, închiriere
sau folosinţă gratuită.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.03.2013, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013
Nr. 35

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării a terenului în suprafaţă de
40 mp, situat în partea de sud a Pieţii oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive ;
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- Solicitarea nr. 5486 din 12.03.2013 a d-lui Sburlea Tudor Marcel;
- Raport de evaluare întocmit de S.C CONSEVAL SRL - expert evaluator ing. Giura Iulian;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se însuşeşte Raportul de Evaluare efectuat de SC CONSEVAL SRL- expert tehnic
autorizat- ing. Giura Iulian pentru terenul în suprafaţă de 40 mp, situat în partea de sud a Pieţii
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Art.2.- Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea vânzării a terenului în suprafaţă de 40 mp
situat în partea de sud a Pieţii oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Art.3.- Preţul de pornire la licitaţie în vederea vânzării terenului in suprafaţa de 40 mp situat in
partea de sud a Pieţii oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj este de 6.050 lei.
Art.4.- Se aproba caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publica a terenului în suprafaţa de
40 mp situat in partea de sud a Pieţii oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Art.5.- Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în formă autentică la Biroul Notarului Public,
taxele aferente urmând a fi suportate de cumpărător.
Art.6.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.03.2013, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 27 martie 2013
Nr. 36

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- decizia nr. 164 din 28.03.2013, transmisa de Direcţia Generala a Finanţelor Publice Gorj, privind
redistribuirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal;
- adresa nr. 2.383 / 17.04.2013, transmisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti, înregistrata
la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 8.123 / 17.04.2013;
- contul de execuţie la data de 31.03.2013 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe capitole
bugetare, cu suma de +50,00 mii lei, 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 2013, 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 2013, pe capitole bugetare cu suma de +130,00 mii lei 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 25.04.2013 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 25.04.2013
Nr. 37

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 1 la HCL nr. 37/25.04.2013

Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Bugetul local de venituri si cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013
VENITURI
- lei Prevedere
Prevedere cf.
Denumire indicator
Cod
Total
Trim. II
BVC
cf.
HCL
HCL nr. 37
indicator
influente
nr. 27
/25.04.2013
din care
/27.03.2013
Impz. pe venit. din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal
Cote si sume defalcate din impz. pe venit,
din care :
Cote defaclcate din impozitul pe venit
Sume alocate din impz. pe venit pt. echilibr.
bug. Local
Impz. si taxe de proprietate, din care :
Impz.si taxa pe cladiri
Impozitul si taxa pe cladiri
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt.
descentralizate de la nivelul oraselor
Sume defalcate din TVA pt. drumuri
Sume defalcate din TVA pt.
echilibr.bug.local
Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utiliz.bunurilor, autorizarea utiliz.
bunurilor sau pe desfasurarea pe activitati
:
Impz.pe mijloacele detransport
Taxe si tarife pt. elib. de licente sau
autorizatii de functionare
Alte taxe pe utiliz. bunurilor, autorizarea
utiliz. bnurilor sau pe desfas.de activitati
Alte impz. si taxe fiscale
Venituri din proprietate
Venituri din concesiuni si inchirieri
Venituri din prestari servicii si alte
activitati
Venituri din prestari servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali
pt.intrtinerea copiilor in crese
Venit. din taxe de timbru, eliberari de
permise
Amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri
Taxe speciale
Alte taxe
Venituri din valorificarea unor bunuri

13.
14. Subventii de la bugetul de stat

Sbventii pt.acordarea ajutorului pt. incalzirea
locuintei
Subventii din bugetul de stat pt. finantarea
sanatatii

TOTAL VENITURI

03.02

24.000

24.000

04.02

3.436.000

3.476.000

04.02.01
04.02.04

2.820.000
616.000

2.870.000
616.000

07.02
07.02.01
07.02.02
11.02
11.02.02

1.430.000
800.000
630.000
5.506.000
5.418.000

1.430.000
800.000
630.000
5.506.000
5.418.000

11.02.05
11.02.06

5.000
83.000

5.000
83.000

15.02
16.02

1.000
442.000

1.000
442.000

16.02.02
16.02.03

400.000
40.000

400.000
40.000

16.02.50

2.000

2.000

18.02
30.02
30.02.05
33.02

6.000
180.000
180.000
157.400

6.000
180.000
180.000
157.400

33.02.08
33.02.10

122.400
35.00

122.400
35.000

34.02

130.000

130.000

35.02
36.02
36.02.06
36.02.50
39.02
42.02
42.02.34

450.000
1.090.000
694.000
396.000
7.000
24.000
10.000

450.000
1.090.000
694.000
396.000
7.000
24.000
10.000

42.02.41

14.000

14.000

12.883.400

12.933.400

+50.000

+50.000

+50.000

+50.000

Nr.
crt.
1.
2.

3.

CHELTUIELI
Denumire indicator

Autoritati publice si actiuni
externe

Autoritati executive
Alte servicii publice generale
Servicii piblice de evidenta a
persoanei
Alte servicii publice generale
Tranzactii privind datoria publica
si imprumuturi

Dobanzi
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Ordine publica si siguranta
nationala
Politia locala
Protectie civila si protectie contra
incendiilor
Invatamant
Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Sanatate
Servicii de sanatate publica
Cultura, recreere si religie
Biblioteci publice orasenesti
Muzee
Case de Cultura
Sport
Servicii religioase
Asigurari si asistenta sociala
Asistenta sociala in cz de invaliditate
Cresa de copii
Ajutor social
Alte cheltuieli in domeniul asig.si
asistenta socials
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica
Dezvoltarea sistemului de locuinte
Alimentare cu apa
Iluminat public
Alte serv.in dom.locuintelor, serv.si
dezvolt. Comunale
Protectia mediului
Salubritate
Transporturi
Drumuri si poduri
Strazi
Alte cheltuieli in dom.transpoartelor
Excedent an 2012

Prevedere cf.
HCL nr. 37
/25.04.2013

51.02

Prevedere
BVC cf. HCL
nr. 27
/27.03.2013
2.269.300

51.02.01.03
54.02
54.02.10

2.269.300
209.000
174.000

2.269.300
209.000
174.000

54.02.50
55.02

35.000
36.000

35.000
36.000

55.02.01
61.02

36.000
540.700

36.000
540.700

61.02.03.04
61.02.05

235.200
305.500

235.200
305.500

65.02
65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04.01
65.02.04.02
66.02
66.02.08
67.02
67.02.03.02
67.02.03.03
67.02.03.06
67.02.05.01
67.02.06
68.02
68.02.05.01
68.02.11
68.02.05.01
68.02.50

4.875.000
476.300
835.080
2.545.620
1.018.000
379.700
379.700
564.800
85.000
1.000
210.000
198.800
70.000
943.900
614.000
171.400
45.000
113.500

4.875.000
476.300
835.080
2.545.620
1.018.000
379.700
379.700
614.800
85.000
1.000
210.000
248.800
70.000
943.900
614.000
171.400
45.000
113.500

70.02

2.142.400

2.142.400

70.02.03.01
70.02.05.01
70.02.06
70.02.50

347.000
433.100
411.000
951.300

347.000
433.100
411.000
951.300

74.02
74.02.05.01
84.02
84.02.03.01
84.02.03.03
84.02.50

17.000
17.000
1.211.790
215.000
746.790
250.000
-306.190

17.000
17.000
1.211.790
215.000
746.790
250.000
-306.190

12.883.400

12.933.400

Cod
indicator

TOTAL CHELTUIELI
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Total
influente,
din care :

– LEI Trim. II

2.269.300

+50.000

+50.000

+50.000

+50.000

+50.000

+50.000

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 2 la HCL nr.37 /25.04.2013
Program de investiţii
propuse a se realiza în anul 2013 din bugetul local al Oraşului Tg.Cărbuneşti
lei
Nr.
Crt.

Denumire obiectiv de investiţii

Cap.bugetar

Prevedere BVC
cf. HCL nr. 27
/27.03.2013

Prevedere cf. HCL
nr. 37 /25.04.2013

1.

Construire copertina piata comercializare
produse second hand

51.02.01.03.

5.000

5.000

2.
3.
4.
5.
6.

Autoutilitara

51.02.01.03
51.02.01.03
61.02.05
61.02.05
65.02.04.01

18.000
5.000
17.600
7.400
15.000

18.000
5.000
17.600
7.400
15.000

67.02.05.01.
68.02.11
70.02.03.01

98.800
5.000
300.000

148.800
5.000
300.000

70.02.03.01
70.02.05.01.

25.000
398.100

25.000
398.100

70.02.05.01.
70.02.05.01.

15.000
10.000
10.000

15.000
10.000
10.000

80.000
10.000

80.000
10.000

191.790
1.211.690

191.790
1.261.690

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Participare capital SC Aparegio
Executie instalatie gaze PSI
Bransamente apa si canal PSI
Reabilitare scoala Generala George
Uscatescu corp vechi
Modernizare baza sportiva stadion
Aparat medical
Utlitati bl ANL zona stadion si zona
Padurea Mamului
Centrale termice bl ANL
Extindere si reab.sistemelor de apa si apa
uzata in judetul Gorj
Extindere alimentare cu apa sat Tupsa
Docum.treh.sisteme de alimentare cu apa sate
Fantani publice

Reabilitare sistem iluminat public oras Tg
Carbunesti
Inchidere groapa gunoi

Reabilitare str.Gilortului, Garii, zona
blocuri
TOTAL

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

70.02.05.01.
70.02.06
70.02.50

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 3 la HCL nr.37/25.04.2013
Bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii
şi Bugetul de venituri si cheltuieli
al activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2013

Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

VENITURI
Denumire indicator

Contributia elevilor pentru internate si
cantine
Venituri din contracte incheiate cu Casa
de Sanatate
Venituri din contracte incheiate cu DSP
din sume alocate de la bugetul de stat
Alte venituri din prest.serv. Si alte
activitati venituri proprii - Invatamant
Alte venituri din prest.serv. Si alte
activitati venituri proprii – Spital
Alte venituri din prest.serv. Si alte
activitati venituri proprii – Centrul
Cultural
Alte venituri din prest.serv. Si alte
activitati venituri proprii -Adm.Pietii
TOTAL
Alte venituri din prest.serv. Si alte
activitati venituri proprii – Pasunat
Subventii pentru institutiile publice Centrul Cultural
Subventii pentru institutiile publice –
Directia de Servicii Comunale
Subventii pentru institutiile publice –
Spital – cheltuieli de investitii
TOTAL

- lei Cod
indicator

Prevedere
BVC cf. HCL
nr. 27
/27.03.2013

Prevedere cf.
HCL nr. 37
/25.04.2013

33.10.14

125.190

125.190

33.10.21

18.747.260

18.877.260

33.10.30

1.107.000

1.107.000

33.10.50

12.000

12.000

33.10.50

391.000

391.000

33.10.50

154.000

154.000

33.10.50
33.10.50

192.000
749.000

192.000
749.000

30.10.09

7.000

7.000

43.10.09.

210.000

210.000

43.10.09

104.800

104.800

43.10.14
43.10

250.000
564.800

250.000
564.800

21.300.250

Cod
indicator

65.10.11.03

TOTAL GENERAL

Total
influente, din
care :

Trim. II

+130.000

+130.000

21.430.250

+130.000

+130.000

Prevedere
BVC cf. HCL
nr. 27 /
27.03.2013

Prevedere cf.
HCL nr.37 /
25.04.2013

– lei Total
influente,
din care :

Trim. II

143.000
20.516.900

143.000
20.646.900

CHELTUIELI
Denumire indicator
Internatul de elevi al Colegiului National
Tudor Arghezi Tg.Carbunesti
Spitalul orăşensc Tg. Cărbuneşti

Centrul Cultural Tudor Arghezi Administratia Pietii
Directia de Servicii Comunale
Agricultura pasuni comunale
Excedent 2012

66.10.06.01

67.10.03.06

70.10.04
70.10.50
83.10.03.30

TOTAL
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

364.000

364.000

197.830
104.800
7.000
-33.280

197.830
104.800
7.000
-33.280

21.300.250

21.430.250

+130.000

+130.000

Titlul 10
10.01.01

+130.000
+130.000

+130.000

+130.000

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”,
ediţia a- XXXIII- a, 24-26 mai 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Regulamentul Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXXIII-a - 2013;
- Protocolul încheiat între Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local şi Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti,
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Biblioteca Judeţeană
“Christian Tell ”, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Tg. Jiu, cu privire la organizarea şi
desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, ediţia a XXXIII-a, 2013;
- Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, secţiunea ,,MOŞTENIREA
ARGHEZI”, ediţia a - IX-a, 24-26 mai 2013;
- prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 5 /2013 - legea bugetului de stat pe anul 2013 ;
- HCL nr.27/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului pe anul 2013;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Festivalul Internaţional de Literatură ”TUDOR ARGHEZI” - ediţia a - XXXIII-a se
desfăşoară în perioada 24-26 mai 2013.
Art.2.- Se va întocmi şi desfăşura un program comun al tuturor instituţiilor de cultură şi
învăţământ de la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti, coordonat de Centrul Cultural “Tudor Arghezi”.
Art.3.- Conform protocolului încheiat între reprezentanţii instituţiilor organizatoare ale festivalului,
protocol semnat de primarul oraşului, Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobă efectuarea
următoarelor cheltuieli: total: 4.980 lei, din care:
- Premiul III pentru grupaj de poezie( Centrul Cultural) = 600 lei
- Premii pentru elevi (Biblioteca oraş Tg.Cărbuneşti) în cadrul secţiunii „Moştenirea
Arghezi”, ediţia a -IX-a, adresată elevilor din Tg.Cărbuneşti şi din împrejurimi, pentru poezie şi eseu
( 3 premii x 200 lei ) = 600 lei
- Diurna pentru data de 26 mai 2012 (60 pers x 13 lei) = 780 lei
- Onorarii juriu (3 x 1000 lei) = 3.000 lei .
Art.4.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului Tg.Cărbuneşti câştigătorilor
PREMIILOR NAŢIONALE DE LITERATURĂ „TUDOR ARGHEZI” pentru OPERA OMNIA,
premii atribuite pe criterii valorice, de către Uniunea Scriitorilor din România unor scriitori români
contemporani.
Art.5.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului Tg.Cărbuneşti câştigătorilor Premiului
„TUDOR ARGHEZI “ pentru OPERA OMNIA, atribuit unor scriitori contemporani de prestigiu
internaţional de către Consiliul Judeţean Gorj prin CJCPCT Gorj.
Art.6.- Ordonatorul principal de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi
instituţiile de cultură şi învăţământ ale oraşului Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2013 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 25.04.2013
Nr. 38

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constituirea Grupului Local de Lucru pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor si
aprobarea Politicii şi a Planului de Acţiuni ale oraşului Tg.Cărbuneşti privind incluziunea
sociala a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor

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;
- prevederile H.G. nr. 1221/2011 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020;
- prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale.
- dispoziţiile Legii nr 292/2011 privind Legea asistentei sociale;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aproba constituirea Grupului de Lucru Local pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor
conform anexei nr. 1 .
(2)Grupul de Lucru Local din Oraşul Tg.Cărbuneşti va implementa masurile cuprinse in
Planul Local de Acţiuni a Oraşului Tg.Cărbuneşti privind incluziunea sociala a minorităţii romilor.
Art.2.- Se aprobă Politica Oraşului Tg.Cărbuneşti privind incluziunea sociala a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii romilor, conform anexei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă Planul de Acţiuni al Oraşului Tg.Cărbuneşti privind incluziunea sociala a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, conform anexei nr. 3.
Art.4.- Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.5.- Primarul, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi persoanele din
cadrul Grupului de lucru local prevăzut la art.1 vor duce la îndeplinirea prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2013 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 25.04.2013
Nr. 39

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 39/2013

GRUPUL LOCAL DE LUCRU
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR

NR
CRT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA

FUNCTIA

Mazilu Mihai Viorel
Calina Iuliu
Dumitrescu Aurelian
Tarziu Constantin
Arjoca Iulian
Calina Adrian
Draghici Cristina
Cazacu Luiza
Tofolan Vasile
Pantilica Gore

Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti

Primar
Viceprimar
Preot
Director Spital
Politie
Cons.ast.Primarie
Director Scoala
Med.Sanitar
Exp.Romi
Consilier Romi

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 39/2013

POLITICA ORAŞULUI TG.CĂRBUNEŞTI PRIVIND
INCLUZIUNEA SOCIALA A ROMILOR

In urma realizării profilului comunităţii rome din Oraşul Tg.Cărbuneşti si a analizei problemelor,
in situaţia actuala in principalele domenii de interes pentru comunitatea romă arată că la nivel local
sunt întâmpinate următoarele probleme:
EDUCAŢIE:
- participare scăzuta la învăţământul preşcolar si şcolar.
- creşterea abandonului şcolar,si a absenteismului.
- nivel educaţional scăzut.
- lipsa pregătirii profesionale –calificare,lipsa unor programe de
formare pt. romi
- performanţe scăzute ale programelor de prevenire a abandonului şcolar cauzate de lipsa
mediatorului şcolar;
SĂNĂTATE:
- starea sănătăţii precara datorita sărăciei/ nivelului scăzut al locurilor de munca de care
depinde calitatea de asigurat;
- problemelor de locuire şi alimentaţie.
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA:
- participarea scăzuta pe piata muncii ,datorata calificărilor profesionale scăzute.
- Incidenta crescuta a saraciei in rândul comunitatii de romi, majoritatea veniturilor familiilor
sunt asigurate din beneficii de asistenta sociala (alocatii de stat ale copiilor, ajutoare de
încălzire,venitul minim garantat);
- lipsa unor facilitaţi pentru exercitarea si revalorizarea unor meserii tradiţionale care răspund
nevoilor existente pe piaţa;
LOCUIRE SI INFRASTRUCTURA:
-numar scazut al persoanelor de etnie roma care detin acte de proprietate asupra locuintelor
-lipsa rocordarii la utilitati publice a unor strazi.
ADMINISTRAŢIE SI DEZVOLTARE COMUNITARA:
- nivel redus al alocărilor de resurse financiare publice locale pentru dezvoltarea fondului de
locuinte sociale,reabilitarea celui existent si extinderea retelelor de utilitati publice.

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.39/2013

PLANUL DE ACŢIUNI AL COMUNITATII DE ROMI
DIN ORAŞUL TG. CARBUNESTI PRIVIND INCLUZIUNEA
SOCIALA A ROMILOR PENTRU ANUL 2013

NR. OBIECTIV/ACTIUNEA
CRT

1.

2.

3.

INSTITUTIA RESPONSABILA
IN REALIZAREA
OBIECTIVULUI/ACTIUNI

A.EDUCATIE
Cresterea gradului de ocupare a
locurilor speciale al ocate de catre
Ministerul Educatiei,Tineretului,si
Sportului,elevilor de etnie roma ,in
cadrul sistemului de invatamant
preuniversitar sau superior,prin
activitati de informare in timp util,a
potentilalior beneficiari
Cresterea numarului de mediatori
scolari ,in scopul eficientizarii
colaborarii dintre unitatile de
invatamant si reprezentantii comunitati
locale
Reducerea abandonului scolar in randul
copiilor de etnie roma

4.

Cresterea promovabilitatii acestora

5.

Promovarea diversitatii culturale

6.

Organizarea de gradinite estivale,pe
perioada verii
Implementarea unui program scolar in
vederea diminuarii absenteismului si
evitarea abandonului scolar,program
denumit ,,prevenirea si reducerea
riscului de parasire timpurie a scolii
B.OCUPARE
Cresterea ratei de participare a somerilor
la cursurile de formare profesionala,a
gradului de ocupare a persoanelor de
etnie roma din evident AJOFM prin
stabilirea unor masuri de stimulare a
ocuparii unui loc de munca pt tinerii
absolventii, a persoanelor pana la 45 de
ani.
Selectarea ,consilierea si indrumarea
persoanelor de etnie roma in cautarea
unui loc de munca care nu au finalizat
studiile spre unitatiile de invatamant

7.

8.

9.

TERMEN DE
REALIZARE

Inspectoratul Scolar Judetean
Gorj
Compartimentul de asistenta
sociala Tg carbunesti ,lider
comunitate,mediator sanitar

Anual

Insepctoratul Scolar Judetean
Gorj

Anual

Inspectoratul Scolar Judetean
Gorj
Mediator scolar
Inspectoratul Scolar Judetean
Gorj
Inspectoratul Scolar Judetean
Gorj
Inspectoratul Scolar Judetean
Gorj
Inspectoratul Scolar Judetean
Gorj

Anual

Anual
Anual
Anual
Anual

AJOFM

Anual

AJOFM

Anual

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Organizarea de burse a locurilor de
AJOFM
munca pentru toate categoriile de
persoane ,inclusive cele de etnie roma ori
de cate ori exista solicitare pe piata
muncii
Derularea programului,, A Doua
AJOFM
Sansa,,program care are scop sprijinirea
copiilor/tinerilor/adultilor
Pentru recuperarea invatamantului primar
sau gimnazial
C.SANATATE
Campanii de educatie sanitara privind diferite boli(TBC,
HEPATITA,BTS(boli cu transmitere sexuala),infectia
cu HIV,GRIPA SI VIROZE
RESPIRATORI,IMUNIZARI,ALIMENTATIA LA
SAN ,IGIENA a locuintelor ,a nou
nascutului,PLANING FAMILIAL etc
Campanii de evaluare a stari de sanatate a persoanelor
din comunitate
Catagrafierea persoanelor de etnie roma ,populatie
infantila,gravide,nou nascutii

Anual

Anual

DIRECTIA DE
SANATATE
PUBLICA
Mediatorul sanitar
Medicii de familie

PERIO
DIC

DSP/Mediator
sanitar
Medicii de familie
Mediator sanitar

permane
nt
Anual

Urmarirea inscrieri persoanelor din comunitate pe listele Mediator sanitar
PERMA
medicilor din comunitate,dobandiri calitatii de
NENT
asigurat,imbunatatirea accesului romilor din comunitate
la serviciile medicale publice
D.LOCUIRE SI MICA STRUCTURA
Finantarea programelor de dezvoltare a
Compartimentul asistenta ANUAL
infrastructuri care vizeaza :accesul la
sociala
serviciile de utilitate publica(apa
potabila,energie electrica ,gaze)
Executarea unor lucrari de modernizare a
Retelei de strazi

Consiliul local

Anual

E.CULTURA
Sprijinirea proiectelor cultural privind
Casa de cultura
permanent
pastrarea si promovarea culturii cetatenilor
de etnie roma si a evenimentelor cu specific
inspirit din folclorul si cultura acestora
F.INFRASTRUCTURA SOCIALA
F.1.PROTECTIA COPILULUI
Asigurarea protectiei specific copilului
Compartimentul asistenta Permanent
aflat in dificultate prin stabilirea
sociala
masurilor de protective speciala ,potrivit
prevederilor legii 272/2004 privind
protectia si promovarea drepturilor
copiilor
F2.ADMINISTRATIE SI DEZVOLTARE COMUNITARA
Identificarea persoanelor din comunitate Evident
permanent
de etnie roma fara acte de identitate
populatiei/mediatorul
/certificate de nastere /
sanitara/liderul comunitatii
Organizarea de intalniri intre autoritatiile Liderul comunitatii
periodic
locale si reprezentantii cetatenilor de
etnie roma in scopul identificarii si
rezolvarii problemelor cu care se
confrunta

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind închirierea unui spaţiu situat in incinta Spitalului oraşului Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive ;
- Raportul de specialitate ale doamnei Danaiata Daniela, consilier in cadrul Compartimentului
Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Tg.Carbunesti ;
- Solicitare nr. 8114/17.04.2013 din partea d-nei Motocu Maria, privind inchirierea spatiului , situat in
incinta spitalului ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală , modificata ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietatea publica, modificata ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea închirierii a spaţiului
in suprafaţa de 12 mp situat in incinta Spitalului oraşului Tg.Cărbuneşti, in clădirea unde işi desfăşoară
activitatea Serviciul de Ambulanta Gorj.
Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de
3,80 lei/mp/luna.
Art.3.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la
îndeplinirea prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2013 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 25.04.2013
Nr. 40

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind încetarea dreptului de administrare al Scolii Gimnaziale „George Uscatescu”
Tg.Cărbuneşti asupra unor imobile

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 ale doamnei Danaiata Daniela, consilier in cadrul Biroului Administrarea
Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Codul Civil, art. 867-870 ;
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ;
- Legea 215, privind administraţia publica locala, republicata;
- Adresa Scolii Gimnaziale „George Uscatescu” Tg.Cărbuneşti cu nr. de înregistrare 8194/18.04.2013;
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 01.05.2013 încetează dreptul de administrare al Şcolii Gimnaziale
,,George Uscatescu” asupra imobilelor aparţinând următoarelor instituţii :
- Şcoala Primara Măceşu;
- Şcoala Primara Comăneşti;
- Şcoala Primara Duţeşti;
Art.2.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si
compartimentele de specialitate din cadrul primăriei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2013 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 25.04.2013
Nr. 41

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al acestuia, a unei
construcţii cu destinaţie de „Grup sanitar(WC )”, aflată în administrarea
Şcolii Gimnaziale ,,George Uscatescu”, în vederea scoaterii din funcţiune a acesteia

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive;
- Raportul de specialitate biroul domeniului public si privat;
- Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/2003, privind bunurile proprietatea publică,cu
modificările şi completările ulterioare, precum si ale art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000
pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale
care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ teritoriale, aprobată prin Legea 246/2001;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aprobă trecerea din domeniul public (poziţia 61 lit.(e) din anexa 7) al oraşului în
domeniul privat al acestuia a construcţiei cu destinaţie de „Grup sanitar (WC)”, aflat în administrarea
Şcolii Gimnaziale ,,George Uscatescu” Tg.Cărbuneşti.
(2) Trecerea în domeniul privat al oraşului a construcţiei prevăzute la alin (1) se face în
vederea scoaterii din funcţiune a acesteia.
(3) După scoaterea din funcţiune a construcţiei prevăzute la alin. (1), Şcoala Gimnazială
,,George Uscatescu” şi Primăria oraşului îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa
inventarului domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti, aprobat prin H.G. nr. 973/2002 - Anexa
nr. 7, poziţia 61, lit.e.
Art.2.- Primarul, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi conducerea Şcolii
Gimnaziale ,,George Uscatescu”, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2013 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 25.04.2013
Nr. 42

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea în subordinea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti
a aşezământului cultural „Muzeul Crucilor”
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 domnului Dobrotă Vasile;
- adresa nr. 4502 (76)/22.02.2013 din partea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj;
- adresa nr. 8194(757)/18.04.2013 a Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” prin care solicită
încetarea dreptului de administrare asupra imobilelor aparţinând Şcolilor Primare Măceşu,
Comăneşti şi Duţeşti;
- HCL privind încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu”
asupra imobilelor aparţinând Şcolilor Primare Măceşu, Comăneşti şi Duţeşti;
- prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007;
- prevederile Legii nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă înfiinţarea în subordinea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti a
aşezământului cultural „Muzeul Crucilor”cu o secţie exterioară şi o secţie interioară.
Art.2.- Aşezământului cultural „Muzeul Crucilor” se va organiza şi va funcţiona în cadrul
imobilelor –construcţii şi teren – aparţinând Şcolii Primare Măceşu.
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerea Centrului
Cultural „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2013 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 25.04.2013
Nr. 43

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate
închirierii, propunerile privind ordinea si modul de soluţionare a cererilor şi a Listei
solicitanţilor care nu au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană şi
Protecţia Mediului;
- art. 8 alin (2) si (3) din prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederilor art. 14 alin 1,2,7 si art 15 alin 1,2,3, 4 din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- Procesul verbal nr. 7337/05.04.2013 înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor
privind repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilită prin dispoziţia nr.440/26.07.2012 si aprobata cu
modificări prin HCL 77/2012;
- Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr. 129 /2008 privind
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in
repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii in oraşul Tg.Cărbuneşti si a listei cu actele
justificative pe care solicitanţii de locuinţe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, republicata, cu modificările si completările
ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii,
propunerile privind ordinea si modul de soluţionare a cererilor prevăzută în anexa nr. 1.
Art.2.- Se aprobă Lista solicitanţilor care nu au acces la locuinţele pentru tineri destinate
închirierii prevăzută în anexa nr. 2.
Art.3.- Anexelor nr. 1 si nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2013 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 25.04.2013
Nr. 44

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 1 LA HCL nr. 44 din 25.04.2013

LISTA
SOLICITANTILOR CARE AU ACCES LA LOCUINTELE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII,
PRECUM SI PROPUNERI PRIVIND ORDINEA SI MODUL DE SOLUTIONARE A CERERILOR

1
1
2
3
4

5
6

5
6

7
8
9

7
8
9

10
11
12

10
11
12

13

13

14

14

15

15

2
Ionescu Elena Maria
Manole Nicusor
Banu Raluca Mirela
Amzulescu Andreea
Florina
Pasarin Hermina
Niculcioiu Elena
Claudia
Ungureanu Ion Marius
Achim Vasile Madalin
Barsan Roxana
Carmen
Cipa Silviu
Sarbu Elena
Bacanus Cristian
Daniel
Popescu Olimpia
Georgeta
Cherci Gheorghe
Marian
Mariaca Roxana
Luminita

DATA
NASTERII

3
02.09.1981
12.04.1984
11.08.1985
26.04.1986

4

DATA
INREGISTRARII
CERERII
5

TOLERAT

0
1
2
3
4

NUMELE SI PRENUMELE
TITULARULUI CERERII

NUMARUL
INREGISTRARII
CERERII

CHIRIAŞ

NR.
CRT.

POZ
Ordin
e
prioritate

PUNCTE OBTINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE
SITUATIE LOCATIVA
STARE CIVILA
NIV
PERS.
STAR
ELU
SUP
NECA
VECHI
CASA
IN
EA
L
LOCU
SATO
MEA
TORIT
INTRETI SANA
STU
IBILA
RIT
CEREII
NERE
TATII
DIIL
OR
6 7
8
9
10
11
12
13
14
7
10
10
2
1
13
7
10
10
1
15
7
10
8
1
15
7
10
8
2
-1
13
7
10
10
3
1
10
7
9
8
1
15

-

41
40

15
10
10

-

38
38
36

1
1
1

10
10
10

-

36
35
35

-

1

10

-

35

-

1

10

-

30

1

15

07.02.2013
20.02.2013
11.01.2013
.27.03.2013

11.09.1984
29.10.1987

284
2126

04.02.2013
30.01.2013

29.01.1985
04.02.1989
03.07.1985

1783
2986
1255

25.01.2013
12.02.2013
21.01.2013

7
7
7

7
10
10

10
-

8
8

-

-

1
1
1

11.03.1989
11.10.1988

6851
20830
1285

28.03.2013
17.12.2012
21.01.2013

7
7
7

10
9
9

-

8
8
8

-

-

7

9

-

8

-

1708

07.09.1980

1309

21.01.2013

7

-

10

-

2

07.05.1979

6225

21.03.2013

-

-

10

-

3

24.04.2013

15
-

P.
TOTAL
16
44
43
41
41

2747
4400
461
6739

31.05.1989
25.03.1990

SIT.
DEO
SEB

29

Anexa 2 LA HCL 44/24.04.2013

LISTA
SOLICITANŢILOR CARE NU AU ACCES LA LOCUINŢELE PENTRU TINERI
DESTINATE ÎNCHIRIERII

Nr.crt.

Numele Prenumele

Motiv

1

Bacu Daniel

dosar incomplet

2

Stefanoiu Gena

dosar incomplet

3

Matache Norocel

dosar incomplet

4

Barbu Elena

dosar incomplet

5

Dobrovie Vintila Daniel

dosar incomplet

6

Predoi Adriana

dosar incomplet

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere nr.14650/19.09.2012 privind
microbuzul pentru transport elevi marca Ford cu numărul de înmatriculare GJ-12-SGU

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- solicitarea Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” nr. 8437/23.04.2013(773/23.04.2013);
- prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Codul civil;
- contractul de închiriere nr. 14650/19.09.2012;
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 01.05.2013 se aprobă rezilierea Contractului de Închiriere
nr.14650/19.09.2012, încheiat cu Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, privind
microbuzul pentru transport elevi marca Ford cu numărul de înmatriculare GJ-12-SGU .
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti, şi conducerea Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2013 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 25.04.2013
Nr. 45

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice
„Sistematizare pe verticală blocuri ANL oraş 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;
- referatul cu nr. 9806/22.05.2013, întocmit de Corici Sorin - birou ADPP;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii ,, Sistematizare pe verticala blocuri
ANL oraş Târgu Cărbuneşti, întocmit de S.C. RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu;
- HG nr. 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;
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 tehnico-economica a obiectivului de investiţii ,,Sistematizare pe
verticală blocuri ANL oraş Târgu Cărbuneşti” şi indicatorii tehnico-economici cuprinşi in
documentaţie, conform anexei nr.1.
Art.2.- (1) Se aprobă iniţierea procedurii de achiziţie privind atribuirea contractului de lucrări având
ca obiect „Sistematizare pe verticală blocuri ANL oraş Târgu Cărbuneşti” - Etapa I, conform
devizului pe obiect Etapa I, prevăzut în anexa nr.2, cu termen de execuţie 90 de zile si plata pe un
termen de 2 ani, respectiv 2013 si 2014. Procedura de atribuire este cerere de oferte, conform OUG
34/2006 modificata.
(2) Creditele bugetare aferente plăţilor ce se vor efectua pe anul 2014, se vor aproba cu
prioritate pe primul trimestru în BVC al anului 2014.
Art.3.- Anexele nr.1 şi nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.4.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru,
3 voturi contra şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 46

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget;
- 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. 5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr. 273 / 2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- referat nr. 9.533/20.05.2013, întocmit de Mladin Mircea, inspector Situaţii de urgenţă;
- adresa nr. 153/13.05.2013, emisa de Şcoala Generala „George Uscatescu”, înregistrata la Primăria
Tg.Cărbuneşti cu nr. 9.160/13.05.2013;
- adresa nr. 908/20.05.2013, emisa de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrata la Primăria
Tg.Cărbuneşti cu nr. 9.557 / 20.05.2013;
- referat nr. 8.954 /08.05.2013, întocmit de sef serviciu Cultura, sport ;
- Hotărâre de Guvern nr. 278 / 21.05.2013, privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din
Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;
- adresa nr.3.337/22.05.2013, transmisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti, înregistrata la
Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 9.796/22.05.2013 ;
- contul de execuţie la data de 15.05.2013 ;

În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, cu suma de
+ 196 mii lei, menţionata în Dispoziţia nr. 226/2013 şi Hotărârea de Guvern nr. 278 / 21.05.2013.
Art.2.- Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe capitole bugetare,
intre titluri, articole si alineate, total influenta fiind 0 lei, conform anexei nr. 1. (formular cod 11 şi
formular cod 11/01).
Art.3.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2013, conform anexei nr. 2.
(formular cod 14).
Art.4.- (1) Se aprobă înfiinţarea activităţii autofinanţate integral din venituri proprii în cadrul
Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti.
(2) Se aprobă rectificarea şi modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor
finanţate din venituri proprii şi subvenţii cu suma de + 196,00 mii lei, conform Dispoziţiei nr.226/2013
şi cu suma de + 58 mii lei , conform anexei nr. 3. (formular cod 11/02).
Art. 5. - Anexele nr. 1,2,3 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si 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 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg. Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 47

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de repartizare a unui număr
de 2 locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană;
- Procesul verbal nr.9557/05.04.2013 înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind
repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin dispoziţia nr.440/26.07.2012 si aprobata cu modificări
prin HCL 77/2012;
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 19836/29.11.2012;
- Protocolul de predare-primire a obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii” nr. 20975/19.12.2012;
- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, republicata, cu modificările si completările
ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele .
- HCL nr. 44/25.04.2013 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri
destinate închirierii;
- art. 8 alin (2) si( 3)din prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe , republicata , cu modificările si completările ulterioare ;
- prevederilor art. 14 alin 1,2,7 si art 15 alin 1,2,3, 4 din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , republicata , cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr.129 /2008 privind aprobarea criteriilor
pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in repartizarea locuinţelor
pentru tineri , destinate închirierii in oraşul Tg.Cărbuneşti si a listei cu actele justificative pe care
solicitanţii de locuinţe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aprobă Lista de repartizare a unui număr de 2 locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii, situate pe strada Pădurea Mamului nr. 11, bl. ANL, sc.4, apt.3 şi strada Mitropolit Nestor
Vornicescu nr. 2, sc.B, apt.4 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Lista va fi adusa la cunoştinţa publica prin afişare la sediul Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti. Contestaţiile cu privire la Lista de repartizare se vor adresa primarului, în termen de 7
zile de la afişarea listei. Soluţionarea contestaţiilor se va face in termen de 15 zile de la primire, in
condiţiile legii.
Art.2.- Repartizarea efectivă pe apartamente se va
face de către primarul oraşului şi
compartimentele de resort prin tragere la sorţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de către
fiecare solicitant.
Art.3.- Se împuternicesc primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al
acestuia pentru încheierea contractelor de închiriere.
Art.4.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg. Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 48

Anexă la HCL nr. 48/28.05.2013

1.

Poziţie
Ordine
priorita
te
1

2.

2

Nr.
Crt.

Ionescu Elena Maria

02.09.1981

2747

07.02.2013

Ap.
repartizat
-2 cam2 cam

Manole Nicuşor

12.04.1984

4400

20.02.2013

2 cam

Numele si prenumele
titularului cererii

Data
naşterii

Numărul
înregistrării
cererii

Data
înregistrării
cererii

Punctaj

LISTA
de repartizare a unui număr de 2 locuinţe pentru tineri destinate închirierii

44
43

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare pentru anul 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 823(9034)/09.05.2013 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”;
- adresa nr. 448/22.03.2012 a Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu”;
- prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;
- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,
respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.
5.576/07.10.2011;
- prevederile Legii nr. 5/2013 bugetului de stat pe anul 2013;
- prevederile Legii nr.273/2006, actualizată privind finanţele publice locale;
- HCL nr. 27/27.03.2013 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului
Tg.Cărbuneşti pe anul 2013;
În temeiul art. 82 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi art.45 din Legea nr.2l5/2001
– legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Pentru anul 2013 se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat, după cum urmează:
A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:
-83 burse de merit în cuantum de 12 lei/luna
-3 burse de studiu în cuantum de 10 lei/luna
-2 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/luna
B. Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” :
-156 burse de merit în cuantum de 13 lei/luna
-9 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/luna
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi
conducerile unităţilor de învăţământ din oraşul Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 49

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă

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
- Codul Fiscal – legea nr. 571/2003 – cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 127 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
121/20011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- prevederile HG 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată
prin HG 1861/2006;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă în cuantum de
500 lei. Taxa se face venit la bugetul local.
Art.2- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru
şi 1 vot contra .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 50

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenurilor în vatra de sat Cojani doamnei
Şindrilaru Rela şi doamnei Marina Marcica
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;
- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr. 39 /2006, aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008;
- Prevederile H.C.L Tg.Cărbuneşti: nr.67/31.05.2011 şi nr. 9/31.01.2012 privind atribuirea în
folosinţă a unor terenuri sinistraţilor din com. Roşia de Amaradia şi Bustuchin judeţul Gorj, pentru
reconstruirea locuinţelor afectate de alunecări de teren, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004- privind autorizarea lucrărilor
de construcţie , modificată si completată;
- prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si completată – privind administraţia publică locală.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 944,00 mp
(lot nr. 206), atribuit prin H.C.L nr. 67/31.05.2011 d-nei Şindrilaru Rela, deoarece nu au fost începute
lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991
republicată cu completările şi modificările ulterioare.
Art.2.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 968,50 mp
(lot nr. 205) atribuit prin H.C.L nr. 9/31.01.2012 d-nei Marina Marcica, deoarece nu au fost începute
lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991
republicată cu completările şi modificările ulterioare.
Art.3.- Terenurile menţionate la art.1 si art. 2 vor fi atribuite în folosinţă gratuită altor solicitanţi
din comunele Roşia de Amaradia şi Bustuchin, care au locuinţele afectate de alunecările de teren.
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 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg. Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 51

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului atribuit pentru tineri
conform Legii nr.15/2003, în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj numiţilor
Bîrsan Roxana Carmen, Bîrsan Adela Mariana, Matei Ionuţ Cătălin şi
Bobeanu Daniel Florin .
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;
- 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 H.C.L Tg.Cărbuneşti: nr.114/31.10.2011 şi H.C.L nr.8 /31.01.2012 privind
atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru tineri;
- 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. 170)
atibuit prin H.C.L nr._114/31.10.2011 d-rei Bîrsan Roxana Carmen, deoarece nu au fost începute
lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Art.2. - Se retrage dreptul de folosinţa gratuita a terenului in suprafaţa de 500,00 mp(lot nr. 171)
atibuit prin H.C.L nr._114/31.10.2011 d-rei Bîrsan Adelina Mariana, deoarece nu au fost începute
lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Art.3. - Se retrage dreptul de folosinţa gratuita a terenului in suprafaţa de 500,00 mp(lot nr. 173)
atibuit prin H.C.L nr._114/31.10.2011 d-lui Matei Ionuţ Cătălin, deoarece nu au fost începute lucrările
de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Art.4. - Se retrage dreptul de folosinţa gratuita a terenului in suprafaţa de 500,00 mp(lot nr. 19)
atibuit prin H.C.L nr._8/31.01.2012 d-lui Bobeanu Daniel Florin, deoarece nu au fost începute
lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Art.5.- 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 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 52

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti în domeniul public al statului a
spatiilor în suprafaţa de 43,75 mp, situate in str. Tudor Arghezi
nr. 2 A ( fostul sediu SPCLEP ), 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
- Adresa cu nr. 11849/15.05.2013 (9330/15.05.2013) transmisă de Instituţia Prefectului – judeţul Gorj;
- Adresa cu nr. 130854/26.04.2013 (9045/09.05.2013) transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Gorj;
- Adresa cu nr. 348125/24.04.2013 (8539/24.04.2013) transmisă de Poliţia Oraşului Tg.Cărbuneşti;
- Prevederile art.9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu
modificările şi completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi
administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului
local”.
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată cu completările si
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 trecerea din domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti şi din administrarea
Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în domeniul public al statului şi în administrarea
Ministerului Afacerilor Interne a spaţiilor - patru încăperi ( fostul sediu SPCLEP ) în suprafaţă
utilă de 43,75 mp, cod clasificare 1.6.2, valoare de inventar 69.160,93 lei - situate în str. Tudor
Arghezi, nr. 2 A, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 53

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice reactualizate „REABILITARE STRADA
PIEŢII, TG.CĂRBUNEŞTI” - Intersecţia cu Şcoala Generala George Uscatescu - Intersecţia cu
DN 67B (Staţia Petrom)
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
- referatul cu nr. 9856/23.05.2013 întocmit de Corici Sorin-birou ADPP;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare ;
- documentaţia tehnico-economica pentru atribuirea contractului de lucrări ,,REABILITARE
STRADA PIEŢII, TG.CĂRBUNEŞTI”- Intersecţia cu Şcoala Generala George Uscatescu - Intersecţia
cu DN 67B (Staţia Petrom) întocmita de S.C DRUM CONCEPT SRL Bucureşti;
- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba documentaţia tehnico-economica reactualizata ,,REABILITARE STRADA
PIEŢII, TG.CĂRBUNEŞTI”- Intersecţia cu Şcoala Generala George Uscatescu- Intersecţia cu DN 67B
(Staţia Petrom) şi indicatorii tehnico-economici cuprinşi in documentaţie, conform anexei nr.1, care
face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă iniţierea procedurii de achiziţie privind atribuirea contractului de lucrări având ca
obiect ,,REABILITARE STRADA PIEŢII, TG.CĂRBUNEŞTI”- Intersecţia cu Şcoala Generala
George Uscatescu- Intersecţia cu DN 67B (Staţia Petrom) prin încheierea unui acord cadru pe o durata
de 4 ani (2013-2016), in baza căruia se vor încheia 4 contracte secvenţiale de lucrări pe fiecare an in
parte, in funcţie de creditele aprobate in BVC al oraşului pe anii: 2013, 2014, 2015, respectiv 2016.
Procedura de atribuire este cerere de oferte, conform OUG 34/2006 modificata.
Creditele bugetare pentru plata lucrărilor ce se vor executa pe anii 2014, 2015 si 2016, se vor
aproba cu prioritate in BVC al oraşului pe anii 2014, 2015 respectiv 2016.
Art.3.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru
3 voturi contra şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 54

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, Zona Sud-Vest,
pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”, a cheltuielilor legate de implementarea
acestuia şi a acordului de parteneriat
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;
- Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), lit. e), alin. (4) lit. e) şi alin (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată;
- Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice 2007-2013, Axa III – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public,
Domeniul Major de Intervenţie 2 – Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice.
Operaţiunea 3.2.1 ”Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii de broadband,
acolo unde este necesar”.
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
ART.I. (1)Se aprobă participarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Oraşul Tg.Cărbuneşti, prin Consiliul Local
al oraşului Tg.Cărbuneşti, la proiectul „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, Zona
Sud-Vest, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”.
(2) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului
Gorj, Zona Sud-Vest, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”, în cuantum de
6.570.000,00 lei, din care:
- Asistenţă nerambursabilă: 6.434.453,00 lei;
- Contribuţie UAT – Judeţul Gorj, reprezentată prin Consiliul Judeţean Gorj: 131.315,36 lei
- Cheltuieli neeligibile suportate de către UAT – Judeţul Gorj, reprezentată prin Consiliul Judeţean
Gorj; 4.231,64 lei, reprezentând taxa de timbru verde,
- Contribuţie proprie a oraşului Tg.Cărbuneşti - 0,00 lei.
ART.II. (1) Se aprobă parteneriatul Unităţii Administrativ – Teritoriale Oraşul Tg.Cărbuneşti cu Unitatea
Administrativ Teritorială Judeţul Gorj prin Consiliul Judeţean Gorj şi cu următoarele unităţi administrativ teritoriale: Motru, Glogova, Văgiuleşti, Samarineşti, Cătune, Ioneşti, Ţânţăreni, Mătăsari, Dănciuleşti, Stoina,
Slivileşti, Borăscu, Bolboşi, Câlnic.
(2) Parteneriatul se va realiza în baza unui acord de parteneriat în forma prevăzută în Anexa 1 la
prezenta hotărâre.
(3) Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj va implementa proiectul „Implementare soluţii de eguvernare la nivelul judeţului Gorj, Zona Sud-Vest, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către
cetăţeni” în calitate de lider de proiect în raport cu unităţile administrativ – teritoriale prevăzute la art. II, alin.1.
(4) Se împuterniceşte domnul Mazilu Mihai Viorel, Primar al oraşului Tg.Cărbuneşti să semneze
acordul de parteneriat.
ART.III. Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot să apară pe durata implementării proiectului
„Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, Zona Sud-Vest, pentru eficientizarea
serviciilor publice oferite către cetăţeni”, necesare pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor
asigura din bugetul propriu al oraşului Tg.Cărbuneşti.
ART.IV. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg. Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 55

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitaţie publica in vederea concesionarii a unui teren care
aparţine domeniului public, situat in Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive ;
- Raportul de specialitate ale doamnei Rădulea Daniela, consilier in cadrul Biroului Administrarea
Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea cu nr. 8034 din 17.04.2013 a d-nului Cumpanasu Ionut Octavian;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;
- OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, republicata ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Studiul de oportunitate întocmit de S.C Consulting Company S.R.L privind
concesionarea terenului în suprafaţa de 16 mp, situat in Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica în vederea concesionarii a
terenului in suprafaţa de 16 mp situat in Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, pentru
desfăşurarea de activităţi private (comerţ).
Art.3.- Durata concesiunii este de 10 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de
150 lei/mp/an.
Art.4.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la
îndeplinirea prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru
3 voturi contra şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr.56

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea FESTIVALULUI BERII în oraşul Tg.Cărbuneşti
în perioada 8-9 iunie 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al domnului Dobrotă Vasile;
- Oferta Festivalul Berii din partea SC Beauty Triton SRL;
- prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 5 /2013 - legea bugetului de stat pe anul 2013 ;
- HCL nr.27/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului pe anul 2013;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă organizarea şi desfăşurarea FESTIVALULUI BERII în oraşul Tg.Cărbuneşti în
perioada 8-9 iunie 2013, în Parcul Stejeret, în parteneriat cu SC Beauty Triton SRL - oraş Ţicleni,
judeţul Gorj.
Art.2.- SC Beauty Triton SRL va asigura conform ofertei - scena, sunetul, luminile, parcul de
distracţii, interpreţii şi DJ-ul precum şi participarea comercianţilor şi logistica necesară desfăşurării
evenimentului.
Art.3.- Pentru buna organizare a evenimentului Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobă
alocarea sumei de 3.000 lei pentru următoarele cheltuieli: .
- promovarea evenimentului – afişe şi mass-media – 800 lei;
- contravaloare curent electric -1.500 lei;
- cazare şi masă pentru artişti şi personal tehnic – 700 lei;
Art.4.- Ordonatorul principal de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru
2 voturi contra şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 57

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti în locul domnului Călina Iuliu

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,
Având în vedere :
- demisia domnului Călina Iuliu din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului
Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la nr. 8832/30.04.2013;
- prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările
ulterioare;
- OUG nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în
vederea descentralizării;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
- propunerea domnului Cocheci Constantin menţionată în procesul verbal al 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 domnul Boţoteanu Marian - reprezentantul Consiliului Local al oraşului
Tg.Cărbuneşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti, în locul domnului
Călina Iuliu.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerea Spitalului
Orăşenesc Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg. Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 58

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Clubului Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti, pe anul 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate
- Propunerea de buget înaintata de către Clubul Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti;
- Prevederile art.19 alin.1 lit. “b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizata;
- Prevederile art.36, alin.4, lit.”a”, art.45, alin.2, lit. “a” si art.115, alin.1, lit.”b” din Legea
nr.215/2001- legea administraţiei publice locale , republicata si actualizata;
- Prevederile art. 66 alin.(4) litera b din Legea nr.69/2000 republicata –legea sportului;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti pe
anul 2013, prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, compartimentul de specialitate şi conducerea C.S Gilortul
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru
1 vot contra şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 59

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 59 din 28.05.2013

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
CLUBULUI SPORTIV „GILORTUL TG.CĂRBUNEŞTI” PE ANUL 2013

Venituri
Denumire indicatori
Venituri totale , din care:
Donatii si sponsorizari
Subventii buget local
Alte venituri
Cheltuieli
Denumire indicatori
Cheltuieli, total din care
Chelt.cu colaboratorii,jucători,staff tehnic,
staff administrativ, arbitrii (protocol,mese
fotbalişti,indemnizaţii
arbitraj,premii,salarii,etc.)
Contribuţii la bugetul de stat aferent
colaboratorilor
Cheltuieli taxe,transferuri, legitimaţii, taxe
AJF GORJ
Cheltuieli deplasari la jocuri si antrenamente
Obiecte de inventar (echipament , mingi,
dotări vestiare)
Cheltuieli cu consumabilele
(apa,medicamente, var pentru marcare teren
de fotbal, benzina pentru maşina de tuns
gazon)
Alte cheltuieli-amortizare,comisioane
bancare,amenzi,majorări, etc.)
Cheltuieli neprevăzute
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Prevederi an 2013
131.000
30.000
100.000
1000

-LEIfundamentare
CONTRACTE
HCL 27/2013
Diverse încasări
-LEI-

Prevederi an 2013
131.000
78.000

12.000
6.000
15.000
10.000
2.000

5.000
3.000
Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea deplasării in străinătate a domnului primar
ing. jr. Mazilu Mihai Viorel împreună cu delegaţia de sportivi a Clubului „Gilortul”
Tg.Cărbuneşti în GERMANIA, oraş EMDEN

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având in vedere:
- invitaţia cu nr. 9477/17.05.2013 primită din partea secretarului general al Federaţiei de Karate
IMAF Europa;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicata , cu modificările
si completările ulterioare;
- H.G. nr. 518/1995 privind unele masuri si obligaţii ale personalului roman trimis in străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată;
- prevederile Legii nr. 393/2004 – privind Statutul aleşilor locali - cu modificările si completările
ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă deplasarea în străinătate a domnului primar ing. jr. Mazilu Mihai Viorel împreună
cu delegaţia de sportivi a Clubului „Gilortul” Tg.Cărbuneşti la Cupa Internaţională „OSAKA” ce se
desfăşoară în localitatea Emden- Germania, în perioada 31.05.2013 -03-06.2013.
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 28.05.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru
şi 1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 mai 2013
Nr. 60

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget;
- 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. 5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr. 273 / 2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- referatele nr.10.847/12.06.2013 şi nr.7.856/15.04.2013 întocmite de cons.sup. Ciontescu
Constanta - biroul ADPP ;
- adresa nr. 240/11.06.2013, emisa de Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Tradiţionale, Gorj, înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 10.765 / 11.06.2013;
- referat nr. 10.953/13.06.2013, întocmit de Dobrota Vasile, sef serviciu Cultura –Sport;
- adresa Spitalului Orăşenesc de Urgenţă nr. 4078/20.062013 înregistrată la nr. 11.416/21.06.2013;
- contul de execuţie la data de 15.06.2013 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe capitole bugetare,
intre titluri, articole si alineate, total influenta fiind 0 lei, 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 2013, conform anexei nr. 2.
(formular cod 14).
Art.3.- Se aproba rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor
finanţate din venituri proprii si subvenţii cu suma de + 2,00 mii lei, conform anexei nr. 3. (formular
cod 11/02).
Art.4.- Anexele nr. 1,2,3 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre
Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si 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 25.06.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 25 iunie 2013
Nr. 61

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind participarea oraşului Tg.Cărbuneşti la înfiinţarea
Grupului de Acţiune Locală (GAL) „Prietenia”

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 ADPP;
- procesul-verbal din 29.05.2013 înregistrat la Primăria Tg-Cărbuneşti cu nr.11312/19.06.2013;
- prevederile axei 4 LEADER din Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;
- prevederile art. 36, alin 2, lit. c) şi lit. e), coroborat cu alin. 7, lit. a), din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă participarea oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj la înfiinţarea Grupului de
Acţiune Locală (G.A.L.) „Prietenia”, în calitate de asociat, membru fondator.
Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi toate serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul
aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.06.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg. Cărbuneşti, 25 iunie 2013
Nr. 62

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării oraşului Tg.Cărbuneşti la
majorarea capitalului social al S.C. APAREGIO GORJ 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;
• Adresa nr. 8251/19.04.2013 (3234/17.04.2013 din partea SC APAREGIO GORJ SA ;
• Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA şi calitatea de acţionar pe care oraşul
Tg.Cărbuneşti o exercită prin Consiliul Local în cadrul SC APAREGIO GORJ SA;
• Prevederile art.36 alin.(2) lit.b şi d, alin.(4) lit.a, e, f şi alin.(6), lit.a, pct.14 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii nr.
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
• Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, actualizată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.– (1) Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. APAREGIO GORJ S.A., oraşul
Tg.Cărbuneşti participând la majorare cu un capital subscris în sumă de 144.100,00 lei,
reprezentând un număr de 57.640 de acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.
(2) După majorare oraşul Tg.Cărbuneşti va deţine un număr de 60.016 acţiuni cu o
valoare nominală de 2,5 lei fiecare, în valoare de 150.040,00 lei, urmând a avea o cotă de
participare proporţională cu numărul de acţiuni.
Art.2.– Se aprobă solicitarea oraşului Turceni de a deveni acţionar al APAREGIO GORJ S.A,
cu un aport de capital de 5940,00 lei, reprezentând un număr de 2376 acţiuni cu o valoare
nominală de 2,5 lei fiecare, suma respectivă constituind majorare de capital în concordanţă de art.
10.10 din Actul constitutiv.
Art.3.– Se aprobă înfiinţarea unui sediu secundar, ca punct de lucru, în oraşul Turceni, la o
adresă care va fi comunicată ulterior de unitatea administrativ teritorială. Sc Aparegio SA
Art.4.– Se împuterniceşte domnul Motorga Florin-Gabriel reprezentantul oraşului
Tg.Cărbuneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „APAREGIO GORJ” S.A. pentru a
aproba alături de ceilalţi reprezentanţi ai UAT-urilor asociate, cele hotărâte mai sus.
Art.5.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si compartimentele de resort din cadrul Primăriei
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.06.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 25 iunie 2013
Nr. 63

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget;
- 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. 5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr. 273 / 2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
-adresa nr. 731 / 24.01.2013, emisa de Aparegio Gorj SA, înregistrata la Primăria oraş
Tg.Cărbuneşti cu nr. 2.679 / 07.02.2013, privind participarea la capitalul social in anul 2013;
- referatul nr. 12.386 / 10.07.2013, întocmit de cons.Golumbu Mircea, din cadrul biroul ADPP;
- referat nr. 11.239 / 18.06.2013, întocmit de consilier Cirtina Ion, din cadrul biroului ADPP ;
- referatul nr. 12.989 / 19.07.2013, întocmit de Corici Sorin, din cadrul biroului ADPP ;
- adresa nr. 854 / 21.05.2013, emisa de Şcoala Generala George Uscatescu, înregistrata la Primăria
oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 9.883 / 24.05.2013;
- referatul nr. 12.463/11.07.2013, întocmit de as. medical Luntraru Codruta;
- referat nr.12.988 / 19.07.2013, intocmit de Dobrota Vasile;
- referat nr. 13.129 / 24.07.2013, intocmit de Vladutescu Ovidiu – Administratia Pietii ;
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 bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe capitole bugetare,
intre titluri, articole si alineate, total influenta fiind 0 lei, 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 2013, conform anexei nr. 2.
(formular cod 14).
Art.3.- Se aproba rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor
finanţate din venituri proprii si subvenţii cu suma de + 7,70 mii lei, conform anexei nr. 3. (formular
cod 11/02).
Art.4.- Anexele nr. 1,2,3 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre
Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si 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 29.07.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2013
Nr. 64

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea
Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului de specialitate ;
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 27866/2013;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
modificata prin Legea nr.13/2011;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Guvernului ori a ministerelor;
- Prevederile art. 107 şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale
serviciilor subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I şi II.
Art.2.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor înfiinţat in subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, conform anexelor nr.
I/A şi II/A.
Art.3.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului
de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I/B şi II/B.
Art.4.- Anexele nr. I, II, I/A, II/A, I/B şi II/B fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2013
Nr. 65

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL 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 compartimentului de specialitate ;
- Adresa nr. 12370/09.07.2013 din partea Serviciului contabilitate, buget, resurse umane ;
- Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia
publică locală ;
- Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietatea publică ;
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor si judeţelor ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului
Târgu Cărbuneşti însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Târgu Cărbuneşti nr. â55/02.09.1999, la
poziţia 60 din anexa 7, după cum urmează :
- Branşamente apa si canal :
- instalaţie alimentare cu apa
- canalizare menajera
- instalaţii sanitare
Valoarea de inventar fiind de 7.133,89 lei.
- Instalaţie gaze naturale si instalaţie termica :
- instalaţie utilizare gaze naturale
- instalaţie termica
- centrala termica 31 Kw, Wissmann.
Valoarea de inventar fiind de 17.578,89 lei.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2013
Nr. 66

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL 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 compartimentului de specialitate ;
- Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia
publică locală ;
- Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publica ;
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor si judeţelor ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se completează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului
Tg.Cărbuneşti, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Târgu Cărbuneşti nr. 55/02.09.1999, conform
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2013
Nr. 67

Anexă la HCL nr. 67/29.07.2013

1. Se completează Inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al oraşului Târgu
Cărbuneşti cu următoarea poziţie:

Nr.
Crt.

136

Codul Denumirea
de
bunului
clasificare
1.7.1.2 Sistem de
iluminat
stradal

Elementele de
identificare
Oraş Tg.Cărbuneşti şi
satele aparţinătoare
Aparate de iluminat :
- Solaris 1M = 314 buc.
- Solaris 2M = 162 buc.
- Teceo 32 = 100 buc.
- Teceo 40 = 64 buc.

Anul
Valoare de
doban- inventar
dirii
- lei-

2013

Situaţia
juridica
actuala

Proprietatea
publică a
oraşului Tg.
Cărbuneşti, în
1.252.236,06 administrarea
Consiliului
Local Tg.
Cărbuneşti

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 7/29.01.2013
( valoarea de inventar)
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive ;
- Raportul compartimentului de specialitate ;
- Adresa nr. 12370/09.07.2013 din partea Serviciului contabilitate, buget, resurse umane ;
- Prevederile art. 38, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia
publică locală ;
- Prevederile Legii 213/1998, bunurile proprietatea publică ;
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor si judeţelor ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- La Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 29.01.2013 se modifică valoarea de inventar de la
68.756,25 lei valoare iniţială conform HCL nr 7/29.01.2013, la 70.558,77 lei valoare înregistrată în
contabilitate.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2013
Nr. 68

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren situat în str. Tudor Arghezi, Bl G7,
pentru extindere locuinţe

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;
- planul de situaţie pe suport topografic;
- prevederile Legii nr.50/1991, republicata;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- potrivit dispoziţiunilor art.36 al.2 lit.c coroborat cu al.5 lit.b si art.45 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată 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.- Se aprobă concesionarea prin încredinţare directa a terenului situat în oraşul Tg.Cărbuneşti
str. Tudor Arghezi, la est de blocul G7, în suprafaţa totala de 20,76 mp, cate 10,38 mp pentru fiecare
proprietar al apartamentelor nr. 2 şi nr. 4, scara 1, bl G7, respectiv Ceroi Gheorghe şi Călina Ilie,
pentru extindere locuinţe.
Art.2.- Perioada concesionarii este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabileşte la suma de
20 lei/mp/an.
Art.3.- Proprietarii apartamentelor nr.2 şi nr. 4 scara 1, din blocul G7, respectiv Ceroi Gheorghe şi
Calina Ilie vor suporta cheltuielile privind întocmirea documentaţiei cadastrale pentru executarea
lucrărilor de construcţii.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2013
Nr. 69

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind încheierea Acordului de parteneriat -2013membru al proiectului naţional de promovare si dezvoltare
Cartea primăriilor din România – coordonator Avangarde PR Agency

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;
- adresa cu 10769/11.06.2013 transmisa instituţiei noastre de către coordonator Avangarde PR
Agency;
- HCL 61/25.06.2013 prin care s-a aprobat suma de 800 lei necesara pentru plata serviciului
“Mediatizare internaţionala prin partenerii proiectului si prin intermediul ambasadelor,
companiilor private internaţionale, camerelor de comerţ bilaterale”.
- prevederile legii 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată cu modificările si
completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat -2013 - membru al proiectului naţional de
promovare si dezvoltare Cartea primăriilor din România – coordonator Avangarde PR Agency pentru
obiectivul - “Mediatizare internaţionala prin partenerii proiectului si prin intermediul ambasadelor,
companiilor private internaţionale, camerelor de comerţ bilaterale” în valoare de 800 lei.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2013
Nr. 70

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 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 întocmit de către coordonatorul S.P.C.L.E.P. Tg.Cărbuneşti;
- Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr.3723615/2013;
În conformitate cu prevederile: O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa
şi actele de identitate ale cetăţenilor români; Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare; H.G. 64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă.
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 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tg.Cărbuneşti”, prevăzut în anexă, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti
şi conducerea SPCLEP vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2013
Nr. 71

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa la HCL nr. 71/29.07.2013
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU CĂRBUNEŞTI

REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
AL ORAŞULUI TÎRGU CĂRBUNEŞTI
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Tîrgu Cărbuneşti, se organizează în
subordinea consiliului local al oraşului Tîrgu Cărbuneşti, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este constituit în conformitate cu prevederile art. 25
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001.
(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Tîrgu Cărbuneşti se constituie fără
personalitate juridică, prin hotărâre a consiliului local.
Art. 3 - (1) Scopul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi
sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de
evidenţă a persoanelor în sistem de ghişeu unic.
(2) Activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se desfăşoară în interesul persoanei şi
al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Art. 4 – Activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este coordonată şi controlată metodologic,
în mod unitar, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare
D.E.P.A.B.D., şi de Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Gorj.
Art. 5 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea
actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de alegător, în sistem de ghişeu
unic.
(2) În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cooperează cu
autorităţile publice, precum şi cu persoane fizice şi persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor
actelor normative în vigoare.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Art. 6 - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local al oraşului Tîrgu Cărbuneşti, cu
avizul prealabil al D.E.P.A.B.D şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(2) Organigrama serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este prevăzută în anexa nr. 1 la
prezentul regulament.
(3) Statul de funcţii al serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este prevăzut în anexa nr. 2 la
prezentul regulament.
Art. 7 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are atribuţii pe linie de:
a) - evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate;
b) - stare civilă;
c) - informatică;
e) - analiză - sinteză, secretariat-arhivă şi relaţii publice.
Art. 8 – (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor exercită atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru
soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă.
(2) În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la bază relaţii de autoritate (ierarhice,
funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în
parte.
(3) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar local de evidenţă
a persoanelor şi structurile subordonate acestuia în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate
a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şef şi personalul subordonat acestuia.
Art. 9 - (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat la nivel de serviciu şi are în
componenţă compartimente.
(2) La nivelul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, activitatea de control şi coordonare este
atributul conducerii şi se realizează prin intermediul şefului de serviciu. De asemenea, în activitatea de control, pe linii
specifice de muncă, şeful de serviciu poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.
(3) În cadrul compartimentului unde nu sunt prevăzute funcţii de conducere, se stabilesc relaţii de autoritate
funcţionale între personalul cu funcţia cea mai mare şi restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării şi
îmbinării în mod unitar a activităţii acestora, a echilibrării sarcinilor şi a armonizării eforturilor necesare pentru
asigurarea unităţii de acţiune în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

Art. 10 - (1) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe
probleme specifice de evidenţă a persoanelor din oraşul Tg. Cărbunești în care funcţionează serviciul.
(2) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe
probleme specifice de evidenţă a persoanelor din comunele arondate acestui serviciu respectiv, Albeni, Berleşti, Bărbăteşti,
Jupîneşti, Prigoria, Roşia de Amaradia, Săcelu, Săuleşti, Scoarţa, Ţicleni,Vladimir, la care nu s-au constituit încă servicii
publice comunitare locale.
(3) Modificarea arondării actuale a serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se stabileşte prin
hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea serviciului public comunitar judeţean, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrare a Bazelor de Date.
Art. 11 - (1) Conducerea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este asigurată de şeful serviciului.
(2) Şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor este numit sau eliberat din funcţie prin
hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu avizul prealabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrare a
Bazelor de Date în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a
numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi
managementul resurselor umane, financiare şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 12 - (1) Şeful serviciului reprezintă serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în relaţiile cu şefii
celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu şefii (comandanţii) unităţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu
instituţiile şi organismele din afara sistemului Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor legale.
(2) În aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor de nivel superior, şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor emite dispoziţii obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.
(3) În condiţiile legii şi reglementărilor specifice, şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor poate delega unele atribuţii din competenţa sa altor persoane din subordine.
Art. 13 – (1) Şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor răspunde în faţa consiliului local de
întreaga activitate pe care o desfăşoară, potrivit prevederilor fişei postului.
(2) Personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor răspunde de întreaga activitate pe care
o desfăşoară, în faţa şefului serviciului.
CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Art. 14 - Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:
a) întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în
domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d) întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele
de stare civilă, în condiţiile legii;
e) constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii
minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
f) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au
domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar local de evidenţă a
persoanelor;
g) utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
h) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, denumit în continuare S.N.I.E.P., date
necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
i) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice
centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
j) primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor
de alegător, şi le înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.
k) primeşte de la structurile competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, pe care le eliberează solicitanţilor;
l) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
m) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
n) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.
Secţiunea I
ATRIBUŢII PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
ŞI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE
Art. 15 – În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor are următoarele atribuţii principale:
a) primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, cărţilor de alegător, stabilirea
domiciliului, înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei şi înmânează solicitanţilor
documentele în cauză;
b) primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul din
străinătate în România;
c) primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţi sanitare şi de
protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de reţinere şi de arest preventiv din cadrul unităţilor de politie
sau în penitenciar din zona de responsabilitate şi înmânează documentele solicitate;

d) înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile
metodologiei de lucru;
e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării
actelor de identitate;
f) desfăşoară activităţi de distribuire a cărţilor de alegător;
g) desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
h) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice
centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
i) efectuează verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale
administrativă, în condiţiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;;
j) identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc.
şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
k) colaborează cu unităţile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele organizate de acestea la locurile de cazare în
comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în
legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii, precum şi cu poliţia locală
potrivit atribuţiilor ce le revin pe linie de evidenţă a persoanelor;
l) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative
şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
m) soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., privind verificarea şi
identificarea punctuală a persoanelor fizice;
n) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, ce nu
posedă asupra lor acte de identitate;
o) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
p) întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial şi anual în cadrul serviciului;
q) asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocmeşte procesele-verbale de scădere din gestiune;
r) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
s) organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale manuale;
t) asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi securitatea documentelor
serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
u) sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi raportează dispariţia acestora pe
cale ierarhică;
v) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe
linia regimului de evidenţă a persoanelor;
w) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
x) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte normative.
Secţiunea II
ATRIBUŢII PE LINIE DE STARE CIVILĂ
Art. 16 – Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii
principale:
a) întocmeşte, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar şi
eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare, privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
b) înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere
în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile metodologiei cu privire la aplicarea
unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
c) eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi
fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale,
precum şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date;
d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după
caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
e) trimite, structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, la
care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a
modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la
modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile
din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul
serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;
f) trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară
aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;
g) comunică, în scris, camerei notarilor publici în a cărei rază administrativă se află lista actualizată a actelor de deces
întocmite;
h) trimite, structurilor de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, la care este
arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;
i) întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de
Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;
j) dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea
deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;

k) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le
păstrează şi arhivează în condiţii de deplină securitate;
l) propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru
anul următor, şi îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
m) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul
existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;
n) primeşte cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, pentru a fi
transmise, spre verificare, serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este arondată unitatea
administrativ-teritorială;
o) primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al
persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile
respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a
emiterii aprobării;
p) primeşte cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce
le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează,
împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;
q) primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor
depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu
propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de
aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale competente;
r) primeşte cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeşte documentaţia şi referatul
prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul
prealabil al S.P.C.J.E.P.;
s) înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia
română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;
t) transmite, după înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere, o comunicare cu privire la schimbarea
numelui Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Generale de Paşapoarte din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;
u) înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din
registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;
v) sesizează imediat S.P.C.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
w) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii
familiei aflate în străinătate;
x) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă
pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;
y) efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a cererilor de
transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a
actelor de stare civilă;
z) efectuează verificări şi întocmeşte referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea,
modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea
judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;
aa) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
bb) primeşte cererile de divorţ pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului delegat de la
primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, înregistrează
cererile de divorţ pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ şi acordă soţilor un termen de 30
de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;
ab) confruntă documentele cu care se face dovada identităţii solicitanţilor (cererile de divorţ pe cale administrativă,
certificatele de naştere, certificatul de căsătorie şi actele de identitate şi, după caz, declaraţiile pe propria răspundere, date în
faţa ofiţerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuinţă declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor
soţi înscris/ă în actele de identitate) şi constituie dosarul de divorţ;
ac) constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, în condiţiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a
dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat
foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;
ad) solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a
persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi
înscris pe acesta;
ae) colaborează cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a
gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nounăscuţi şi neînregistraţi la starea civilă;
af) colaborează cu unităţile sanitare, instituţiile de protecţie socială şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea
permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a
persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum
şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
ag) transmite, lunar, la S.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici;
ah) transmite, semestrial, la S.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte;
ai) desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
aj) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative
şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

ak) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
al) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
am) execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile
sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare
civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;
an) colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum
şi a părinţilor copiilor abandonaţi;
ao) răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia
regimului de stare civilă a persoanelor;
ap) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de stare civilă, reglementate prin acte normative.
Secţiunea III
ATRIBUŢII PE LINIE INFORMATICĂ
Art. 18 – Pe linie informatică, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii
principale:
a) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor
înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor
prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;
b) actualizează Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile operative, precum şi cu informaţiile preluate
din comunicările primite şi extrage din R.J.E.P. situaţii statistice pe linie de evidenţă a persoanelor, utilizând
aplicaţiile informatice puse la dispoziţie de D.E.P.A.B.D.;
c) preia în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale
pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă
de 0-14 ani, precum şi datele privind persoanele decedate;
d) preia în sistem informatizat imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită
înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în buletinul de identitate;
e) operează în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor data înmânării cărţilor de identitate şi a cărţilor de identitate
provizorii;
f) clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele
cetăţenilor;
g) operează corecţii asupra neconcordanţelor înregistrate în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor (constatate cu
ocazia unor verificări sau semnalate de alţi utilizatori);
h) colaborează cu primarul localităţii în vederea actualizării listele electorale permanente;
i) desfăşoară activităţi pentru administrarea reţelei locale de calculatoare, precum şi a utilizatorilor la nivel de sistem de
operare (parole, drepturi de acces, etc.);
j) execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;
k) evidenţiază incidentele de aplicaţie şi le soluţionează pe cele referitoare la hardware şi sistem de operare;
l) participă la operaţii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de
calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiştii B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P.
Bucureşti;
m) asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service;
n) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi
secrete de serviciu;
o) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;
p) îndeplineşte şi alte atribuţii privind actualizarea Registrului Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, reglementate prin
acte normative.
Secţiunea IV
ATRIBUŢII PE LINIE DE ANALIZA-SINTEZĂ,
SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
Art. 19 – În domeniul analiză-sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor are următoarele atribuţii principale:
a) primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor,
asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
b) verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de
manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;
c) organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul
serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;
d) asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în vederea arhivării;
e) repartizează şi expediază corespondenţa după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;
f) asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;
g) organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul
desemnat;

h) centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele,
situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;
i) transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, sintezele şi analizele întocmite;
j) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 20 - (1) Atribuţiile şefului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi ale personalului cu funcţii de
execuţie sunt prevăzute în fişele posturilor.
(2) În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar local de evidenţă
a persoanelor, fişele posturilor până la funcţia de şef de birou, inclusiv, vor fi reactualizate, cu aprobarea şefului serviciului.
(3) Fişa postului şefului serviciului va fi reactualizată numai cu aprobarea Consiliului local.
(4) Pe baza extraselor din prezentul regulament şeful serviciului public comunitar întocmeşte fişele posturilor
pentru toate funcţiile din structură, pe care le aprobă primarul localităţii.
Art. 21 - Personalul serviciului public comunitar va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare, conform
reglementărilor în vigoare.
Art. 22 - Personalul serviciului public comunitar local este obligat să cunoască şi să aplice întocmai, prevederile
prezentului regulament, în părţile ce-l privesc.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi 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. 4.795/17.06.2013 (11.391/21.06.2013) a SC APAREGIO GORJ SA;
- Referatul preşedintelui ADIA Gorj nr. 9/2013;
- Structura pe elemente de cheltuieli pentru modificarea preţului la apa potabilă produsă,
transportată şi distribuită pe întreaga arie de operare de către SC APAREGIO GORJ SA, judeţul Gorj;
- Structura pe elemente de cheltuieli pentru modificarea tarifului la canalizare pentru întreaga
arie de operare de către SC APAREGIO GORJ SA, judeţul Gorj;
- Memoriul Tehnic întocmit de către SC APAREGIO GORJ S.A.;
- avizul Preşedintelui ANRSC Bucureşti nr.108044 din 08.07.2013;
- 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;
- prevederile Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare;
- Contractul de finanţare nr. 91952/28.11 2008 şi anexa 1.4 „Planul de creştere a tarifelor”;
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 2,58 lei/mc (fără TVA), respectiv 3,20 lei/mc (cu TVA) pentru
canalizare în oraşul Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Se aprobă preţul de 2,42 lei/mc (fără TVA), respectiv 3,00 lei/mc (cu TVA) pentru apă
potabilă produsă, transportată şi distribuită în oraşul Tg.Cărbuneşti.
Art.3.- Şeful CED Tg.Cărbuneşti şi compartimentul de specialitate din cadrul SC Aparegio SACED Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 8 voturi pentru, 3 voturi contra
şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2013
Nr. 72

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
august, septembrie şi octombrie 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 9 alin.(3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- propunerile formulate în şedinţa consiliului local din data de 26.08.2013;
În temeiul art.35 alin.(1) şi art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: Domnul Birău Dănuţ se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru
lunile august, septembrie şi octombrie 2013.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 73

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului „Cămin-Cantină”de către Colegiul
Naţional „Tudor Arghezi” către DGASPC Gorj- Complexul de servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- adresa nr. 1796/12.08.2013(13857/12.08.2013) din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”;
- adresele nr. 17843/23.08.2013(15193/23.08.2013) şi nr. 18039/26.08.2013(15249/26.08.2013) ale
DGASPC Gorj;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu completările şi modificările
ulterioare;
- prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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.- Se aprobă darea în folosinţă gratuită a imobilului „Cămin-Cantină” de către Colegiul
Naţional „Tudor Arghezi” către DGASPC Gorj- Complexul de servicii comunitare pentru copilul în
dificultate Tg.Cărbuneşti, în condiţiile convenite între cele două părţi şi înscrise în Protocolul încheiat
în acest scop.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti şi
conducerea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 74

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget;
- 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. 5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr. 273 / 2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- referatul nr 12.989 / 19.07.2013, întocmit de Corici Sorin, din cadrul biroului ADPP - majorare
credite bugetare datorită creşterii tarifului de pază ;
- referatul nr. 13.804 / 12.08.2013, întocmit de consilier Ciontescu Constanţa, din cadrul biroului
ADPP – se solicita aprobarea achiziţiei unui container pentru Sistemul de alimentare cu apa Tupşa;
- referatul nr. 13.953 / 14.08.2013, intocmit de Mladin Mircea din cadrul compartimentului
Pompieri – solicita majorarea creditelor bugetare privind reparaţiile acoperişului cladirii - Pompieri ;
- referat nr. 14.003 / 14.08.2013, întocmit de Berbecel Georgeta din cadrul serviciului contabilitate,
buget, resurse umane – solicitare virare de credite in subcapitole bugetare, titluri, articole, alineate;
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 bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe capitole bugetare,
între titluri, articole si alineate, total influenta fiind 0 lei, 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 2013, conform anexei nr. 2.
(formular cod 14).
Art.3.- Se aproba rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate
din venituri proprii şi subvenţii cu suma de + 10,50 mii lei, conform anexei nr. 3. (formular cod 11/02).
Art.4.- Anexele nr. 1,2,3 fac parte integrantă din prezentul proiect de 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 26.08.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 75

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea
Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului de specialitate ;
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 27866/2013;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
modificata prin Legea nr.13/2011;
- Prevederile art. 107 şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale
serviciilor subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I şi II.
Art.2.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor înfiinţat in subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, conform anexelor nr.
I/A şi II/A.
Art.3.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului
de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I/B şi II/B.
Art.4.- Anexele nr. I, II, I/A, II/A, I/B şi II/B fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 76

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat, doamnei Mutulete D.Maria sinistrat din com. Roşia de Amaradia, sat Ruget, judeţul Gorj, pentru reconstruirea locuinţei
afectate de alunecări de teren, in vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, jud.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 serviciului Urbanism si Amenajarea
Teritoriului;
- P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL
Tg.Jiu, aprobat prin H.C.L nr 32/22.04.2008;
- Solicitarea cu nr. 13.072 /23.07.2013 a d-nei Mutulete D: Maria din comuna Roşia de
Amaradia, judeţul Gorj privind atribuirea a unui lot, pentru reconstrucţia locuinţei în regie proprie, în
vatra de sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti ;
- prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea
lucrărilor de construcţii;
- prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia publica locala, republicată .
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, lotul cu nr. 206 în
suprafaţă de 944,00 mp, d-nei Mutulete D: Maria din comuna Roşia de Amaradia, sat Ruget, judeţul
Gorj, pentru reconstruirea locuinţei in regie proprie în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti (plan de
situaţie anexat).
Art.2.- (1) Beneficiara dreptului de folosinţă asupra terenului menţionată la art.1 este obligată să
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.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 26.08.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 77

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Procedurii privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată pentru
obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele juridice

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 impozite şi taxe;
- prevederile OG 92/2003 Cap. IV – Înlesniri la plată, art. 125- Înlesniri la plata obligaţiilor fiscale,
alin. 3 privind Codul de procedură fiscală, 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 Procedura privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată pentru
obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele juridice, prevăzută în anexă,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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 26.08.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 78

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 78 din 26.08.2013

PROCEDURA
privind reglementarea acordării eşalonărilor la plata pentru obligaţiile fiscale restante datorate
bugetului local de către persoanele juridice.

In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 92/2003, republicata,cu modificările si
completările ulterioare, Capitolul IV- Înlesniri la plata, art.125, alin.3, Consiliul Local Tg.Cărbuneşti
adopta prezenta procedura.
Art. 1: Instituirea posibilităţii acordării eşalonării la plata pentru obligaţiile fiscale administrate
de Primăria oraş Tg.Cărbuneşti.
Pentru obligaţiile fiscale administrate de Primăria oraş Tg.Cărbuneşti,organele fiscale competente,
definite potrivit art.35 din OG92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, cu modificările
si completările ulterioare, la cererea temeinic justificata a debitorilor persoane juridice, pot acorda,
pentru obligaţiile bugetare restante pe care le administrează, înlesniri la plata sub forma eşalonării la
plata impozitelor ,taxelor si a altor obligaţii la bugetul local, in condiţiile prezentei proceduri.
Art.2: Beneficiarii eşalonării.
Prezenta procedura se aplica contribuabililor, persoane juridice de drept public sau privat, indiferent
de modul de organizare, pentru o perioada de cel mult trei ani.
Art.3: Obiectul eşalonării
1)Eşalonarea la plata se acorda pentru obligaţiile fiscale administrate de Primăria oraş Tg.Cărbuneşti,
daca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta procedura.
2)Eşalonarea la plata nu se acorda pentru:
a) obligaţiile fiscale in suma totala mai mica de 1.500 lei;
b) obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate in temeiul prezentei proceduri,care
si-a pierdut valabilitatea;
c) obligaţiile fiscale de a căror plata depinde acordarea sau menţinerea unei autorizaţii, acord ori alt act
administrative similar,potrivit legii:
d)creanţele stabilite de alte organe decât cele prevăzute la art.1 si transmise spre recuperare Primăriei
oraş Tg.Cărbuneşti, potrivit legii:
e) amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul local.
3) Perioada de eşalonare la plata se stabileşte de organul fiscal competent in funcţie de cuantumul
obligaţiilor fiscale si de capacitatea financiara de plata a contribuabilului. Perioada de eşalonare la
plata acordata nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plata solicitata.
Art.4: Condiţii de acordare
Pentru acordarea eşalonării la plata obligaţiilor fiscale, contribuabilii persoane juridice trebuie sa
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) sa aibă depuse toate declaraţiile fiscale,potrivit vectorului fiscal;
b) sa aibă capacitate financiara de plata pe perioada de eşalonare. Aceste situaţii se apreciază de
organul fiscal competent pe baza de informaţii si/sau documente relevante, prezentate de
contribuabil sau deţinute de organul fiscal:
c) sa aibă constituita garanţia potrivit art.7
d) sa nu se afle in procedura insolventei, potrivit prevederilor Legii 85/2006 privind procedura
insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare:
f) san nu li se fi stabilit raspunderea in temeiul art.138 din Legea 85/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul
de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive
in sistemul cailor administrative si juridice de atac, iar suma pentru care a fost atrasa
raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.

Art.5: Cererea de acordare
1) Cererea contribuabilului de acordare a eşalonării la plata, denumita in continuare cerere, se depune
la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin posta cu confirmare de primire si se
solutioneaza de organul fiscal competent ,in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia.
2) Cererea de acordare a eşalonării la plata va cuprinde urmatoarele elemente:
a) datele
de
identificare
a
contribuabilului:
denumirea,a/ale
reprezentantului
legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului,daca este cazul,domiciliul fiscal,codul de
indentificare fiscala,numarul de telefon/fax al acestora,adresa de e-mail,precum si numele
,prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii:
b) perioada pentru care se solicita esalonarea la plata,exprimata in luni,si motivarea acesteia:
c) suma totala pentru care se solicita esalonarea la plata, defalcate pe tipuri de impozite, taxe si
alte sume datorate bugetului local si in cadrul acestora ,pe obligatii fiscale pricipale si
accesorii;
d) data si semnatura contribuabiluli/reprezentantuluilegal/reprezentantuluifiscal/imputernicitului,
precum si stampila, daca este cazul.
3) La cererea de acordare a eşalonării la plata se anexeaza urmatoarele documente:
a) declaratia pe propia raspundere a contribuabilului din care sa reiasa ca nu se afla in procedura
insolventei,potrivit prevederilor Legii 85/2006 privind procedura insolventei,cu modificarile si
completarile ulterioare,ca nu se afla in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare,si ca nu
i s-au/s-a stabilit raspunderea,potrivit prevederilor art.138 din Legea85/2006,cu modificarile si
completarile ulterioare,si/sau raspunderea solidara ,potrivit prevederilor art.27 si 28 din Codul
de procedura fiscala:
b) documente sau informatii relevante in sustinerea cererii.
4) La cererea de acordare a eşalonării la plata se anexeaza si urmatoarele documente:
a) copia ultimei situatii financiare anuale depuse la organul fiscal competent:
b) situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a
eşalonării la plata;
c) copia ultimei balante de verificare.
Art.6: Modul de solutionare a cererii
1)Cererea contribuabilului se solutioneaza de organul fiscal competent prin decizie de esalonare la
plata conform modelului prevazut in Anexa 1 sau decizie de respingere conform modelului prevazut in
Anexa 2,dupa caz;
2) Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare care
fac parte integranta din decizia de esalonare la plata.
3) In situatia in care contribuabilul a constituit garantia potrivit art.7,compartimentul de specialitate
intocmeste referatul conform modelului prevazut in Anexa 3.Referatul va fi insotit de documente ce
dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute la art.4 din prezenta procedura.
4) In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art.4 din prezenta
procedura,compartimentul de specialitate intocmeste referatul si emite decizia de esalonare la plata.
Decizia de esalonare la plata se emite in doua exemplare,dintre care un exemplar se comunica
contribuabilului,iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul eşalonării.
5) Cererea se solutioneaza prin decizie de respingere in oricare dintre urmatoarele situatii;
a) in cazul cererilor depuse pentru obligatiile fiscale prevazute de art.3alin2;
b)nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute la art.4 din prezenta procedura;
c) contribuabilul nu depune documente justificative necesare solutionarii cererii;
d) cererea si documentele aferente nu perzinta nici o modificare fata de conditiile de acordarea
eşalonării la plata dontr-o cerere anterioara care a fost respinca.
In aceasta situatie compartimentul de specialitate intocmeste referatul si emite decizia de respingere a
cererii de acordare a eşalonării la plata.
6)Esalonarea la plata se acorda de catre organul fiscal competent pe un numar de luni,pe o perioada
de cel mult trei ani,prin emiterea deciziei de esalonare la plata.Numarul de luni este dat de numarul
de rate de esalonare.
7)Perioada de esalonare la plata a obligatiilor fiscale se stabileste de organul fiscal in functie de
cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea contribuabilului.Perioada de esalonare la plata acordata
nu poate fi mai mare decit perioada de esalonare solicitata de contribuabil.
8) Termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei luni.Prima rata din graficul de
esalonare la plata are termenul de plata data de 15 a lunii urmatoare emiterii deciziei de esalonare.

9) Odata cu emiterea deciziei de esalonare se emit si deciziile referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale esalonate,calculate pina la data emiterii deciziei de esalonare la
plata.
Art.7 : Garantii
1) Pentru obligatiile la bugetul local ,datorate si neachitate,garantia este de 100% din
totalul creantei bugetare locale pentru care se acorda esalonarea.
2) Garantia se poate constitui,in conditiile legii prin;
a) consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garantie bancara;
c) ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara;
d) gaj asupra unor bunuri mobile
3) Bunul ce constituie obiect al garantiei nu poate sa mai constituie obiect al unei garantii
pentru esalonare la plata a obligatiilor unui alt contribuabil.
4) Bunurile oferite drept garantie se evalueaza de un expert evaluator independent,care
intocmeste un raport de evaluare.In cazul bunurilor immobile a caror valoare stabilita in
raportul de evaluare este mai mare decit valoarea orientativ stabilita prin expertiza
intocmita de camera notarilor publici,valoarea bunurilor se determina la nivelul valorii
orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici.In cazul
bunurilor mobile a caror valoare stabilita in raportul de evaluare este vadit
disproportionate fata de valoarea de piata a acestora,organul fiscal competent poate
efectua o noua evaluare,potrivit prevederilor art.55 din Codul de procedura fiscala.In
acest caz,termenul de solutionare a cererii se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data
depunerii raportului de evaluare si data efectuarii noii evaluari.
5) Organul fiscal competent elibereaza garantiile dupa finalizarea eşalonării la plata.
Art.8; Conditii de mentinere a valabilitatii eşalonării la plata.
1)Esalonarea la plata acordata pentru obligatiile fiscale isi mentine valabilitatea in urmatoarele
conditii:
a) se respecta cuantumul si termenele de plata din graficul de esalonare;
b) se achita obligatiile fiscale administrate de Primaria oras Tg-Carbunesti,nestinse la data aprobarii
eşalonării la plata si care nu fac obiectul eşalonării la plata,in termen de cel mult 30 zile de la data
aprobarii;
2) In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile
prevazute la alin.1) ,organul fiscal competent comunica contribuabilului finalizarea eşalonării la plata.
Art.9; Majorari de intirziere
1) Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, pentru obligatiile fiscale esalonate la
plata, se datoreaza si se calculeaza majorari de intirziere.
2) Nivelul majorarii de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale
neachitate cin termen,calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna. incepind cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Art.10: Pierderea valabilitatii eşalonării la plata si consecintele pierderii acesteia.
1) Esalonarea la plata isi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate dispozitiile art.8
alin.1.Organul fiscal competent emite o decizie de constatare a pierderii valabilitatii eşalonării
la plata conform modelului prevazut in Anexa 4, care se comunica contribuabilului.
2) Pierderea valabilitatii eşalonării la plata atrage inceperea sau continuarea,dupa caz,a executarii
silite pentru intreaga suma nestinsa.
Art.11: Executarea garantiilor
In cazul pierderii valabilitatii eşalonării la plata,organul fiscal competent executa garantiile in contul
obligatiilor fiscale ramase nestinse.
Art.12: Suspendarea executarii silite
1) Pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plata a obligatiilor fiscale, nu incepe sau se
suspenda,dupa caz,procedura de executare silita,de la data aprobarii eşalonării la plata.
2) Odata cu aprobarea eşalonării la plata,organele fiscale competente comunica,in scris, bancilor
la care contribuabilul isi are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care
detin/datoreaza sume de bani contribuabilului masura de suspendare a executarii silite prin
poprire.
3) In cazul prevazut la alin.2) suspendarea executarii silite prin poprire bancara are ca effect
incetarea indisponibilizarii sumelor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturi in lei si

in caluta,incepind cu data si ora comunicarii catre institutiile de credit a adresei de suspendare a
executarii silite prin poprire.
4) Sumele existente in cont la data si ora comunicarii adresei de suspendare a executarii silite
ramin indisponibilizate,contribuabilul putind dispune de acestea numai pentru efectuarea de
plati in scopul;
a) achitarii obligatiilor administrate/recuperate de organele fiscale competente de care
depinde mentinerea valabilitatii eşalonării la plat;
b) achitarii drepturilor salariale;
5) In cazul tertilor popriti,suspendarea executarii silite are ca efect incetarea indisponibilizarii
sumelor datorate de acestia contribuabilului, atit a celor prezente cit si a celor viitoare pina la o
noua comunicare din partea organului fiscal privind continuarea masurilor de executare silita
prin poprire.
6) Masurile de executare silita incepute asupra bunurilor mobile si/sau immobile proprietatea
contribuabilului se suspenda de la data comunicarii aprobarii eşalonării la plata.
Art.13;Dispozitii finale
1) Contribuabilul poate plati anticipat,partial sau total,sumele cuprinse in graficul de esalonare la
plata.
2) In situatia in care se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de esalonare la plata,organul
fiscal competent ,din oficiu,reface graficul de esalonare cu respectarea perioadei de esalonare
aprobate.In acest caz,ratele ce fac obiectul stingerii anticipate sunt exigibile la data platii sau la
data emiterii deciziei de rambursare,dupa caz.
3) Dispozitiile prezentei proceduri se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului
de procedura fiscala.

ANEXA NR. 1
PRIMĂRIA ORAŞULUI TG-CĂRBUNEŞTI
COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE
NR_________DIN____________2013
DECIZIE
de eşalonare la plată
Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele şi prenumele
________________________________
_____________________________

Datele de identificare a
împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele
___________________________
Adresa__________________________
Codul de identificare fiscală
Codul de identificare fiscală
_______________________
________________________________
În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Tg-Cărbuneşti Nr.________, pentru aprobarea
procedurii de aplicare a dispoziţiilor privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată pentru
obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local de către persoane juridice,
Având în vedere Cererea dumneavoastră nr___________ din data de_________, înregistrată la noi sub
nr__________ din data de__________,
Luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Hotărârea Consiliului Local TgCărbuneşti nr_________
Se emite următoarea decizie:
Se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de _______luni a obligaţiilor fiscale restante datorate
bugetului local , în sumă totală de__________, reprezentând:
Nr Denumirea
Obligaţia fiscală
crt Obligaţiei fiscale Total, din care: Obligaţia fiscală Obligaţii fiscale accesorii
principală
Majorări de întârziere
0
1
2= 3+ 4
3
4

Total general
Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin graficul de eşalonare, care face
parte integrantă din prezenta decizie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
PRIMAR,

SECRETAR,

COMPART. I.T.L.,

ANEXA NR. 2
PRIMĂRIA ORAŞULUI TG-CĂRBUNEŞTI
COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE
NR_________DIN____________2013

DECIZIE
de respingere a cererii de acordare a eşalonării la plată
Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele şi prenumele
________________________________
________________________________
Codul de identificare fiscală
________________________________

Datele de identificare a
împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele
________________________________
Adresa__________________________
Codul de identificare fiscală
________________________________

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Tg-Cărbuneşti Nr.________, pentru aprobarea
procedurii de aplicare a dispoziţiilor privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată pentru
obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local de către persoane juridice,
Având în vedere Cererea dumneavoastră nr___________ din data de_________, înregistrată la noi sub
nr__________ din data de__________,
Luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Hotărârea Consiliului Local TgCărbuneşti nr_________
Se respinge cererea de acordare a eşalonărilor la plată .
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a eşalonărilor la plată:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

PRIMAR,

SECRETAR,

COMPART. I.T.L.,

ANEXA NR. 3
PRIMĂRIA ORAŞULUI TG-CĂRBUNEŞTI
COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE
NR_________DIN____________2013
Aprobat/Data____________________
PRIMAR,
Semnătura
_________________
R E F E R AT
Subsemnatul(a)__________________________________, având funcţia de____________________
În cadrul Compartimentului Impozite şi taxe locale, ca urmare a Cererii nr__________din data
de_________,depusă de contribuabilul_________________________________________________
cod de identificare fiscală___________________, înregistrată la Primăria oraşului Tg-Cărbuneşti
sub nr_________din data de____________, am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor
prevăzute Hotărârii Consiliului Local Tg-Cărbuneşti nr_________pentru aprobarea procedurii de
aplicare a dispoziţiilor privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale
restante datorate bugetului local de către persoane juridice, privind reglementarea acordării
eşalonărilor la plată şi am constatat următoarele:
Secţiunea A:Condiţii de acordare a eşalonării la plată
Modul de
Condiţii de acordare a eşalonării la plată
respectare a
condiţiilor
Da
Nu
a) are depuse toate declaraţiile fiscale, conform vectorului fiscal, la data eliberării
Da
Nu
certificatului de atestare fiscală
b) are capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare
Da
Nu
c) a constituit garanţia conform prevedrilor legale
Da
Nu
d) nu se află în procedura insolvenţei, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind Da
Nu
procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare
e) nu se află în dizolvare, potrivit prevedrilor legale în vigoare
Da
Nu
f) nu s-au/s-a stabilit răspunderea, în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 , cu
Da
Nu
modificările şi completările ulterioare, şi/sau răspunderea solidară, potrivit
prevederilor art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin
excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul
căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă
răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită
g) au fost depuse documentele justificative necesare soluţionării cererii
Da
Nu
h) cererea de acordare a eşalonărilor la plată nu conţine obligaţiile fiscale prevăzute
Da
Nu
la art. 3 alin. (2) din procedura aprobată prin H.C.L. nr.___________
i) cererea şi documentele aferente nu prezintă nicio modificare faţă de condiţiile de
Da
Nu
acordare a eşalonării la plată prevăzute într-o cerere anterioară care a fost respinsă
Secţiunea B : Date de analiză :
Se menţionează în ce constă dificultatea generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti a
contribuabilului şi capacitatea financiară de plată a acestuia pe perioada de eşalonare.
Secţiunea C : Alte menţiuni

Secţiunea D : Concluzii :
a) se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la secţiunea A lit.______;
b) se propune respingerea potrivit art. 3 alin. (2) lit._____ din Hotărârea Consiliului Local TgCărbuneşti nr________ pentru următoarele obligaţii:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) se propune aprobarea eşalonării la plată pe o perioadă de ______luni pentru următoarele
obligaţii fiscale administrate de Primăria oraşului Tg-Cărbuneşti:
Nr Denumirea
Obligaţia fiscală
crt Obligaţiei fiscale Total, din care: Obligaţia fiscală Obligaţii fiscale accesorii
principală
Majorări de întârziere
0
1
2= 3+ 4
3
4

Total general
De aemenea, anexăm la prezentul referat documentele ce dovedesc îndeplinirea/neîndeplinirea
condiţiilor prevăzute la art,4, alin. (1) din Hotărârea Consilului Local Tg-Cărbuneşti nr________

Întocmit,

Avizat,
SECRETAR,

PRIMĂRIA ORAŞULUI TG.CĂRBUNEŞTI
COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE
NR_________DIN____________2013

DECIZIE
de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată

Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele şi prenumele
________________________________
________________________________

Datele de identificare a
împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele
________________________________
Adresa__________________________
Codul de identificare fiscală
Codul de identificare fiscală
________________________________
________________________________
in temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti Nr.________, pentru aprobarea
procedurii de aplicare a dispoziţiilor privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată pentru
obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local de către persoane juridice,
Vă comunicăm că eşalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eşalonare la plată nr____________din
data de_____________, şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de____________.
Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii eşalonării la plată :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Consecinţele pierderii valabilităţii eşalonării la plată :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

PRIMAR,

SECRETAR,

COMPART. I.T.L.,

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul compartimentului impozite şi taxe;
- prevederile Legii 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificările ulterioare;
- prevederile HG 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată
prin HG 1861/2006
- prevederile HG.1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
- OG. 59/2010 pentru modificarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal;
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 2014 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează:
a) se stabilesc valorile impozabile impozitele, taxele locale si amenzile in sume fixe pentru anul
fiscal 2014 astfel cum sunt redate in anexa nr. 1 pag. 1-12 şi pag.16-21.
b) cota prevăzută la art.253, alin. 2 din L. 571/2003 si HG 44/2004 cu modificările ulterioare
privind calculul impozitului datorat de persoane juridice se stabileşte la 1,5%.
c) cota prevăzută la art.253, alin. 6 din L. 571/2003 şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare
pentru clădirile care nu au fost reevaluate se stabileşte astfel:
➢ 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă;
➢ 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinţă.
d) nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263, alin.4 si 5 din
Lg.571/2003 cu modificările ulterioare sunt prevăzute în anexa nr. 1 pag.13-15.
e) cota prevăzută la art. 270 alin 4 - taxa pentru reclama si publicitate - din L. 571/2003 si HG
44/2004 cu modificările ulterioare taxa pentru reclama si publicitate se stabileşte la 3%.
f) cota prevăzută la art. 279, alin. 2 – taxa hoteliera - din LG.571/2003 cu modificările ulterioare se
stabileşte in cota de 1% din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a
turistului care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea odată
cu luarea in evidenţă a persoanelor cazate.
Art.2. Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin 2, art. 260 alin.2 şi art. 265 alin. 2 din L. 571/2003 cu
modificările ulterioare şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare 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 2014 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. 255, art. 260, şi alin. 5 al art. 265 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 2014.
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. Se aprobă Regulamentul privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale , de scutire sau
reducere la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru persoane cu venituri mici,
pentru anul fiscal 2014, prevăzut în anexa nr. 2.
Art.7. Anexele nr. 1 şi ne. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Începând cu data de 01.01.2014 se abrogă HCL 2/08.01.2013.
Art.9. 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 26.08.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 79

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 2 la HCL nr. 79 din 26.08.2013
Regulament
privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale de scutire sau reducere
la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren
pentru persoanele fizice cu venituri mici
Art.1. Persoanele fizice cu venituri mici, care pot beneficia de facilităţi fiscale de reducere sau scutire
la plata impozitului pe clădiri şi teren, pentru proprietatea situată la adresa de domiciliu, pe bază de
cerere sunt :
a. persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tara;
b. persoanele fizice ale căror venituri lunare consta in exclusivitate din îndemnizaţie de şomaj sau
ajutor social.
Art.2. Persoanele fizice enumerate la art.1 pot beneficia de următoarele facilităti fiscale:
- scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în procent de 100% în cazul unor
venituri nete totale pe proprietate mai mici de limita stabilită pentru venitul minim garantat - 136Ron
(< 136Ron);
- reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în cazul unor venituri nete totale
pe proprietate situate între venitul minim garantat şi salariul minim brut pe tară care a fost stabilit la
nivelul de 800 ron (intre 136 si 800 RON);
Scutirea sau reducerea la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren se acorda numai
pentru cladirea sau terenul situate la adresa de domiciliu a solicitantului, doar atâta timp cât
exista conditiile de la art.1 din prezenta.
Se calculeaza veniturile tuturor persoanelor care locuiesc impreuna cu solicitantul facilitatilor
fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren.
Art. 3. Înlesnirile la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren se acordă numai pe bază de
cerere scrisă pentru acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetului
local.
Cererea de acordare a facilitătii fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren va cuprinde :
a. elementele de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data şi locul nasterii, numele şi
prenumele parintilor, adresa de domiciliu, seria şi numarul actului de identitate, emitentul şi data
emiterii, cod numeric personal, etc.);
b. sumele datorate sau neachitate la bugetul local, constând în impozit pe clădiri şi impozit pe teren,
inclusiv majorarile de întârziere, dobânzile şi penalitatile datorate pentru neplata la termen ;
c. perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate, precum şi data
scadentei acestora ;
d. natura facilitătii fiscale solicitate şi o succinta prezentare a cauzelor ce au dus la imposibilitatea de
plata a debitelor pentru care se solicita înlesnirea;
Art. 4. Cererea de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren,
împreuna cu documentele prevazute la alin. 2 se constituie într-un dosar care se depune de catre
debitor la Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primariei oras Tg-Carbunesti.
Documentele necesare scutirii sau reducerii de impozit pe clădiri sau teren sunt :
a. acte autentice, sau copii autentificate dupa acestea, ce fac dovada proprietatii (contract de vânzarecumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, extras de carte funciara având o vechime mai
mica de 30 de zile , etc.) ;
b. copie dupa actul de identitate ;
c. declaratie pe proprie raspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului din Legea
nr.416/2001 ;
d. cupon de pensii(daca este cazul) ;
e. orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
Art. 5. Dosarul solicitantului va cuprinde în mod obligatoriu, pe lânga actele si documentele
enumerate mai sus, şi următoarele :
- rezultatele anchetei sociale efectuate de Compartimentul de asistenta sociala si autoritate tutelara din
cadrul Primariei oras Tg-Carbunesti
- nota de constatare întocmita de inspectorii ITL cu ocazia depunerii cererii şi a verificarii dosarului
prin care se solicita facilitatea fiscala ;

- orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de respingere sau de
modificare şi completare a cererii ;
- propunerea de solutionare a cererii de acordare a facilitătii fiscale, elaborată de Compartimentul
impozite şi taxe locale din cadrul Primariei oras Tg-Carbunesti
Art. 6. Dosarul complet se înainteaza primarului orasului, care va întocmi propuneri de aprobare sau
de respingere a cererii de scutire sau de reducere la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe
teren.
Propunerile vor fi înaintate consiliului local pentru dezbatere, aprobare sau respingere, potrivit
reglementarilor legale.
Art. 7. Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a facilitătii fiscale de scutire
sau reducere la plata impozitului pe clădiri sau a impozitului pe teren, este de 30 de zile de la data
înregistrarii cererii la ITL din cadrul Primariei oras Tg-Carbunesti.
Art. 8. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren aferente
anului fiscal 2014, pot fi solicitate şi acordate atât înaintea executarii silite a debitului, cât şi în
timpul efectuarii acestuia.
Art. 9. Executarea silita nu va fi pornita sau va fi suspendata, dupa caz, pentru creantele bugetelor
locale de natura impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru care au fost stabilite reduceri
sau scutiri la plata prin hotarâri ale consiliului local, de la data comunicarii acestor hotarâri.
Art. 10. Dosarul privind cererea de acordare a facilitătii fiscale de scutire sau de reducere la plata
impozitelor pe cladire şi teren, se claseaza daca acesta nu poate fi întocmit în mod complet, respectiv
daca nu cuprinde toate elementele prevazute la art. 2, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi:
refuzul de a pune la dispozitie organelor de control informatiile solicitate, neprezentarea tuturor
documentelor solicitate de compartimentul de specialitate in vederea definitivarii dosarului, etc.
Clasarea şi motivele acesteia vor fi comunicate în scris solicitantului in termen de 10 zile de la clasarea
dosarului.
Art.11. Facilitătile fiscale prevazute de prezentul regulament se pot acorda persoanelor solicitante,
îndreptatite, numai pentru proprietatea (clădire şi teren aferent sau cote parti din acestea) situata la
adresa de domiciliu a contribuabilului.
Art.12. De facilitătile fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe
teren, beneficiaza persoanele fizice solicitante, începând cu data de întâi a lunii următoare aprobarii
cererii prin hotarâre a consiliului local, pâna la sfârsitul anului fiscal (31.12.2014), cu conditia
achitarii debitelor restante pe anii anteriori şi a majorarilor de întârziere, dobânzilor şi
penalitătilor aferente acestora.
Art.13 Persoanele fizice cu venituri mici care beneficiaza de facilitatii fiscale de scutire sau reducere
au obligatia sa declare orice modificare a situatiei veniturilor lor, in termen de 30 de zile de la aparitie.
Prevederile prezentului Regulament se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare aprobarii prin
hotarare a consiliului local a cererii de acordare a facilitatii fiscale de scutire sau reducere.
Facilitatea fiscala acordata va opera pe perioada existentei conditiilor pentru care s-au acordat, urmand
a se anula incepand cu data de intai a lunii urmatoare modificarii acestora.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale restante datorate bugetului local
de către SC TEHNOTOP GROUP SRL

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 impozite şi taxe;
- prevederile OG 92/2003 Cap. IV – Înlesniri la plată, art. 125-Înlesniri la plata obligaţiilor
fiscale, alin. 3 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
- Procedura privind reglementarea acordării eşalonării la plată pentru obligaţii fiscale datorate
bugetului local de către persoanele juridice;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă acordarea eşalonării la plată pentru obligaţii fiscale restante datorate bugetului
local de către SC TEHNOTOP GROUP SRL, în sumă de 251.936 lei, pe o perioadă de trei ani.
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 26.08.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 80

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuinţelor pentru tineri
destinate închirierii , realizate de ANL pentru locuinţele situate
in oraşul Tg.Cărbuneşti, str. Pădurea Mamului, nr. 11
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;
- referatul cu nr. 13876/13.08.2013 al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului si
Gospodarie Urbana;
- prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
- prevederile Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii 114/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii 152/1998 , cu modificarile si completarile ulterioare;
- raportul de evaluare nr. 20/25.07.2013 intocmit de evaluator autorizat Trusca G.Teodor Alin
- prevederile art. 36 alin . 2 lit . c si d si alin 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 , republicata privind
administraţia publica locală.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modul de calcul conform anexa şi cuantumul chiriei lunare de 3,55 lei/mp
începând cu 01.09.2013, pentru locuinţele de tip ANL situate pe str. Pădurea Mamului, nr.11, ai căror
titulari au împlinit vârsta de 35 de ani, după expirarea perioadei iniţiale de închiriere de 5 ani, cât şi
celor care vor împlini vârsta de 35 ani.
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 26.08.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 81

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2957 din 15.02.2012 încheiat intre
Oraşul Tg.Cărbuneşti si SC EYE MALL SRL.

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;
- Adresa nr. 13214/25.07.2013 din partea SC EYE MALL SRL ;
- Prevederile Legii 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă, încetarea prin renunţare la
concesiune, conform art. 13 pct. 3 din contractul de concesiune nr. 2957 din 15.02.2012, încheiat intre
Oraşul Tg.Cărbuneşti si SC EYE MALL SRL, având ca obiect folosinţa terenului în suprafaţa de
37.801 mp, situat în partea de Nord a Staţiei de Transformare (SC Electrica SA ), pentru realizarea
unei investiţii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 82

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind trecerea unui teren din domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti în domeniul privat
al oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată ;
- Legea 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 aprobă trecerea terenului în suprafaţă de 419 mp, situat în satul Ştefăneşti, teren aferent
imobilului Magazin sătesc Ştefăneşti (clădire grajd) oraş Tg.Cărbuneşti din domeniul public al
oraşului Tg.Cărbuneşti inventariat la poziţia 76, anexa 7, în domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 83

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 777 mp, aferent
Căminului Cultural Ştefăneşti, 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;
- Adresa nr. 13564/05.08.2013 din partea d-nei Udroiu Elena Loredana ;
- Legea 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- O.U.G 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G 54/2006;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului în suprafaţă de 777 mp,
aferent Căminului Cultural Ştefăneşti, Oraş Tg.Cărbuneşti, întocmit de SC EVALCONSULT GROUP
SRL Tg.Jiu.
Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionarii a
terenului în suprafaţă de 777 mp, aferent Căminului Cultural Ştefăneşti, Oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.3.-Durata concesiunii este de 29 de ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de
0,76 lei/mp/an.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 84

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea orarului de funcţionare pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi de
alimentaţie publică pentru unităţile de tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip
bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) care îşi desfăşoară activitatea pe raza oraşului
Tg.Cărbuneşti şi a satelor aparţinătoare
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;
- Adresa nr. 11667/27.06.2013 din partea Politiei oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- O.G 99/2000, republicata privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata de
Legea nr. 650/2002 ;
- Hotărârea nr. 333/20.03.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr.
99/2000 ;
- Hotărârea nr. 656/1997 privind aprobarea clasificării activităţilor din economia naţionala –
CAEN, cu modificările ulterioare;
- Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţionala CAEN ;
- Legea nr. 61/27.09.1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare unor norme de convieţuire
sociala, a ordinii si liniştii publice, republicata;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Operatorii economici ce desfăşoară activităţi de alimentaţie publică pentru unităţile de tip
restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) care îşi
desfăşoară activitatea pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi a satelor aparţinătoare îşi vor desfăşura
activitatea în intervalul orar 06.00-24.00.
Art.2.- Sunt exceptate de la prevederile art.1 al prezentei hotărâri, unităţile de alimentaţie publică
în care sunt organizate evenimente, programul cuprins in intervalul orar 06.00-24.00 putând fi depăşit
la solicitarea clienţilor, cu respectarea prevederilor legale privind liniştea publică.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 85

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Zilelor Oraşului Tg.Cărbuneşti şi a Festivalului de
Muzică Lăutăreasca ,,Gena Bârsan”- ediţia a-VIII-a -2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- HCL nr.27/2013- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
- Regulamentul de desfăşurare a Festivalului de muzica lăutăreasca ,,Gena Bârsan” ediţia a-VIII-a
- 2013;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- (1) Zilele oraşului Tg.Cărbuneşti se desfăşoară în perioada 29 august- 1 septembrie 2013.
(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice se aprobă suma de
30.500 lei din care 10.500 lei din sponsorizări.
Art.2.- Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA BÂRSAN” - ediţia a -VIII- se desfăşoară în
oraşul Tg.Cărbuneşti pe data de 29.08.2013, conform regulamentului.
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti şi
Centrul Cultural „Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 86

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietului de sarcini si scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a
spaţiilor (2 birouri) în suprafaţă de 15 mp aflate în incinta imobilului Clubul Pensionarilor
(fosta CT 1) situat in str. Minerilor, nr.6, 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;
- Adresa nr. 15157/22.08.2013 din partea CAR RETEZATUL LUPENI IFN ;
- Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică în vederea în vederea închirierii a
spaţiilor (2 birouri) în suprafaţă de 15 mp, aflate în incinta imobilului Clubul Pensionarilor
(fosta CT 1), situat in str. Minerilor, nr.6, oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 4,90 lei/mp/an.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2013
Nr. 87

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea redistribuirii parţiale a unor credite bugetare

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;
- referatul cu nr. 16180/16.09.2013, întocmit de d-na Ciontescu Constanta-birou ADPP;
- discuţiile purtate in şedinţa de Consiliu Local din luna august 2013, consemnate in procesulverbal de şedinţa din 26.08.2013;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba redistribuirea creditelor bugetare in suma de 160.000 lei cu TVA pentru lucrări de
reparaţii la fosta centrala termica CT2, situata pe strada Bradului, care va avea destinaţia de Piaţă
Agro-alimentara a oraşului. Odată cu intrarea in vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară
acesteia se abrogă.
Art.2.- Se aproba redistribuirea creditelor in suma de 100.000 lei cu TVA de la MASTERPLAN
judeţul Gorj pentru continuarea execuţiei lucrărilor pentru o strada sau un segment de strada in cadrul
proiectului multianual „Reabilitări străzi si amenajări parcări Zona Blocuri”.
Art.3.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor asigura ducerea la îndeplinire
a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru
şi 1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013
Nr.88

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget;
- 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. 5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr. 273 / 2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- referat nr 12.989 / 19.07.2013, întocmit de Corici Sorin, din cadrul biroului ADPP - majorare credite
bugetare datorită necesitatii inlocuirii accesorii camere video stradale ;
- referat nr. 16.648 / 24.09.2013 , întocmit de Corici Sorin, şef serviciu ADPP - suma de 79.000 lei, din care
40.000 lei suplimentare obiectiv de investii „Utilitati bl ANL – Sistematizare pe verticala” iar suma de 39.000
lei – bunuri si servicii , conform puncte 1,2,3,4 din referat;
- referat nr. 16.617 / 24.09.2013 – intocmit de Corici Sorin , din cadrul serviciului ADPP – suma de 160.000
lei pentru reparatii centrala termica - CT 2, referat nr. 16.180 / 16.09.2013 , intocmit de Ciontescu Constanta ;
- referat nr. 16.392 / 19.09.2013, intocmit de Ciontescu Constanta , din cadrul serviciului ADPP – suma de
3.000 lei , necesara inlaturarii defectiunilor – inlocuire centrala termica bl ANL, str. Padurea Mamului, ap. 3;
- adresa nr. 2.099 / 29.09.2013, emisa de Colegiul National Tudor Arghezi, inregistrata sub nr. 16.512
/23.09.2013 – rectificare buget FEN;
- adresa nr. 5.692 / 17.09.2013, emisa de Spitalul Orasenesc de Urgenta Tg Carbunesti – virari de credite
aferente trimestrului III si IV al anului 2013 ;
- adresa nr. 321 / 17.09.2013 emisa de Scoala Gimnaziala „George Uscatescu” – virari de credite bugetare iar
la activitatea extrabugetara rectificare cu suma de 5.000 lei ;
- referat nr. 16.441 / 20.09.2013, intocmit de Dobrota Vasile din cadrul serviciului Cultura- sport – acordare
subventii in suma de 15.000 lei
- contul de execuţie la data de 15.09.2013;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe capitole bugetare, între titluri,
articole si alineate, total influenta fiind 0 lei, 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 2013, conform anexei nr. 2. (formular cod
14).
Art.3.- Se aproba rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din
venituri proprii şi subvenţii cu suma de + 22,20 mii lei, conform anexei nr. 3. (formular cod 11/02).
Art.4. – Se aproba bugetului de venituri si cheltuieli din Fonduri Externe Nerambursabile, în sumă de
85,45 mii lei, conform anexei nr. 4.
Art.5.- Anexele nr. 1,2,3 şi 4 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 (Şcoala Generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul Financiar „Tudor Arghezi”,
Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013
Nr. 89

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind organizarea “ Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice ”
1 octombrie 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- Raportul directorului Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;
- Adresa din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj;
- art. 36, alin. 6 din Legea 215 / 2001 – Legea Administraţiei Publice Locale , cu modificările şi
completările ulterioare, republicată ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă organizarea “Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice” în data de 1
octombrie 2013 cu alocarea sumei de 5.400 lei pentru organizarea unei mese festive pentru 200 de
persoane vârstnice, reprezentând: - 5.100 lei – contravaloarea meniului (200x25,5 lei/ persoană);
- 300 lei chirie local;
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013
Nr. 90

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordul realizării lucrărilor de instalare a antenelor şi echipamentelor radio
necesare pentru substaţia de Ambulanţă Târgu Cărbuneşti, pe clădirea sediului acesteia din
oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Teilor nr.1, judeţul Gorj,de către Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale –Direcţia Apel Unic de Urgenţă
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;
- Solicitarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale –Direcţia Apel Unic de Urgenţă cu
nr.530.568/16.09.2013, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 16328/18.09.2013 prin care solicită
avizul de instalare a antenelor şi echipamentelor radio necesare pentru substaţia de Ambulanţă
Târgu Cărbuneşti, pe clădirea sediului din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Teilor nr.1, judetul Gorj;
- prevederile Contractului de comodat nr.13562/05.10.2011 (HCL 105/30.09.2011) cu Serviciul
Judeţean de Ambulanţă Gorj;
- prevederile art.36 alin(2)lit.c), art.123 si art.63 alin (5) lit.g) ale Legii nr.215 /2001 modificată si
completată –privind administraţia publică locală;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.Se aprobă instalarea de antene şi echipamente radio, necesare pentru substaţia de
Ambulanţă Târgu Cărbuneşti, pe clădirea sediului acesteia din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Teilor nr.1,
judeţul Gorj (clădire situată în incinta Spitalului de Urgenţă Tg,Cărbuneşti ), de către Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale –Direcţia Apel Unic de Urgenţă, în vederea dezvoltării Serviciului Naţional
pentru Apeluri de Urgenţă .
Art.2- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013
Nr. 91

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desfiinţarea Direcţiei de Servicii Comunale 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;
- HCL nr 94/29.12.2004 –privind aprobarea organigramei si statului de funcţii al Direcţiei de
Servicii Comunale Tg.Cărbuneşti ;
- HCL nr. 79/16.08.2006 – privind înfiinţarea SC Aparegio Gorj SA ;
- HCL nr.80/16.08.2006 privind delegarea, prin concesiune, a serviciului de alimentare, tratare si
distribuţie a apei potabile, precum si a serviciului de colectare si tratare a apei menajere;
- HCL nr . 71/30.07.2010 – privind înfiinţarea SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti ;
- Raportul de verificare nr. 16439/20.09.2013 întocmit de Compartimentul de Audit;
- Raportul de specialitate întocmit de doamna Vodislav Marinela ;
- art 36 alin(2) lit. a) si alin(3) lit.b din Legea 215 /2001, republicata.
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 01.10.2013 se aprobă desfiinţarea Direcţiei de Servicii Comunale cu
sediul în oraş Tg.Cărbuneşti, str. Trandafirilor, nr.41, jud. Gorj, având codul de identificare fiscala
17934956 înfiinţată în subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, conform HCL nr 94/29.12.2004
şi radierea acesteia din evidenţele fiscale.
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 30.09.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru
şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013
Nr. 92

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea HCL nr. 24/19.03.2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti nr. 5623/11.09.2013 înregistrată la
Primăria Tg.Cărbuneşti la nr. 16120/12.09.2013;
- Memoriul conducerii Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti nr. 8.510/2011;
- Avizul conform (acordul ) al Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/RL3862/RL/596/30.01.2012
înregistrat la Primăria Tg.Cărbuneşti la nr. 4786/2012;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii si
competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, publicata
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificările si
completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008;
- HCL nr. 61/2010 privind transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului
Orăşenesc Tg.Cărbuneşti;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I.- Articolul 1 din HCL nr. 24/19.03.2012 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.1.- Având în vedere Avizul conform al Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/RL3862/RL/596 din
30.01.2012 se aprobă transformarea Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti în Spitalul Orăşenesc de
Urgenţă Tg.Cărbuneşti.”
Art.II.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti, şi conducerea Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013
Nr. 93

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind încheierea Acordului de parteneriat în scopul implementării proiectului
„zefiR. Împreună pentru puterea de acţiune”
din Fondul pentru Incluziunea Romilor şi altor grupuri dezavantajate

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 16.420/19.09.2013;
- prevederile H.G. nr. 1221/2011 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 .
- prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale.
- dispoziţiile Legii nr 292/2011 privind Legea asistentei sociale;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba încheierea Acordului de parteneriat în scopul implementării proiectului
„zefiR. Împreună pentru puterea de acţiune” prevăzut în anexă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce
la îndeplinirea prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013
Nr. 94

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tg.Cărbuneşti în Comisia
pentru selecţia, evaluarea şi propunerea de candidaţi pentru funcţia de membru al Consiliului de
Administraţie de la SC APAREGIO GORJ SA

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Adresa nr. 72091/16.09.2013 (3234/17.04.2013) din partea SC APAREGIO GORJ SA ;
- Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA şi calitatea de acţionar pe care oraşul
Tg.Cărbuneşti o exercită prin Consiliul Local în cadrul SC APAREGIO GORJ SA;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b şi d, alin.(4) lit.a, e, f şi alin.(6), lit.a, pct.14 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii nr.
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Articol unic: Se desemnează doamna Birău Simona ca reprezentant al Consiliului Local
Tg.Cărbuneşti în Comisia pentru selecţia, evaluarea şi propunerea de candidaţi pentru funcţia de
membru al Consiliului de Administraţie de la SC APAREGIO GORJ SA.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013
Nr. 95

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Documentului de Poziţie având ca obiect implementarea proiectului de interes comun
„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj”
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial MEDIU
Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, Având în vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;- Raportul de specialitate nr. 16370/18.09.2013;
- Prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului naţional de gestionare a
deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004;
- Prevederile Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 4 Sud Vest Oltenia,
aprobat prin Ordinul comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului integrării europene nr.
1.364/1.499/2006 pentru aprobarea Planurilor Regionale de gestionare a deşeurilor (publicat în Monitorul
Oficial nr. 232/4.04.2007);
- Prevederile Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Gorj aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Gorj nr. 116 din 13.11.2009 şi avizat de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Craiova. prin Avizul de Mediu nr. 16 din 16.09.2009;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- Prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată;
- Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/2007 privind aprobarea participării judeţului
Gorj la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare
„ADIS” Gorj, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 2 - POS Mediu “Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” - Domeniul major de intervenţie 2.1
"Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al
deşeurilor”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 86/30.11.2010 pentru aprobarea Planului de Investiţii pe Termen
Lung „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2 – POS
MEDIU “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate
istoric”- Domeniul major de intervenţie 2.1, 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 Documentul de Poziţie având ca obiect implementarea proiectului de interes comun
„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj” finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial MEDIU, în forma prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti să semneze, în numele şi pe seama UATOraşul Tg.Cărbuneşti, Documentul de Poziţie prevăzut la art. 1.
Art.3. - Prezenta hotărâre se va comunica Ministerului Mediului şi Pădurilor - AM POS Mediu,
Organismului Intermediar POS Mediu Craiova, Consorţiului EPEM S.A. Grecia /ISPE S.A. România în calitate
de Consultant şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare
„ADIS” Gorj, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului
Tg.Cărbuneşti.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013
Nr. 96

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al oraşului Tg.Cărbuneşti
domnului PLĂVEŢI GHORGHE

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- prevederile HCL nr. 94/30.10.2003 privind Statutul oraşului Tg.Cărbuneşti;
- prevederile OG nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.96/2003;
- prevederile Legii nr.215/2001- privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si
completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se conferă titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI TG.CĂRBUNEŞTI
domnului PLĂVEŢI GHEORGHE.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce
la îndeplinirea prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013
Nr. 97

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietului de sarcini si scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a
spaţiului în suprafaţă 116 mp - Cămin cultural Cărbuneşti-sat, 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;
- Adresa nr. 15175/22.08.2013 din partea SC AQUA ANDUMIN SRL;
- Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a spaţiului
în suprafaţă de 116 mp- Cămin Cultural Cărbuneşti-sat, oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 2,99 lei/mp/lună.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013
Nr. 98

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul
Adunării Generale a Asociaţilor la S.C. Salubris Gilort S.R.L
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- discuţiile şi propunerile din şedinţa consiliului local din data de 30 septembrie 2013
consemnate în procesul verbal al şedinţei;
- prevederile art.45, alin.2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata
cu modificările ulterioare
- prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor;
- art.6 si art.90 din Ordonanţa de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- actul constitutiv al S.C. Salubris Gilort S.R.L.;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti nr.
79/13.08.2012.
Art.2.- Se numeşte domnul Văduva Vasile-Paul, cetăţean român, născut la data de 01.01.1959, în
com.Creţeşti, judeţul Gorj, domiciliat în oraşul Tg.Cărbuneşti, str. Tudor Arghezi, nr. 20, bl.G7, sc.2,
et.1, ap.8, judeţul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ, nr.441464 emisă la data de 13.01.2012- SPCLEP
Tg.Cărbuneşti, având CNP 1590101181148, ca reprezentant al asociatului persoana juridica - oraşul
Tg.Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, având C.U.I. 4898681, în cadrul Adunării Generale
a Asociaţilor la S.C. Salubris Gilort S.R.L.
Art.3.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară privind
reprezentantul oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor la S.C. Salubris Gilort
S.R.L. se abrogă.
Art.4.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerea SC
SALUBRIS GILORT SRL vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi 1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013
Nr. 99

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”
din Orasul Tg. Carbunesti prin Programului prioritar naţional pentru asezaminte culturale.
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate nr.17507 / 11.10.2013;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările şi completările ulterioare
- Ordinul MDRT nr. 1151/11.03.2011 - privind aprobarea Ghidului operaţional pentru
realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezăminte lor
culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii
pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru
reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezăminte lor culturale de
drept public din mediul rural şi mic urban;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” din
Orasul Tg. Carbunesti în cadrul Programului prioritar naţional pentru aşezăminte culturale.
Art.2.- Se aprobă realizarea investiţiei care face parte din „Strategia de dezvoltare locală a Oraşului
Tg.Carbunesti”, aprobată de Consiliul Local prin HCL nr. 67/29.09.2005 completata cu HCL
67/29.07.2006.
Art.3.- Se aprobă planul de activitate a Centrului Cultural „Tudor Arghezi” pe următorii 3 ani,
conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.4.- Se aprobă păstrarea destinaţiei clădirii pe o perioadă de minim 15 ani de la finalizarea
investiţiei.
Art.5.- Se aprobă finanţarea din resurse proprii sau atrase de 35% din valoarea totală a proiectului.
Art.6.- Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionare a investiţiilor pe o perioadă de
cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost finalizată.
Art.7.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la
îndeplinire a acestei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 14.10.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 14 octombrie 2013
Nr. 100

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget;
- 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. 5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr. 273 / 2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- contractul de finanţare nr. 1.366/15.10.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice înregistrat la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 18.249/23.10.2013;
- decizia nr. 13/01.10.2013 înregistrată la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 18.388/24.10.2013privind majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal;
- referat nr. 18.403/ 24.10.2013, întocmit de Corici Sorin, din cadrul biroului ADPP;
- referat nr. 18.418 / 24.10.2013 , întocmit de Chiriţoiu Elena din cadrul biroului Audit;
- referat nr. 18.177 / 22.10.2013 – întocmit de Braicu Ileana – Creşa de Copii-majorare credite
bugetare;
- referat nr. 17.554/14.10.2013 întocmit de MIhăilescu Claudiu .Poliţia Locală - suplimentare sumă
achiziţie furnituri de birou şi alte obiecte de inventar;
- adresa nr. 6384/23.10.2013, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti, înregistrată la
Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 18.284/23.10.2013;
- contul de execuţie la data de 24.10.2013;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe
capitole bugetare, între titluri, articole si alineate cu suma de + 211,00 mii lei, 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 2013, conform anexei nr. 2.
(formular cod 14).
Art.3.- Se aproba rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate
din venituri proprii şi subvenţii cu suma de +334,00 mii lei, 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 ) vor asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2013, 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, 31 octombrie 2013
Nr. 101

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind repartiţia apartamentului nr. 1 sc.1 din blocul ANL
situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11 Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană;
- Lista solicitanţilor care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii aprobată prin HCL nr.
44/25.04.2013;
- Procesul verbal nr.18.412/24.10.2013 al comisiei de analiză a dosarelor pentru obţinerea unei
locuinţe ANL.
- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, republicata, cu modificările si completările
ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele .
- prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , republicata , cu
modificările si completările ulterioare ;
- prevederilor Hotărârea de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe , republicata , cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Începând cu data de 01.11.2013 se aprobă repartiţia apartamentului nr. 1 sc.1, et.P din
blocul ANL situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11, oraş Tg.Cărbuneşti domnului CIUPA SILVIU.
Art.2.- În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi
compartimentul de specialitate vor încheia contractul de închiriere.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2013
Nr. 102

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor în vatra de sat Cojani
numiţilor Gulioiu Florian, Balmuş Ion Adrian şi Goga Veronica

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;
- prevederile H.C.L nr.76/13.08.2012 şi H.C.L nr.84/17.09.2012;
- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr. 39 /2006, aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008;
- prevederile Legii nr.50/1991 rep. 2004 (art.36),privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie;
- prevederile art.6 alin .(1) si alin (2)din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 979,00 mp
(lot nr. 207) atribuit prin H.C.L nr.76/13.08.2012 numitului Gulioiu Florian, deoarece nu au fost
începute lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 50/1991, republicată cu completările şi modificările ulterioare.
Art.2.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 500,00 mp
(lot nr. 68) atribuit prin H.C.L nr. 84/17.09.2012 numitului Balmuş Ion-Adrian, deoarece nu au fost
începute lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile art.6,
alin.(1) şi alin (2) din Legea nr.15/2003.
Art.3.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 500,00 mp
(lot nr. 65) atribuit prin H.C.L nr. 84/17.09.2012 numitei Goga Veronica, deoarece nu au fost
începute lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile art.6,
alin.(1) şi alin (2) din Legea nr.15/2003.
Art.4.- Terenurile menţionate la art.1, art. 2 şi art. 3 vor fi atribuite în folosinţă gratuită altor
solicitanţi.
Art.5.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2013, 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, 31 octombrie 2013
Nr. 103

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri numitului
Meci Marian –Alin, în vederea realizării unei locuinţe
în oraş 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 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 ;
- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39 /2006 , aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008
- Solicitarea nr.17.297 a numitului Meci Marian -Alin din oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani
nr.30, judeţul Gorj privind atribuirea unui lot de teren, pentru construcţie locuinţă pentru tineri în
vatra de sat Cojani, oraş 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 atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei terenul în suprafaţa de
500,00 mp. (20x25) lotul cu nr. 68 numitului Meci Marian –Alin, CNP 1940115181106, din oraşul
Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, nr.30, judeţul Gorj, situat în satul Cojani, oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul
Gorj (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului menţionat la art.1 este obligat
sa înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului conform art.6 alin.(1)
din Legea nr.15/2003 şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată. cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Nerespectarea acestei obligaţii duce la retragerea dreptului de folosinţa asupra
terenului atribuit.
Art.3.- 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 31.10.2013, 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, 31 octombrie 2013
Nr. 104

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat, numitului Boroacă Ilie –
sinistrat din com. Roşia de Amaradia, satul Seciuri, judeţul Gorj, pentru reconstruirea
locuinţei afectate de alunecări de teren, in vatra de sat Cojani, 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 serviciului Urbanism si Amenajarea
Teritoriului;
- P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL
Tg.Jiu, aprobat prin H.C.L nr 32/22.04.2008;
- Solicitarea cu nr.16730/26.09.2013 a numitului Boroacă Ilie, din comuna Roşia de Amaradia,
satul Seciuri, judeţul Gorj privind atribuirea a unui lot pentru reconstrucţia locuinţei în regie proprie,
în vatra de sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti;
- prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea
lucrărilor de construcţii;
- prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia publica locala, republicată .
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, lotul cu nr. 207 în
suprafaţă de 979,00 mp, numitului Boroacă Ilie, CNP 1680706181168, din comuna Roşia de
Amaradia, satul Seciuri, judeţul Gorj pentru reconstruirea locuinţei in regie proprie în vatra de sat
Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat).
Art.2.- (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă asupra terenului menţionat la art.1 este obligat să
înceapă construcţia locuinţei in termen de 12 luni de la data atribuirii şi să o realizeze în conformitate
cu Legea nr.50/1991, republicată cu completările şi modificările ulterioare.
(2) Nerespectarea acestei obligaţii duce la retragerea dreptului de folosinţa asupra
terenului atribuit.
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 31.10.2013, 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 aprobarea „Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe
proprietatea publica sau privata a oraşului Tg.Cărbuneşti in vederea instalării, întreţinerii,
înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura
necesare susţinerii acestora modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si
masurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice”
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate al serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- art.3, art.5, art.6, art.13 si art.37 din Legea nr. 154/2012 privind “Regimul infrastructurii reţelelor
de comunicaţii electronice;
- art.36, alin.(2), lit.c), art.123, din Legea nr.2l5/2001 privind administraţia publica locala,
republicata cu modificările si completările ulterioare;
- adresa nr.2584 din 01.10.2013 a Autorităţii Naţionale pentru Administrare si Reglementare in
Comunicaţii;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.- Se aproba "Regulamentul referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea
publica sau privata a oraşului Tg.Cărbuneşti in vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora,
modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea
de reţele de comunicaţii electronice", prevăzut în anexă, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
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 31.10.2013, 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, 31 octombrie 2013
Nr. 106

ORAŞUL TG.CĂRBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

Anexa la H.C.L. nr. 106/31.10.2013

REGULAMENT
referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a oraşului Tg.Cărbuneşti in
vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de
infrastructura necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si
masurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice
Având in vedere prevederile Legii nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind "Regimul infrastructurii reţelelor de
comunicaţii electronice" prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru"Aprobarea Regulamentului General de Urbanism ", cu
modificarile si completarile ulterioare, precizam următoarele:
- Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi in condiţiile legislaţiei comunicaţiilor electronice au dreptul
de acces pe proprietatea publica/privata a orasului Tg-Cărbuneşti cu respectarea următoarelor condiţii:
CAPITOLUL I:
Dreptul de acces pe proprietăţi
Art.1. (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei din domeniul
comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publica sau privata a orasului Tg-Cărbuneşti în condiţiile
prezentului Regulament.
(2) Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii reţele de comunicaţii electronice, cu respectarea condiţiilor
prevăzute de legislaţia din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea publică a orasului TgCărbuneşti, în condiţiile prezentului Regulament.
(3) Dreptul de acces pe proprietăţi prevăzut la alin. (1) si (2) asupra unor imobile proprietate publică sau privată este un
drept de servitute, care se exercită în condiţiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
(4) Dreptul de acces pe o proprietate privată si condiţiile realizării accesului, se negociază de către părţile in cauza.
Art.2.- Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub
imobilele proprietate publică/privata a orasului, inclusiv pe drumuri, poduri, stâlpi, păduri si terenuri agricole, în condiţiile
prezentului regulament, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) exerciţiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză;
b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului
sau privind calitatea în construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice si siguranţei
naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăsoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza.
Art.3.- (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi pe,
deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată a orasului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză nu ar fi afectat sau ar fi afectat într-o măsură nesemnificativă prin
efectuarea acestor lucrări.
b) dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor
electronice, a efectuat deja lucrări de acces pe proprietăţi pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză, dreptul de folosinţă
asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea
lucrări;
c) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism, de
amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii
publice, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăsoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză;
d) să existe acordul titularului dreptului de proprietate privată asupra imobilului afectat de a încheia un contract, prin care
să se stabilească condiţiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa privată sau, în cazul refuzului, să existe o
Hotărâre Judecătorească irevocabilă, care să ţină loc de contract între părţi.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul dreptului de acces în spaţiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai
multe locuinţe, inclusiv în ceea ce priveste fixarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a unor elemente de infrastructură
necesare susţinerii acestora pe zidurile ori terasele acestor clădiri.
Art.4.-(1) Autoritatea de administraţie publica locala care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate
publică a orasului va publica, pe pagina proprie de internet, si prin afisarea în locuri vizibile, la sediul Primăriei, în termen
de 30 de zile de la data primirii primei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate
publică, condiţiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil si documentele pe care solicitantul urmează să le
prezinte.
(2) Publicaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puţin:
a) Autoritatea care exercita dreptul de administrare: Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti - administrator al proprietăţii
publice si/sau private a orasului Tg-Cărbuneşti, cu sediul în str. Trandafirilor, nr. 41, primeste la Fax 0253 378663, e-mail:
office@primariacarbunesti.ro cererile de acces pentru proprietatea publica sau privata a orasului pentru amplasarea de către
furnizori a reţelelor de comunicaţii electronice;
b) Imobilele proprietate publică/privata a orasului pe care se pot instala retele, elemente de infranstructura, sunt formate din
terenuri, cladiri, drumuri, poduri, stâlpi, păduri si terenuri agricole in conditiile art.24 alin.(1) din legea nr.154/2012.
(3) Tarifele pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică/privata a orasului,
inclusiv pe drumuri, poduri, stâlpi, păduri si terenuri agricole se stabilesc dupa cum urmeaza:
- Pentru retele subterane: 1 leu/ml/an;
- Pentru retele supraterane: 1,5 lei/ml/an;
- Pentru stalpi: 3 stalp/luna;
- 15 lei/mp/luna in cazul in care se poate determina suprafata afectata de aparatura furnizorului;.
- 150 lei/luna in cazul in care nu se poate determina suprafata afectata de aparatura furnizorului.

Notiunea de aparatura cuprinde orice aparate, intrumente, cabluri, etc, instalate de catre furnizor necesare activitatii de
furnizare de retelele publice de comunicatii electronice.
Tarifele maxime au fost stabilite cu respectarea următoarelor principii:
a) să fie justificate si proporţionale cu afectarea imobilului respectiv - stâlpi de iluminat public ai orasului;
b) să acopere doar prejudiciile directe si certe cauzale prin efectuarea lucrărilor, precum si prin existenţa si funcţionarea
clementelor de infrastructură ale reţelelor de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări;
c) să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea reţelelor de
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
(4) Limitările tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces in cazul stalpilor de iluminat, care rezultă din
caracteristicile de uz sau interes public ale imobilului:
a) pe un stâlp de iluminat public se accepta un număr maxim de 6 circuite;
b) fiecare furnizor de relele de comunicaţii va avea dreptul de a deţine pe un stâlp maximum 2 circuite;
c) furnizorii de reţele de comunicaţii vor înlocui pe cheltuiala proprie stâlpii care se fisurează datorita cablurilor pe care leau montat sau intenţionează sa le monteze.
(5) Procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitanţii dreptului de acces, pe proprietatea publica sau privata a orasului
inclusiv orice condiţii legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta:
a) certificat furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice
b)sa prezinte documente de identificare, societate (agent economic), copie CUI si certificate de înregistrare si certificat
constatator de la Oficiul Registrului Comerţului;
c)sa prezinte actul de identitate al administratorului sau împuternicitului legal (copie);
d)sa prezinte împuternicire ca reprezintă societatea (in original).
(6) Autoritatea publica locală - Consiliul Local al orasului prin aparatul propriu de specialitate al primarului, nu poate
stabili impozite, taxe, tarife sau alte sume suplimentare faţă de sumele ce rezultă din contractele încheiate în condiţiile
prezentului regulament de către părţi, pentru ocuparea si folosinţa imobilelor proprietate publică / privata a orasului de către
furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
(7) Condiţiile stabilite în vederea exercitării dreptului de acces potrivit prezentului regulament respecta principiu
transparenţei si obiectivităţii si vor fi nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii electronice.
(8) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează reţele pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de
infrastructură aflate pe proprietate public/privata, inclusiv pe drumuri, in condiţiile prezentului Regulament datorează tarife
doar administratorului care deţine ori controlează elementele de infrastructură de iluminat public aparţinând orasului TgCărbuneşti.
Art.5.- (1) O copie a publicaţiei cuprinzând condiţiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile prezentului
regulament, precum si a oricăror modificări sau completări ale acestor condiţii va fi transmisă Autorităţii Naţionale pentru
Administrare si Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, de către Primăria Orasului Tg-Cărbuneşti.
Art.6.-(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privata, solicitantul va trimite o cerere la
titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti, asupra imobilului(teren, strada, stalpi etc)
însoţită de toate documentele solicitate. Consiliul Local prin aparatul de specialitate al Primarului va reţine cererea spre
soluţionare.
(2) Cererea de acces va conţine informaţii cu privire la:
a) datele de identificare si de contact ale furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care intenţionează să realizeze
lucrările de acces pe proprietatea publica/privata a orasului ;
b) zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces pe proprietatea publica/privata a orasului (ex. Plan de
situaţie si/sau Tabel anexa cu situaţia stâlpilor de iluminat pe străzi, locatia terenului etc)
c) lucrările ce urmează a fi efectuate (vezi Memoriu de prezentare);
d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă (scris in Memoriu de prezentare si in cerere- adresa de solicitare
a accesului pe proprietatea publica);
e) durata estimativă a realizării lucrărilor, cu durata menţinerii reţelelor (Durata estimativa a lucrărilor si durata menţinerii
lucrurilor si instalaţiilor pe proprietatea publica - va fi scrisa în Memoriu de prezentare si în cererea/adresa de solicitare
a acordului de acces pe proprietatea publica).
(3) Titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti prin aparatul de specialitate al primarului
va analiza îndeplinirea condiţiilor de acces prevăzute la art. 4 si va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de
cel mult 30 de zile de la data primirii cererii si a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces.
(4) Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare - Consiliul Local al orasului Tg-Cărbunesti, în vederea
exercitării accesului pe proprietatea publica/privata a orasului, se analizează de către aparatul de specialitate al primarului
în termen de 30 de zile de la data publicării condiţiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3), {ară a
depăsi 60 de zile de la data transmiterii cererii iniţiale.
(5) Cererea va conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2).
(6) Cererile transmise titularului dreptului de administrare - Consiliului Local al orasului Tg-Cărbuneşti, în vederea
exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică/privata a orasului, se analizează de către aparatul de specialitate al
primarului pe baza principiilor transparenţei, obiectivităţii, proporţionalităţii si nediscriminării.
(7) In cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii,
termenul prevăzut la alin. (4) sau (5) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va
completa cererea.
(8) Acordarea dreptului de acces poale fi refuzată doar în cazuri obiective si temeinic justificate. Motivele care au
determinai respingerea cererii se comunică solicitantului.
(9) Refuzul acordării dreptului de acces poate fi atacat de către solicitant direct la instanţa competentă, in condiţiile art. 12.
Art.7.-(1) În zonele în care există anumite restricţii, stabilite conform prevederilor unor acte normative(vezi PUG sau zona
de siguranţa DN-urilor, CFR, LEA sau alte reglementari legale), cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea
publică/privata a orasului, astfel încât alte elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau alte elemente de
infrastructură necesare susţinerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură deja instalate, indiferent dacă

sunt asociate sau nu unei reţele de comunicaţii electronice, vor fi utilizate în mod partajat, în conformitate cu prevederile
art. 18-19.
(2) În măsura în care condiţiile stabilite conform prevederilor art. 4 nu sunt îndeplinite, iar in zona respectivă sunt instalate
alte elemente de infrastructură, titularul dreptului de administrare -Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti prin aparatul
de specialitate al primarului, îl va informa pe solicitant, în vederea utilizării partajate a elementelor de infrastructură.
(3) Solicitantul se poale adresa persoanei care deţine sau controlează aceste elemente si, dacă este cazul, ANCOM, în
conformitate cu prevederile art. 18-19.
(4) Titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti,asupra imobilelor proprietate
publică/privata a orasului poate solicita furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice includerea în contracte a unor
clauze care limitează exercitarea dreptului de acces în anumite zone, astfel încât să nu fie afectată realizarea altor proiecte
de utilitate publică.
(5) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (4) nu vor afecta funcţionalitatea elementelor de infrastructură si a
reţelelor de comunicaţii electronice si vor fi obiective, nediscriminatorii, proporţionale si justificate.
Art. 8.-( 1 ) Este interzisă acordarea sau menţinerea unor drepturi speciale ori exclusive în ceea ce priveste instalarea sau
furnizarea de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv cu privire la instalarea unor elemente de infrastructură asociată
reţelelor de comunicaţşii electronice.
( 2 ) In cazul proiectelor de instalare de infrastructură realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei
publice locale - Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti, sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice, furnizorii de
reţele de comunicaţii electronice beneficiază de acces deschis la această infrastructură pentru o perioadă de cel puţin 7 ani,
cu respectarea principiilor nediscriminării, proporţionalităţii si obiectivităţii.
(3) Condiţiile tehnice si economice în care se realizează accesul la infrastructură al furnizorilor de reţele de comunicaţii
electronice în cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc cu avizul conform al ANCOM.
(4) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce priveste instalarea ori furnizarea de reţele de comunicaţii
electronice sau implementarea unor proiecte de instalare de infrastructură, în condiţiile alin. (2), în lipsa avizului conform al
ANCOM prevăzut la alin. (3), poale fi atacată de orice persoană interesată la instanţa de contencios administrativ
competentă.
Art. 9.-Dacă Autoritatea de Administraţie Publica locala - Consiliul local al orasului prevăzuta la art. 4 alin. (1) exercită
dreptul de proprietate exclusivă sau controlul asupra unor furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice ori de
servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, aceasta are obligaţia de a realiza o separare structurală a activităţilor
asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activităţile asociate cu acordarea dreptului de acces pe
proprietate publica/privata, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 10.-(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată a orasului, în condiţiile art. 3, solicitantul va
transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, după caz, o solicitare privind încheierea unui contract.
Solicitarea se va trimite recomandată, cu confirmare de primire sau va fi înregistrata direct la Registratura Primăriei.
(2) Solicitarea va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) datele de identificare si de contact ale furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice care intenţionează să
realizeze lucrările de acces pe proprietatea privata ;
b) elementele de reţea si de infrastructură ce urmează a fi amplasate pe respective proprietate (Plan de situaţie si/sau Tabel
cu situaţia stâlpilor de iluminat pe străzi);
c) durata estimativă a realizării lucrărilor si durata menţinerii acestora (Durata estimativa a lucrărilor si durata menţinerii
lucrărilor /instalaţiilor peproprietatea privata- stâlpii de iluminat va fi scrisa in Memoriu de prezentare si in cerereaadresa de solicitare a acordului de acces pe proprietatea privata a orasului;
d) condiţiile în care se vor realiza intervenţiile solicitantului pe proprietatea privată, pentru întreţinerea si reparaţia
elementelor de reţea si de infrastructură ce urmează a fi amplasate (Memoriu Justificativ de prezentarea intervenţiei ce
urmează a se realiza avizat/aprobat, după caz, de către proprietari administrator Primar sau Consiliul Local al orasului
Tg-Cărbuneşti).
(3) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), titularul dreptului de proprietate sau de administrare
nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din motive temeinic justificate, chiar dacă există convenţie contrară.
(4) În cazul imobilelor proprietate privată a orasului Tg-Cărbuneşti date în concesiune ori închiriate, dispoziţiile prezentului
articol se aplică titularilor dreptului de concesiune sau de închiriere numai atunci când responsabilitatea acordării dreptului
de acces revine acestora, conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de închiriere, după caz.
Art. 11.-(1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 1 sau 2, îsi pot exercita dreptul de acces pe proprietatea privata a
orasului numai după încheierea unui contract, cu titularul dreptului de administrare - Consiliul local al orasului TgCărbuneşti, reprezentat prin Primar, asupra imobilului respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul
dreptului de administrare - Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti, reprezentat prin Primar, după caz, prin care se
stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept, iar în cazul prevăzut la art. 3 alin. (2), cu asociaţia de proprietari.
(2) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a orasului - Consiliul Local al orasului TgCărbuneşti, reprezentat prin Primar, poate încheia un contract cu titularii dreptului de concesiune, de închiriere după caz,
numai atunci când această posibilitate este prevăzută în mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de
concesiune, închiriere.
(3) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele de comunicaţii
electronice.
(4) Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiţii mai favorabile unui furnizor de reţele de comunicaţii
electronice, inclusiv în ceea ce priveste tariful, decât cele prevăzute în condiţiile publicate în conformitate cu dispoziţiile
art. 4 sau prevăzute în contractele încheiate eu alţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice, atunci aceste condiţii vor
fi oferite tuturor celorlalţi furnizori, pe baze nediscriminatorii.
(5) În termen de 15 zile de la dala încheierii contractului în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică,
titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti prin aparatul de specialitate al primarului,
după caz, are obligaţia de a publica acest contract pe pagina sa de internet.

(6) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligaţia de a
transmite o copie de pe aceste contracte ANCOM, care are obligaţia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane interesate.
(7) Contractul încheiat în condiţiile prezentului Regulament trebuie să prevadă cel puţin:
a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate si condiţiile efective, inclusive termenul, în
care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii
electronice ori a elementelor de infrastructură, inclusiv lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă;
b) condiţiile în care deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la reţelele de comunicaţii electronice ori
la elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea lor;
c) modalităţile si termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau
privată pe care se exercită dreptul de acces;
d) preţul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, reprezentând contravaloarea folosinţei si despăgubirea
pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor.
(8) Contractul încheiat în condiţiile prezentului Regulament, înscris în cartea funciară a imobilului pe care se exercită
dreptul de acces, este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu,
precum si dobânditorilor imobilului.
(9) Clauzele incluse în contracte ce interzic utilizarea partajată a infrastructurii sau prevăd drepturi exclusive ori speciale cu
privire la instalarea sau furnizarea de reţele de comunicaţii electronice pe un imobil proprietate publică ori proprietate
privată a orasului sunt nule de drept.
(10) Contractul de acces pe proprietatea privată a orasului în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării
reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora este
anexa la Regulament si face parte din acesta .
Art. 12.-(1) In situaţia în care contractul prevăzut in anexa la prezentul Regulament nu se poate încheia în termen de două
luni de la dala primirii solicitării de încheiere a contractului de acces pe proprietatea privată a orasului sau a cererii de
exercitare a dreptului de acces pe proprietatea public ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces, potrivii
prevederilor art. 6, oricare dintre părţi se poate adresa instanţei competente.
(2) În cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanţa poate pronunţa o hotărâre care ţine loc de contract între părţi.
(3) Judecarea litigiilor se face de urgenţă si cu precădere.
(4) Hotărârea judecătorească pronunţată de instanţă ca urmare a unei cereri înaintate in condiţiile prevederilor alin. (1)
poale fi atacată cu recurs.
(5) In cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui imobil proprietate publică, în termen de 15 zile de la data
rămânerii irevocabile a hotărârii, titularul dreptului de administrare asupra imobilului - stâlpi de iluminai public - Consiliul
focal al orasului Tg-Cărbuneşti prin aparatul de specialitate al primarului are obligaţia de a o face publică pe pagina sa de
internet.
(6)Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligaţia de a
transmite o copie de pe aceasta hotărâre ANCOM, cu obligaţia acesteia de a o pune la dispoziţia oricărei persoane
interesate.
(7) Hotărârii judecătoresti care ţine loc de contract între părţi, în conformitate cu prevederile alin. (2), îi sunt aplicabile în
mod corespunzător prevederile art. 11 alin. (8).
Art. 13.-(1) Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice să efectueze lucrări de acces pe
proprietăţi sau să desfăsoare activităţi de studiu ori de proiectare in vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces
numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea
furnizorilor în cauză, cu acordul titularului dreptului de administrare - Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti.
(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poale realiza numai după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile
lucrătoare în avans, titularului dreptului de administrare, asupra imobilului respectiv - Consiliul Local al orasului TgCărbuneşti, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă.
(3) Titularul dreptului de folosinţă si titularul dreptului de administrare - Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti, nu au
dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite
printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 11 sau prin Hotărârea Judecătorească pronunţată în condiţiile art. 12.
(4) In lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin Hotărâre Judecătorească. In caz de urgenţă, instanţa poate dispune
accesul pe cale de ordonanţă presedinţială.
( 5 ) In cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru
prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav
sau a unor lucrări de întreţinere ori de reparaţii impuse de asigurarea continuităţii furnizării reţelelor si serviciilor de
comunicaţii electronice, persoanele împuternicite potrivit prevederilor alin. (1) au drept de acces pe ba/a unei notificări
comunicate titularului dreptului de folosinţă Primăriei orasului Tg-Cărbuneşti sau, în lipsa acestuia, titularului dreptului de
administrare Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti, asupra imobilului respectiv. Modalităţile de transmitere a notificării
sunt stabilite prin contractul prevăzut la art. 11 sau prin Hotărârea Judecătorească prevăzută la art. 12.
Art. 14.-(1) Dreptul instituit în condiţiile art. 11 sau 12 nu afectează existenţa dreptului de proprietate sau a altor drepturi
reale asupra imobilului respectiv ori asupra infrastructurii utilizate partajat sau asupra reţelelor de comunicaţii electronice
ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
(2) Exercitarea dreptului instituit în condiţiile art. 11 sau 12 nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului respectiv si va
afecta cât mai puţin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosinţă.
(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are obligaţia de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de
realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin acordul părţilor, poale compensa titularului dreptului de administrare Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti, cheltuielile determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.
Art. 15.-În cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi sunt afectate de lucrări de
interes naţional sau de interes local de utilitate publică se va aplica proceduraâ de expropriere, în condiţiile Legii nr.
33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.
Art. 16.-(1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 11 sau 12 poate solicita titularului dreptului de administrare
Consiliul Local al oraşului Tg-Cărbuneşti, în situaţia în care nu există o soluţie alternativă, tăierea, cu respectarea

prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului, a arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori rădăcinilor care
îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi. Aceste operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala
solicitantului si cu acordarea unei despăgubiri, în condiţiile art. 11 alin. (7) lit. d).
(2)Dacă, în termen de 45 de zile de la primirea solicitării, titularul dreptului de administrare Consiliul local al oraşului TgCărbuneşti, nu efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (I), furnizorul de reţele de comunicaţii electronice poate realiza
aceste operaţiuni, după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans.
(3)Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al
proprietăţii si mediul înconjurător.
Art. 17.-(1) Titularul dreptului institui! în condiţiile art. 11 sau 12 are obligaţia să. reaseze elementele reţelelor de
comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, în cadrul aceleiasi proprietăţi, pe
cheltuială proprie, când această reasezare este necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de
către titularul dreptului de administrare Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti sau de folosinţă Primăria orasului TgCărbuneşti, după caz, în condiţiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor ari. 11 sau prin Hotărârea
Judecătorească pronunţată în condiţiile ari. 12.
(2) Când reasezarea clementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât titularul dreptului de administrare Consiliul Local al orasului Tg-Cărbuneşti sau de folosinţă Primăria orasului Tg-Cărbuneşti, după caz, cheltuielile vor fi
suportate de către acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 11 ori prin hotărârea judecătorească prevăzută la art. 12 nu sa stabilit altfel.
CAPITOLUL II:
Utilizarea partajată a infrastructurii
Art. 18.(1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au dreptul de a negocia cu persoanele care deţin sau controlează
elemente de infrastructură acorduri de utili/are partajată a infrastructurii.
(2) În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de două luni de la data primirii unei solicitări ferme de negociere sau
în cazul refuzului de negociere, oricare dintre părţi se poate adresa ANCOM.
Art. 19.-(1) In cazul prevăzut la art. 18 alin. (2), ANCOM, cu respectarea principiului proporţionalităţii, poate impune unei
persoane care deţine sau controlează elemente de infrastructură obligaţia de a permite unui furnizor de reţele de comunicaţii
electronice utilizarea acestor elemente, inclusiv clădiri ori intrări în clădiri, cablaje din clădiri, piloni, antene, turnuri sialte
construcţii de susţinere, canale, conducte, camere de vizitare si cabinete, precum si elemente de reţea pasive, în vederea
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice, acolo unde este posibil din punct de vedere
tehnic si fezabil economic.
(2) Obligaţia de utilizare partajată a infrastructurii prevăzută la alin. (1) poale fi impusă alunei când este necesar în vederea
proiecţiei mediului, a igienei si a sănătăţii publice sau a ordinii publice ori atunci când este necesar pentru îndeplinirea unor
cerinţe specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului.
(3) În cazul în care impune unei persoane care deţine sau controlează elemente ale infrastructurii obligaţia prevăzută la alin.
(1), ANCOM stabileste si condiţiile în care se realizează utilizarea partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare
a costurilor.
CAPITOLUL III:
Dispoziţii privind autorizarea construirii reţelelor de comunicaţii electronice
Art.20.-(1) La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare
sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice se va avea în vedere necesitatea instalării de reţele de
comunicaţii electronice.
(2) În cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin. (I) asupra unor immobile proprietate publică sau privată, autoritatea
administraţiei publice locale care eliberează autorizaţii de construire ori care coordonează realizarea respectivelor lucrări Primăria orasului Tg-Cărbuneşti va publica anunţuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizaţiei de
construire pentru lucrările prevăzute la alin. (1) sau privind realizarea altor categorii de lucrări, în termen de 10 zile de la
data înregistrării cererii ori de la data la care autoritate administraţiei publice locale - Primăria orasului Tg-Cărbuneşti,
cunoaste despre realizarea respectivelor lucrări, astfel încât să existe posibilitatea realizării coordonate a unor lucrări de
instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice ori a clementelor de infrastructură necesare
susţinerii acestora, în condiţiile prezentului Regulament.
(3) Anunţul va fi publicat pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice - Consiliul Local al orasului TgCărbuneşti si/sau Primăria orasului Tg-Cărbuneşti, de către aparatul de specialitate al primarului, va fi afisat, în locuri
vizibile, la sediul Primăriei si va cuprinde informaţii cu privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la
alin. (1), precum si data estimativă a începerii lucrărilor.
(4) Dacă furnizorii de relele publice de comunicaţii nu optează pentru realizarea coordonată a lucrărilor de acces pe
proprietatea publica/privata a orasului în acelasi timp cu lucrările de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau
extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autoritatea administraţiei
publice locale Consiliul local al orasului Tg-Cărbuneşti poate stabili condiţii restrictive pentru acordarea autorizaţiilor de
construire în zona respectivă, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, în cazul lucrărilor prevăzute la alin. (1) anunţate în
condiţiile prezentului articol cu cel puţin 6 luni în avans.
Art. 21.- (1) În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea si realizarea lucrărilor de construcţii se vor prevedea trasee
sistematizate pentru instalarea de reţele de comunicaţii electronice.
(2)Autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice, inclusiv emiterea avizului
coordonator pentru astfel de lucrări, respectiv proiectarea si realizarea traseelor sistematizate ale reţelelor de comunicaţii
electronice se vor face pe baza normelor tehnice specifice ce vor fi aprobate prin Hotărâre a Guvernului României.
(3) Normele tehnice prevăzute la alin. (2) vor cuprinde si vor stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă
necesar a fi asigurată de traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru
anumite clemente ale reţelelor de comunicaţii electronice sau elemente ale infrastructurii necesare susţinerii acestora,
procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste norme, aviz necesar în vederea emiterii

autorizaţiei de construire, precum si categoriile de avize si acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură
a reţelelor publice de comunicaţii electronice.
Art. 22.- (1) Lucrările de acces pe proprietăţi se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:
a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea si postutilizarea construcţiilor;
b) proiectarea si amplasarea construcţiilor si a instalaţiilor în zona drumurilor si în zona infrastructurii feroviare, pe poduri,
pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, precum si în zonele de proiecţie aeroportuară si de protecţie a navigaţiei;
c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare si a stâlpilor pentru instalaţii în zona drumurilor si în zona
infrastructurii feroviare;
d) calitatea în construcţii;
e) protecţia igienei si a sănătăţii publice;
f) protecţia mediului;
g) protecţia muncii;
h) protejarea monumentelor istorice.
(2) În măsura în care în anumite zone s-a instituit un regim de protecţie prin planurile de amenajare a teritoriului si prin
documentaţiile de urbanism în ceea ce priveste realizarea unor lucrări de acces pe proprietăţi, precum si în cazul zonelor
supuse unui regim special, conform prevederilor legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decât după
obţinerea acordului organismelor competente.
(3)Obţinerea avizelor sau a autorizaţiilor necesare incumbă persoanei care solicit exercitarea dreptului de acces sau
utilizarea partajată a infrastructurii, după caz.
Art. 23.-(1) În zona drumurilor nu pot fi realizate lucrări de acces pe proprietăţi care:
a) restrâng ampriza drumurilor, după efectuarea lucrărilor;
b) stânjenesc circulaţia autovehiculelor;
c) periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii.
(2) Reţelele de comunicaţii electronice subterane vor fi instalate în rigole, prin canale de cabluri special amenajate sau prin
galerii de cabluri.
(3) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de
protecţie toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice.

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENT

Contract nr. _______din / _____/
pentru constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publica/privată în vederea
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură
necesare susţinerii acestora
1. Părţile contractante
Între:
Orasul Tg-Cărbuneşti, prin adminsitrator Consiliul Local al Orasului Tg-Cărbuneşti, cu sediul în str.Trandafirilor, nr.41,
cod fiscal nr.4898681 reprezentat de Primar Mazilu Mihai Viorel si Sef Serviciu Buget Contabilitate Borcan Alin Paul, în
calitate de titular al dreptului de administrare asupra imobilului - public proprietatea orasului Tg-Cărbuneşti , denumit in
continuare
„ADMINISTRATOR".
si____________________________________________________ , cu sediul social/domiciliul în (localitatea)
________________________________,
str.
_______________________________________________
nr.______________,
bloc
______,
scara
_______,
etaj
______,
apartament_______,
judeţ/sector__________________________________înregistrată
la
Oficiul
Registrului
Comerţului
sub
nr._____________din_____________,cod fiscal nr. ______________________din______________________ _____,
reprezentată
de
_______________________________________,
cu
funcţia
de_______________
______________________________, în calitate de furnizor autorizat de reţele publice de comunicaţii electronice, în
condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, denumit(ă) în continuare "OPERATOR".
Având în vedere că:
- OPERATORUL este titular al Certificatului - Tip de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice nr.
____________din data de _____/_____/______/ , ce îi conferă dreptul de a negocia si încheia contracte de acces pe
proprietatea publica/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, si că
- ADMINISTRATORUL face dovada calităţii sale de titular al dreptului de administrare asupra imobilului - stâlpi de
iluminat public (prin următoarele documente doveditoare):
______________________________________________________________________________
- ADMINISTRATORUL este de acord cu încheierea prezentului Contract, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a
dreptului de acces asupra imobilului prevăzut la art. 3.1.
Părţile au convenit de comun acord asupra termenilor si condiţiilor Contractului.
Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de
comunicaţii electronice, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată,
cu modificări si completări, prin Legea nr. 140/2012, ale Codului Civil, precum si ale oricăror altor acte normative care
sunt incidente în materie.
2. Definiţii
a) Acces pe proprietatea publică/privată reprezintă accesul pe, deasupra, în sau sub immobile aflate în proprietate
publică/privată, în scopul instalării, întreţinerii, înlocuirii si mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.
b) Infrastructură reprezintă construcţiile amplasate pe, deasupra, in sau sub terenuri, clădiri sau alte structuri aflate pe
proprietate privată, care pot fi utilizate pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv canalele, conductele,
stâlpii sau pilonii.
c) Reţea de comunicaţii electronice reprezintă sistemele de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare
sau rulare si alte resurse, inclusiv elementele de reţea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin
unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii electronice prin
satelit, reţelele terestre fixe, cu comutare de circuite si cu comutare de pachete, inclusiv internet, si mobile, reţelele
electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale de comunicaţii electronice, reţelele utilizate pentru
transmisia serviciilor de programe audiovizuale si reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie
transmisă.
d) Reţea publică de comunicaţii electronice reprezintă o reţea de comunicaţii electronice care este utilizată, în întregime
sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
e) Serviciu de comunicaţii electronice destinate publicului reprezintă un serviciu de comunicaţii electronice furnizat, de
regulă, cu titlu oneros, exclusiv sau în principal, unor terţe persoane.
f) Furnizor de reţele de comunicaţii electronice reprezintă o persoană a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în
furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice în condiţiile regimului de autorizare generală.
3. Obiectul Contractului
ADMINISTRATORUL constituie cu titlu oneros dreptul de acces asupra imobilului aflat în administrarea sa situat, pe
străzi din orasul Tg-Cărbuneşti (vezi anexa l la prezentă), în favoarea OPERATORULUI, în vederea instalării, întreţinerii,
înlocuirii sau mutării următoarelor elemente de reţea publică de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură
necesare susţinerii acesteia, adică:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Titlul lucrărilor)
3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de servitute, care se exercită în condiţiile legii, cu respectarea
principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
3.3. Accesul se acordă începând cu data de _____/____/_____ pe toată durata Contractului.

3.4. Suprafeţele de teren/construcţie asupra cărora se exercită dreptul de acces sunt următoarele:
3.5. Dreptul de acces, în înţelesul prezentului Contract, include posibilitatea de a avea liber acces si la facilităţile
imobilului, inclusiv orice drepturi accesorii, precum dreptul de servitute de trecere si/sau dreptul de instalare a liniei
subterane si/sau aeriene de alimentare cu energic electrică, precum si dreptul de a obţine toate avizele si autorizaţiile
necesare, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice
sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, prevăzute la art. 3.1., în conformitate cu interesele
OPERATORULUI.
3.6 Instalarea, întreţinerea, înlocuirea sau mutarea elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora se va realiza pe baza de documentaţie (proiect) avizat si autorizat
in condiţiile Legii nr.50/1991 republicata, modificata si completata privind „Autorizarea lucrărilor de construcţii".
3.7. Durata estimativă a executării lucrărilor de instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a elementelor de reţele publice de
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora va fi stabilita prin autorizaţia de
construire, iar durata menţinerii instalaţiilor pe suportul infrastructurii publice/private proprietatea orasului, este
de_________ani de la data notificării începerii lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 3.6.
3.8. Metodele de lucru ce urmează a fi utilizate pentru realizarea lucrărilor de acces pe proprietate, condiţiile efective,
precum si utilajele folosite sunt stabilite prin Proiectul de Execuţie (PE), cu Caietele de Sarcini (CS) si detaliile de execuţie
(DDE) din care a fost extrasa D.T.A.C (Documentaţie Tehnica pentru Autorizaţie de Construire).
3.9. In vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării clementelor de reţea publică de comunicaţii electronice sau
elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,
OPERATORUL va efectua următoarele lucrări:
a) conform planificării OPERATORULUI, lucrările de instalare, înlocuire sau mutare a elementelor de reţele publice de
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, sunt cele stabilite si aprobate prin
autorizaţia de construire obţinută legal de la autoritatea publica competenta.
b) periodic, lucrări de întreţinere si reparaţii a elementelor de reţele publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora, se vor efectua, după caz cu sau fără autorizaţie de construire dar obligatoriu pe
baza unui aviz/acord sau autorizaţia emisa de către autoritatea publica locala, ADMINISTRATOR pentru imobilul stâlpi de
iluminat si instalaţie de comunicaţii electronice de pe acestia, la care se intervine.
c) în caz de necesitate, lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă, vor putea fi începute dar cu condiţia comunicării acestora
către Autoritatea publica locala - ADMINISTRATOR, in cel mult 48 de ore de la data producerii avariei si cu respectarea /
încadrarea în condiţiile prevăzute de art. 3.9 .
(b). In cazul în care lucrările cu caracter de urgenta se produc pe instalaţiile aparţinând altui deţinător/proprietar, atunci
remedierea acestora nu se va putea face decât după obţinerea acordului deţinătorului legal al instalaţiei construcţiei
respective.
4. Drepturile si obligaţiile Părţilor
4.1. ADMINISTRATORUL are următoarele drepturi:
a) în cazul în care accesul este constituit cu titlu oneros, să încaseze tariful datorat pentru exercitarea de către OPERATOR
a dreptului de acces, sumă care include atât contravaloarea folosinţei, cât si, în măsura în care se produc prejudicii prin
efectuarea lucrărilor, si despăgubirea aferentă;1
b) să beneficieze de repunerea în starea iniţială a imobilului afectat de realizarea lucrărilor de acces sau de compensarea
cheltuielilor determinate de aducerea în starea iniţială a respectivului imobil;
c) să fie notificat prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia,
personal, cu cel puţin două zile lucrătoare în avans cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru
efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 3.9. sau pentru desfăsurarea unor activităţi de studiu ori de proiectare în vederea
efectuării acestor lucrări, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de
urgenţă;
d) să fie notificat, prin intermediul persoanei care exercită dreptul de folosinŃă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia,
personal, cu privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de
reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamităţi
naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere ori de reparaţii impuse de asigurarea
continuităţii furnizării reţelelor si serviciilor de comunicaţii electronice;
e) să îi fie afectat într-o măsură nesemnificativă dreptul de proprietate / folosinţă gratuită / închiriere / concesiune /
administrare asupra imobilului care face obiectul dreptului de acces;
f) să solicite mutarea în cadrul aceleiasi proprietăţi a elementelor de reţea de comunicaţii electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acesteia, în măsura în care aceasta este necesară pentru executarea unor lucrări sau
edificarea unor construcţii;
g) la încetarea prezentului contract să obţină dreptul de proprietate/folosinţă asupra eventualelor îmbunătăţiri aduse
terenului de către OPERATOR în perioada de derulare a prezentului contract si care conduc la cresterea calităţii agricole
si/sau la consolidarea terenului.
4.2. ADMINISTRATORUL are următoarele obligaţii:
a) să asigure accesul la termenele convenite de părţi si în zonele stabilite la art. 3.4., inclusive prin eliminarea acelor
împrejurări care ar putea împiedica exercitarea dreptului de acces în bune condiţii, astfel:
Să garanteze liberul acces la imobil, în maxim zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea OPERATORULUI,
pentru persoanele desemnate de OPERATOR în vederea efectuării măsurătorilor pentru întocmirea proiectului de lucrări;
În cazul contractelor încheiate cu titlu gratuit, se vor menţiona doar despăgubirile aferente prejudiciilor cauzate prin
efectuarea lucrărilor, în măsura în care acestea se produc.
Să garanteze liberul acces, în maxim_____________ zile lucrătoare de la primirea unei notificări din partea
OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate de OPERATOR si pentru toate materialele, utilajele si instalaţiile
necesare atât la executarea lucrărilor de construcţii si amenajări, cât si a lucrărilor de asamblare, instalare, modificare,
operare, întreţinere si reparare a reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare
susţinerii acestora, asa cum au fost descrise ia art. 3.1 .

Să pună la dispoziţia OPERATORULUI toate informaţiile necesare legale de existenţa unor eventuale restricţii asupra
utilizării imobilului, impuse de un terţ, în cazul în care acestea există.
b) să asigure, într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al proprietăţii si mediul înconjurător, tăierea
arborilor sau arbustilor, precum si a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de
acces, la solicitarea în scris a OPERATORULUI, pe cheltuiala OPERATORULUI si cu acordarea unei despăgubiri
conform art. 6.2., în situaţia în care nu există o soluţie alternativă, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei
mediului;
c) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; în cadrul Procesului verbal se vor
menţiona starea fizică a imobilului, dotările si utilităţile de care acesta beneficiază în momentul începerii lucrărilor;
d) să efectueze reparaţiile necesare asupra imobilului pe toată durata Contractului, cu excepţia celor cauzale de exercitarea
dreptului de acces;
e) să se abţină de la orice fapt personal, care ar avea drept consecinţă împiedicarea sau limitarea exercitării de către
OPERATOR a dreptului de acces care constituie obiectul prezentului Contract;
f) să nu instaleze în incinta imobilului ori pe, deasupra sau sub imobilul respective echipamente tehnice care ar putea să
afecteze buna funcţionare a reţelei OPERATORULUI, fară acordul scris al acestuia;
g) să răspundă pentru evicţiunea totală sau parţială si pentru viciile ascunse ale imobilului care împiedică exercitarea în
bune condiţii a dreptului de acces;
h) să nu pretindă si să nu primească nici un drept în legătură cu activitatea de afaceri a OPERATORULUI, altul decât
dreptul de a primi plăţile prevăzute în prezentul Contract;
i) să despăgubească OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea elementelor de reţele publice de comunicaţii
electronice sau de infrastructură amplasate pe, deasupra, în sau sub imobil, apar defecţiuni tehnice din culpa
ADMINISTRATORULUI;
j) să permită în cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR, pe baza unei notificări comunicate
telefonic persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, ADMINISTRATORULUI, în
cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenţă pentru prevenirea sau
înlăturarea consecinţelor generale de producerea unei calamităţi naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor
lucrări de întreţinere sau de reparaţii impuse de asigurarea continuităţii furnizării reţelelor si serviciilor de comunicaţii
electronice;
k) să acorde si OPERATORULUI eventualele condiţii mai favorabile, inclusiv referitoare la tarif, în ceea ce priveste
exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, stabilite de ADMINISTRATOR în favoarea unor terţi furnizori de reţele
publice de comunicaţii electronice prin contractele încheiate cu acestia;
l) să pună la dispoziŃia OPERATORULUI toate documentele necesare pentru înscrierea dreptului constituit prin prezentul
contract în cartea funciară a imobilului si pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor;
m) în situaţii justificate de necesitatea efectuării unor lucrări asupra imobilului ce ar afecta reţelele de comunicaţii
electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar necesita mutarea
lor să notifice, în scris, OPERATORULUI această intenţie, cu cel puţin _______ zile lucrătoare înainte de data planificată a
începerii lucrărilor; părţile, de comun acord vor lua o decizie cu privire la noul amplasament;
n) să asigure exercitarea dreptului de acces în condiţii la fel de comode pentru OPERATOR în cazul în care, în vederea
construcţiei de clădiri sau realizării de lucrări" solicită reasezarea reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susţinerii acestora, notificând în acest sens OPERATORUL conform lit. m);
o) să permită ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei Operatorului să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor
acestuia.
4.3. OPERATORUL are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construcţia prevăzută la art. 3.1., în condiţiile Legii nr. 154/2012 si ale
prezentului contract;
b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele cu caracter de urgenţă, sau să desfăsoare
activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări; aceste persoane au dreptul de acces numai în
măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea
OPERATORULUI si cu acordul persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, cu
acordul ADMINISTRATORULUI; exercitarea dreptului de acces se realizează cu respectarea clauzelor privind notificarea,
prevăzute la art. 9.
c) să realizeze, după transmiterea unei notificări cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, operaţiunile prevăzute la art. 4.2.
lit. b), dacă în termen de 45 de zile de la primirea solicitării din partea OPERATORULUI, ADMINISTRATORUL nu
efectuează aceste operaţiuni. Operaţiunile se vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puţin aspectul exterior al
proprietăţii si mediul înconjurător.
d) să încheie acorduri de utilizare partajată a infrastructurii (instalate conform prezentului Contract) cu alţi furnizori
autorizaţi de reţele publice de comunicaţii electronice;
e) să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei sale să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor săi;
f) să beneficieze de garanţia împotriva oricărei evicţiuni totale sau parţiale;
g) să fie notificat despre intenţia ADMINISTRATORULUI de a efectua lucrări asupra imobilului ce ar afecta reţelele de
comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, sau buna lor întreţinere ori care ar
necesita mutarea lor, cu cel puţin _______ zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea lucrărilor.
4.4. OPERATORUL are următoarele obligaţii:
a) poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului, din culpa sa, pe întreaga perioadă contractuală;
b) să notifice persoanei care exercită dreptul de folosinţă asupra imobilului sau, în lipsa acesteia ADMINISTRATORULUI,
cu cel puţin două zile lucrătoare în avans, cu privire la exercitarea dreptului de acces de către persoanele împuternicite de
OPERATOR, cu excepţia cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparaţii cu caracter de urgenţă, caz în
care notificarea se va face telefonic în condiţiile stabilite prin prezentul contract;
c) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor;
d) să obţină avizele/autorizaţiile necesare pentru realizarea lucrărilor;

e) să efectueze lucrările de acces pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul prezentului Contract cu respectarea
cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori a celor privind protecţia
mediului, a igienei si sănătăţii publice, a muncii, a ordinii publice si siguranţei naţionale;
f) să suporte în întregime cheltuielile legale de îndeplinirea formalităţilor necesare pentru înscrierea dreptului constituit prin
prezentul contract în cartea funciară a imobilului;
g) să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreţinerea si repararea reţelelor
publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, asa cum au fost descrise
mai sus;
h) să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de acces în condiţiile stabilite prin prezentul Contract, sumă
care include atât contravaloarea folosinţei, cât si, în măsura în care se produc prejudicii prin efectuarea lucrărilor,
despăgubirea aferentă''2;
i) să reaseze elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora, în
cadrul aceleiasi proprietăţi, pe cheltuiala proprie, când această reasezare este solicitată de ADMINISTRATOR pentru
construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări, în condiţiile convenite prin prezentul Contract. Când reasezarea
elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură destinate susţinerii acestora este
necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât ADMINISTRATORUL, cheltuielile vor fi suportate de
acestea;
j) să pună la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie a propriei reţele toate informaţiile necesare,
astfel încât să se evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice;
k) să respecte normele si standardele tehnice aplicabile echipamentelor instalate pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face
obiectul prezentului Contract;
l) să nu afecteze, decât cel mult într-o măsură nesemnificativă, dreptul de folosinţă asupra imobilului în cauză prin
efectuarea lucrărilor de acces sau, în cazul în care au fost deja effectuate lucrări de acces asupra aceluiasi imobil de către un
alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, să nu afecteze în mod permanent dreptul de folosinţă asupra
imobilului, printr-o restrângere suplimentară determinată de efectuarea unor noi asemenea lucrări;
m) prin exercitarea dreptului de acces prevăzut la an. 3.1. OPERATORUL nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului;
n) de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăţi sau, prin acordul
părţilor, de a compensa ADMINISTRATORULUI cheltuielile determinate de aducerea în starea iniţială a proprietăţii
afectate;
o) să folosească suprafeţele de teren/construcţiile afectate de exercitarea dreptului de servitude în scopul pentru care s-a
încheiat prezentul contract;
p) să restituie suprafaţa de teren/construcţie la sfârsitul perioadei prevăzute în prezentul Contract.
5. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea si Încetarea Contractului
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părţi.
5.2. Lucrările prevăzute la art. 3.9. se execută de la dala semnării de către părţi a Procesului verbal de începere a lucrărilor.
5.3. Dreptul de servitute care face obiectul prezentului Contract se instituie pe o perioadă de ________ ani sau pe toată
durata de existenţă a reţelelor de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură prevăzute la art. 3.1.
5.4. Părţile convin ca modificările în Contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-un Act adiţional la prezentul
Contract.
5.5. Contractul încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin dispariţia imobilului, la expirarea perioadei prevăzute la art.
5.3., ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaţiilor sau în condiţiile prevăzute la art. 5.6. ori la art. 8.3.
5.6. OPERATORUL poate solicita încetarea Contractului, prin transmiterea către ADMINISTRATOR a unei notificări cu
cel puţin 2 luni înainte, într-una din situaţiile următoare:
a) utilizarea elementelor de reţea sau de infrastructură instalate devine imposibilă, oneroasă sau mai puţin performantă
decât a fost prevăzut iniţial:
b) se modifică arhitectura reţelei publice de comunicaţii electronice a OPERATORULUI, iar elementele de reţea instalate
nu mai corespund noii arhitecturi;
c) autorizaţiile necesare desfăsurării activităţii OPERATORULUI nu pot fi obţinute.
2 În cazul contractelor încheiate cu titlu gratuit se vor menţiona doar despăgubirile, aferente, în masura în care acestea se
produc.
6. Tarifare
6.1. Părţile au convenit ca OPERATORUL să plătească suma de reprezentând contravaloarea dreptului de acces stabilit
conform art. 3.1.
6.2. În situaţia în care, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.9. se produc pagube materiale
ADMINISTRATORULUI, OPERATORUL va plăti acestuia, ca parte a tarifului convenit, o despăgubire calculată având în
vedere următoarele criterii:
- categoria de folosinţă si suprafaţa de teren afectată cu ocazia efectuării lucrărilor;
- tipurile de culturi si plantaţii afectate de lucrări;
- categoria construcţiei (construcţii de clădiri sau construcţii ingineresti) si suprafaţa construită afectată cu ocazia efectuării
lucrărilor;
- activităţile restrânse cu ocazia efectuării lucrărilor;
- gradul de uzură al imobilului.
6.3. Plata sumei prevăzute la art. 6.1. se datorează de la momentul semnării de către părţi a Procesului verbal de începere a
lucrărilor.
6.4. Plata se va face lunar/trimestrial/anual în contul ADMINISTRATORULUI, nr. RO65TREZ33721300205XXXXX CF
4898681 deschis la Trezoreria orasului Tg-Cărbuneşti, sau la caseria Primăriei Orasului Tg-Cărbuneşti.
6.5. în cazul în care OPERATORUL nu achită sumele datorate în temeiul prezentului contact la termenele prevăzute la art.
6.4., acesta datorează ADMINISTRATORULUI penalităţi în valoare de 2% din suma datorată pe luna sau fractie de
luna.Tariful stabilit prin prezentul contract privind exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica sau privata a
orasului Tg-Cărbuneşti se va plati in doua transe, egale, scadente la 31 martie si 30 septembrie, pentru anul in curs.

6.6. OPERATORUL, nu poate fi obligat să plătească taxele si impozitele legale aferente imobilului ce face obiectul
prezentului contract.
7. Cesiunea dreptului
7.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt furnizor de reţele publice de comunicaţii
electronice, autorizat în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, cu condiţia notificării
ADMINISTRATORULUI si a efectuării înscrierii în cartea funciară.
7.2. OPERATORUL rămâne dator faţă de ADMINISTRATOR numai pentru obligaţiile născute înainte de cesiune. Până la
notificarea cesiunii, OPERATORUL si cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor faţă de
ADMINISTRATOR.
8. Forţa majoră
8.1. Niciuna dintre părţi nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea în mod necorespunzător - totală sau
parţială - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră asa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 30 zile lucrătoare producerea
evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Această notificare va fi confirmată
ulterior, sub sancţiunea neluării în considerare, prin dovada eliberată de Camera de Comerţ si Industrie sau de alt organism
abilitat.
8.3. Dacă aceste împrejurări si consecinţele lor durează mai mult de _______ de zile lucrătoare, fiecare parte poate renunţa
la executarea contractului pe mai departe, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
9. Notificări
În accepţiunea părţilor, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi
transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol.
9.1. În cazul în care notificarea se transmite prin postă, se va utiliza un serviciu postal cu confirmare de primire si se
consideră primită de destinatar la data menţionată pe formularul tipizat de confirmare de primire.
9.2. în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu character de urgenţă, notificarea
telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile lucrătoare prin e-mail, fax sau postă.
9.3. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
9.4. Comunicările de rutină se pot efectua si prin email.
9.5. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor părţi, necesare în derularea acestui Contract sunt prevăzute mai jos. In
cazul modificării acestor informaţii partea în cauză este obligată să notifice cealaltă parte cât mai curând posibil, sub
sancţiunea considerării valabile a comunicării transmise la vechiul punct de contact.
10.Litigii
În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu
acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către
instanţele judecătoresti competente.
11.Clauze finale
11.1. Contractul se va înscrie de către OPERATOR în cartea funciară a imobilului asupra căruia se exercită dreptul de
acces si este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, deţinătorului cu orice alt titlu, precum si
dobânditorilor imobilului.
11.2. În cazul în care părţile îsi încalcă obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract, neexercitarea de partea care
suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu
înseamnă că ea a renunţai la acest drept al său.
11.3. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor si
înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.
Prezentul Contract a fost încheiat în formă autentică, într-un număr de 3 exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ________/________/__________.
PROPRIETAR/COMODATAR/LOCATAR/ OPERATOR
CONCESIONAR/ADMINISTRATOR
PRIMAR,
Sef Serviciu Buget Contabilitate,
Consilier Juridic,

ANEXA NR.1 LA CONTRACT
Anexa 1 - Actul doveditor al calităţii de PROPRIETAR asupra/al imobilului (în cazul ADMINISTRA TORULUI trebuie
menţionată expres posibilitatea acestora de a încheia acte juridice de natura celor care fac obiectul dreptului de acces)
Anexa 2 – Certificatul - Tip nr. ____ / ________________ al OPERATORULUI
Anexa 3 - Schiţa de amplasare a elementelor de reţea de comunicaţii electronice si a elementelor de infrastructură asociate
acestora, după caz.
Anexa 4 - Planul cadastral al imobilului, după caz.
Anexa 5 - Extrasul de Carte Funciară eliberat de ___________ sub nr. __________, după caz.
Anexa 6 - Certificatul fiscal nr. _______ din data______________ , emis de Circumscripţia Financiara a
______________________ _______________________________________si/sau Certificat Constatator emis de Oficiul
Registrului Comerţului.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitaţie publica în vederea vânzării a terenului în suprafaţă de
419 mp situat în satul Ştefăneşti, aferent imobilului Magazinului sătesc Ştefăneşti
( clădire grajd ), oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate al Biroului Adm.Dom.Public şi Privat;
- Solicitarea nr. 18206 din 23.10.2013 a d-nei Udroiu Elena Loredana;
- Raport de evaluare, intocmit de S.C CONSEVAL SRL-expert evaluator Ing. Giura Iulian ;
-Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- 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 scoaterea la licitaţie publica în vederea vânzării a terenului în suprafaţă de
419 mp situat în satul Ştefăneşti, teren aferent imobilului Magazin sătesc Ştefăneşti (clădire grajd),
oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Art.2.- Preţul de pornire la licitaţie în vederea vânzării terenului în suprafaţa de 419 mp situat in
satul Ştefăneşti, teren aferent imobilului Magazin sătesc Ştefăneşti (clădire grajd ) oraş Tg.Cărbuneşti,
judeţul Gorj, este de 4.740 lei.
Art.3.- Se aprobă caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publica a terenului în suprafaţa de
419 mp situat in satul Ştefăneşti, teren aferent imobilului Magazin sătesc Ştefăneşti (clădire grajd )
oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Art.4.- Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în forma autentica la Biroul Notarului
Public, taxele aferente urmând a fi suportate de cumpărător.
Art.5.- 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 31.10.2013, 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, 31 octombrie 2013
Nr. 107

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietelor de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea
închirierii spatiilor in suprafaţa de 26,3 mp si 12,8 mp - situate in Str. Teilor - fostul
laborator zootehnic, 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 Adm.Dom.Public şi Privat;
-Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- Codul Civil;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- (1) Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica în vederea închirierii a
spaţiului în suprafaţa de 26,3mp - situat in Str. Teilor- fostul laborator zootehnic, oraş Tg.Cărbuneşti.
(2) Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica în vederea închirierii a
spaţiului în suprafaţa de 12,8 mp - situat in Str. Teilor - fostul laborator zootehnic, oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire la licitaţie pentru spatiile in
suprafata de 26,3 mp si respectiv 12,8 mp, fiind de 0,84 lei/mp/luna.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2013
Nr. 108

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii „PICTOR FLORIN ISUF” Clubului Copiilor Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate ;
- datele despre viaţa şi activitatea pictorului Florin Isuf;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte,muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;
- Avizul nr. 4/18.10.2013 emis de Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Gorj;
- avizul Palatului Copiilor Tg.Jiu
nr. 901/25.09.2013 înregistrat la Consiliul Local
Tg.Cărbuneşti la nr. 16.760/26.09.2013;
- prevederile OG nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Procedurii de atribuirea denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional
de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MECTS nr. 6.564 din 13 decembrie 2011;
- prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , 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 atribuirea denumirii „PICTOR FLORIN ISUF” Clubului Copiilor
Tg.Cărbuneşti .
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti, şi conducerea Şcolii Gimnaziale 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 31.10.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2013
Nr. 109

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii „VASILICA UDROIU” Căminului Cultural
din satul Ştefăneşti, oraş Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate ;
- biografia -Vasilica Udroiu;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte,muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;
- Avizul nr. 5/18.10.2013 emis de Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Gorj;
- prevederile OG nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/21 mai 2007;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă atribuirea denumirii „VASILICA UDROIU” Căminului Cultural din satul
Ştefăneşti, oraş Tg.Cărbuneşti.
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 31.10.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2013
Nr. 110

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de SC Salubris Gilort SRL pentru producerea de flori
bianuale şi anuale

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 25.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si funcţionare a SC Salubris Gilort SRL din oraşul Tg.Cărbuneşti ;
- Legea nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru
modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si
rurale, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aproba tariful de 1 leu/buc + TVA pentru producerea de flori bianuale si anuale pentru
oraşul Tg.Cărbuneşti si localităţile arondate, începând cu data de 01.11.2013.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti şi conducerea SC Salubris Gilort SRL vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi 1 vot contra .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2013
Nr. 111

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitaţie publica in vederea închirierii a imobilului
„Fosta centrala termica CT2” situat pe Str. Bradului, 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 Adm.Dom.Public şi Privat;
- Scrisoarea de intenţie nr. 18136 din 21.10.2013 din partea SC MARIGRAB COM Turceni;
- Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- 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 Raportul de Evaluare întocmit de S.C EVALCONSULT GROUP S.R.L privind
închirierea imobilului „Fosta centrala termica CT2” situat în strada Bradului, oraş Tg.Cărbuneşti, în
suprafaţa de 288,00 mp, în vederea realizării unei pieţe agroalimentare.
Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică a imobilului „Fosta centrala
termica CT2”, situat în strada. Bradului, oraş Tg.Cărbuneşti, în suprafaţă de 288,00 mp în vederea
închirierii şi realizării unei pieţe agroalimentare.
Art.3.- Durata închirierii este de 10 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 8,40 lei/mp/luna
si va fi indexat anual cu indicele de inflaţie.
Art.4.- 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 31.10.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2013
Nr. 112

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
noiembrie,decembrie 2013 şi ianuarie 2014

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 9 alin.(3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- propunerile formulate în şedinţa consiliului local din data de 31.10.2013;
În temeiul art.35 alin.(1) şi art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: Domnul Săvescu Grigore se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru
lunile noiembrie, decembrie 2013 şi ianuarie 2014.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru
2 voturi contra şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2013
Nr. 113

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului FUGARU ION, prin pierderea calităţii de membru al
Partidului Democrat Liberal şi declararea locului de consilier local vacant

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- REFERATUL–CONSTATATOR nr. 20596/22.11.2013 la proiectul de hotărâre privind
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Fugaru Ion, prin pierderea
calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal şi declararea locului de consilier local vacant;
- adresa nr. 2395 din 30.10.2013 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PARTIDULUI
DEMOCRAT LIBERAL către Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria oraşului
Tg.Cărbuneşti cu nr. 18971 din 30.10.2013;
- prevederile art.9, alin.2, litera h¹), alin.(3) şi art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.71 alin.(2) lit. i) şi alin.(3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. nr.65/11.07.2012.
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.9, alin.(3) şi art. 12 din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-(1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
FUGARU ION prin pierderea calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal .
(2) Se declară vacant locul de consilier local al domnului FUGARU ION.
Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi
persoanelor interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru
1 vot contra şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 114

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului CIOPLEA ION, prin pierderea calităţii de membru al
Partidului Democrat Liberal şi declararea locului de consilier local vacant
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- REFERATUL – CONSTATATOR nr. 20597/22.11.2013 la proiectul de hotărâre privind
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Cioplea Ion , prin pierderea
calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal şi declararea locului de consilier local vacant;
- adresa nr. 2395 din 30.10.2013 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PARTIDULUI
DEMOCRAT LIBERAL către Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria oraşului
Tg.Cărbuneşti cu nr. 18971 din 30.10.2013;
- prevederile art.9, alin.2, litera h¹), alin.(3) şi art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.71 alin.(2) lit. i) şi alin.(3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. nr.65/11.07.2012.
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.9, alin.(3) şi art. 12 din Legea
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-(1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
CIOPLEA ION prin pierderea calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal .
(2) Se declară vacant locul de consilier local al domnului CIOPLEA ION.
Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi
persoanelor interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la
care au participat 12 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru
şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 115

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al
domnului IANĂŞ DUMITRU
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- procesul verbal al comisie de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier
local al domnului Ianăş Dumitru ;
- expunerea de motive,
- Raportul la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Ianăş Dumitru ;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2013 prin care se constată încetarea de drept a mandatului
de consilier local al domnului Fugaru Ion şi declararea locului de consilier vacant;
- adresa nr.2395 din 30.10.2013 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PDL,
înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 18971 din 30.10.2013, adresată Consiliului Local
al oraşului Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- procesul verbal întocmit de comisia de specialitate a consiliului local administraţie publică,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local al
domnului IANĂŞ DUMITRU, candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din 10
iunie 2012, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului FUGARU ION.
Art.2.- (1)Domnul IANĂŞ DUMITRU va face parte din comisia de specialitate a consiliului local
pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor .
(2) Comisia de specialitate a consiliului local pentru administraţie publică, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor se reorganizează în următoarea componenţă:
preşedinte – Motorga Florin, secretar – Boţoteanu Marian, membri- Luntraru Alexandru, Vârdarie
Dumitru, Ianăş Dumitru.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi
persoanelor interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la
care au participat 12 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru
şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 116

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al
domnului IONESCU MARIAN
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- procesul verbal al comisie de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier
local al domnului Ionescu Marian;
- expunerea de motive,
- Raportul la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului
IONESCU MARIAN ;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2013 prin care se constată încetarea de drept a mandatului
de consilier local al domnului Cioplea Ion şi declararea locului de consilier vacant;
- adresa nr.2395 din 30.10.2013 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PDL,
înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 18971 din 30.10.2013, adresată Consiliului Local
al oraşului Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- procesul verbal întocmit de comisia de validare a consiliului local;
- procesul verbal întocmit de comisia de specialitate a consiliului local pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi social-culturale, culte,muncă şi protecţie socială, protecţie copiii,tineret şi sport;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local al
domnului IONESCU MARIAN candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din 10
iunie 2012, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului CIOPLEA ION.
Art.2.- (1)Domnul IONESCU MARIAN va face parte din comisia de specialitate a consiliului local
pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte,muncă şi protecţie socială,
protecţie copiii,tineret şi sport;
(2) Comisia de specialitate a consiliului local pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copiii,tineret şi sport se reorganizează în
următoarea componenţă : preşedinte - Cocheci Constantin, secretar – Birău Dănuţ, membri - Neamţu
Tatiana, Ivăniş Grigore, Ionescu Marian.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi
persoanelor interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru
şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 117

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind organizarea Festivalului Judeţean „ E VREMEA COLINDELOR”
14-15 decembrie 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive;
- Raportul directorului Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;
- Regulamentul de organizare Festivalului Judeţean „ E VREMEA COLINDELOR”;
- Legea 215 / 2001 – Legea Administraţiei Publice Locale , cu modificările şi completările
ulterioare, republicată ;
- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă organizarea Festivalului Judeţean „ E VREMEA COLINDELOR” în perioada
14-15 decembrie 2013, conform Regulamentului de organizare prevăzut în anexă , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei astfel:
- 500 lei – diplome şi trofee;
- 500 lei – pavoazarea Scenei Centrului Cultural ( brad, beteală, instalaţii luminoase, etc.,)
- 350 lei – sonorizare şi onorarii membrii juriului;
- 650 lei – contravaloare masă (50x13 lei = 650 lei)
Art.3 - Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti şi
conducerea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 118

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget;
- 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. 5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr. 273 / 2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- referatul nr.19.919/14.11.2013 întocmit de dl.Stancioi Nicolae - Politia Locală;
- referatul nr.19.913 /14.11.2013 întocmit de dl.Glodeanu Alin consilier personal.
- referatul nr. 19.503/07.11.2013 întocmit de Luntraru Cristian;
- referatul nr.20.203/19.11.2013 întocmit de dl.Mladin Mircea din cadrul serviciului SVSU;
- referatul nr.20.229.20.11.2013 întocmit de dl. Corici Sorin din cadrul biroului ADPP;
- referatul nr.20.409/21.11.2013 întocmit de dl.Glodeanu Alin consilier personal;
- adresa nr. 2742/25.11.2013, transmisa de Colegiul Naţional Tudor Arghezi, înregistrata la Primăria
Tg.Cărbuneşti cu nr. 20.730/25.11.2013;
- decizia nr 22 / 25.11.2013, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la
Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 20.971 / 27.11.2013, diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor;
- adresa nr. 2.754/26.11.2013, transmisa de Colegiul Naţional Tudor Arghezi, înregistrata la Primăria
Tg.Cărbuneşti cu nr. 20.970/25.11.2013;
- adresa nr. 405 / 26.11.2013, emisa de Şcoala Generala nr. 1 „George Uscatescu”, înregistrata la Primăria
Tg.Cărbuneşti cu nr. 20.972 /27.11.2013 ;
- contul de execuţi la data de 20.11.2013 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă rectificarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe
capitole bugetare, între titluri, articole si alineate cu suma de – 56,00 mii lei, 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 2013, conform anexei nr. 2.
(formular cod 14).
Art.3.- Se aprobă modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 3. (formular cod 11/02).
Art.4. – Se aprobă achiziţionarea unei autoutilitare marca Dacia în sistem leasing, în vederea
dotării Politiei Locale Tg.Cărbuneşti.
Art.5.- Anexele nr. 1,2 şi 3 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 27.11.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 119

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea
Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului de specialitate ;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
modificata prin Legea nr.13/2011;
- Prevederile art. 107 şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr. 76/2013 privind aprobarea Organigramei şi Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate
al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea
Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2013;
- Rezultatul examenului de promovare în treapta profesională superioară a personalului contractual
conform procesului verbal nr. 19167/2013;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale
serviciilor subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexelor nr. I şi II.
Art.2.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor înfiinţat in subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, conform anexelor nr.
I/A şi II/A.
Art.3.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului
de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I/B şi II/B.
Art.4.- Anexele nr. I, II, I/A, II/A, I/B şi II/B fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 120

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri numitului
Hăinaru Florin Daniel, în vederea realizării unei locuinţe
în oraş 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 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 ;
- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39 /2006 , aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008
- Solicitarea nr.18.442/24.10.2013 a d-lui Hăinaru Florin Daniel din oraşul Tg.Cărbuneşti, satul
Ştefăneşti, nr.65 , judeţul Gorj, privind atribuirea unui lot de teren, pentru construcţie locuinţă pentru
tineri în vatra de sat Cojani, oraş 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 atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei terenul în suprafaţa de
500,00 mp. (20x25) lotul cu nr. 65 numitului Hăinaru Florin Daniel, CNP 1851029181099, din
oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Ştefăneşti, nr.65, judeţul Gorj, situat în satul Cojani, oraşul Tg.Cărbuneşti,
judeţul Gorj (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului menţionat la art.1 este obligat
sa înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului conform art.6 alin.(1)
din Legea nr.15/2003 şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată. cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Nerespectarea acestei obligaţii duce la retragerea dreptului de folosinţa asupra
terenului atribuit.
Art.3.- 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 27.11.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 121

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj –Poliţia oraş
Tg.Cărbuneşti a unui teren în suprafaţa de 112,00 mp situat în partea de nord a căii de acces din
strada Eroilor a clădirii- sediului din Tg.Cărbuneşti strada Tudor Arghezi, nr. 2 A, 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 serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi al biroului A.D.P.P.;
- Solicitarea cu nr.350861/11.11.2013 a Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj –Poliţia oraş
Tg.Cărbuneşti, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 19740/12.11.2013 prin care solicită darea în
administrare a terenului în suprafaţă de 125,19 mp situat în partea de nord a căii de acces din strada
Eroilor a clădirii sediului din Tg.Cărbuneşti, strada Tudor Arghezi nr.2 A, judeţul Gorj;
- Prevederile art.36 alin(2), lit.c), alin.(5), lit. a), art123 ale 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 aprobă darea în administrarea Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj –Poliţia
oraş Tg.Cărbuneşti a terenului în suprafaţă de 112,00 mp situat în partea de nord a căii de acces din
strada Eroilor a clădirii- sediului din Tg.Cărbuneşti, strada Tudor Arghezi, nr.2 A, judeţul Gorj,
pentru parcarea autoturismelor din dotare şi asigurarea condiţiilor de siguranţă. Terenul este identificat
prin planul de situaţie anexat la prezenta hotărâre.
Art.2.- Terenul aferent incintei Internatului Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” se diminuează
cu suprafaţa de teren de 112,00 mp (1639,00 mp -112,00 mp = 1527,00 mp).
Art.3- Primarul, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi conducerea
Poliţiei Tg.Cărbuneşti, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi 1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 122

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea bunului-mijloc fix –
“Rezervor 25 mc cu serpentina stadion” din domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti.

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; - Raportul de specialitate nr. 20333/20.11.2013;
- Cererea domnului Dobrotă Vasile referent - Centrul Cultural „Tudor Arghezi” prin care solicita
scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea bunului-mijloc fix „Rezervor 25 mc cu serpentina
stadion” cu valoarea de inventar de 2.856 lei;
- prevederile Legii nr.15/1994, republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, pct.22 si 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr15/1994,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.909/1997, modificata si completata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea bunului-mijloc fix „Rezervor
25mc cu serpentina stadion” având valoarea de inventar de 2.856 lei, inventariat in domeniul privat
al oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Suma încasata din valorificarea bunului casat se face venit la bugetul Centrului Cultural
,,Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti .
Art.3.- Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti a bunuluimijloc fix „Rezervor 25 mc cu serpentina stadion” cu valoarea de inventar de 2.856 lei.
Art.4.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 123

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv
„GILORTUL TG.CĂRBUNEŞTI” pe anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate nr. 20332/20.11.2013;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.5/ 2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 ;
- prevederile Legii nr.69/2000 - Legea educaţiei fizice si sportului, cu modificările si completările
ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv „Gilortul
Tg.Cărbuneşti”, pe anul 2013, astfel :
Venituri totale – 141.000 lei, din care:
- 31.000 lei - venituri proprii
- 110.000 lei – subvenţie de la bugetul local
Cheltuieli totale – 141.000 lei.
Art.2.- Detalierea veniturilor si a cheltuielilor este indicata in anexa nr.1, care face parte integranta
din prezenta hotărâre.
Art.3.- Primarul, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi conducerea
Clubului Sportiv „Gilortul Tg.Cărbuneşti” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la
care au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru
şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 124

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 124 din 27.11.2013

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
CLUBULUI SPORTIV „GILORTUL TG.CĂRBUNEŞTI” PE ANUL 2013

Venituri
Denumire indicatori

Venituri totale , din care:
Donatii si sponsorizari
Subventii buget local
Alte venituri
Cheltuieli
Denumire indicatori

Cheltuieli, total din care
Chelt.cu colaboratorii,jucători,staff tehnic,
staff administrativ, arbitrii (protocol,mese
fotbalişti,indemnizaţii
arbitraj,premii,salarii,etc.)
Contribuţii la bugetul de stat aferent
colaboratorilor
Cheltuieli taxe,transferuri, legitimaţii, taxe
AJF GORJ
Cheltuieli deplasari la jocuri si
antrenamente
Obiecte de inventar (echipament , mingi,
dotări vestiare)
Cheltuieli cu consumabilele
(apa,medicamente, var pentru marcare teren
de fotbal, benzina pentru maşina de tuns
gazon)
Alte cheltuieli-amortizare,comisioane
bancare,amenzi,majorări, etc.)
Cheltuieli neprevăzute
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

-LEIBuget iniţial
aprobat prin
HCL nr.59/2013
131.000
30.000
100.000
1000

Buget
rectificat
HCL
124/27.11.2013
141.000
30.000
110.000
1000

-LEIBuget iniţial
Buget
aprobat prin
rectificat
HCL nr.59/2013
HCL
124/27.11.2013
131.000
141.000
78.000
88.000

Influenţe
+ 10.000
0
+ 10.000
0

Influenţe
+ 10.000
+ 10.000

12.000

12.000

0

6.000

6.000

0

15.000

15.000

0

10.000

10.000

0

2.000

2.000

0

5.000

5.000

0

3.000

3.000

0

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea contractului de închiriere nr. 23617/18.12.2007

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 Adm.Dom.Public şi Privat;
- solicitările nr. 7303/04.04.2013 şi 20081/15.11.2013 din partea dl.Giurea Ion;
-Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- Codul Civil;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- (1) Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 23617/18.12.2007 încheiat între
oraşul Tg.Cărbuneşti şi Giurea Ion, având ca obiect spaţiului în suprafaţa de 15,36 mp - situat în
strada Teilor, oraş Tg.Cărbuneşti pentru o perioadă de 2 ani începând cu data de 18.12.2013. .
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 125

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitaţie publica in vederea închirierii a spaţiului în suprafaţă de 21,89 mp
situat în incinta Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”

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 Adm.Dom.Public şi Privat;
- Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- Codul Civil;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică in vederea închirierii a spaţiului în
suprafaţă de 21,89 mp situat în incinta Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” oraş Tg.Cărbuneşti, în
vederea desfăşurării de activităţi comerciale.
Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 5,50 lei/mp/luna
si va fi indexat anual cu indicele de inflaţie.
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 27.11.2013, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru
şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013
Nr. 126

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget;
- 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. 5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr. 273 / 2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- decizia nr.28/05.12.2013 emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata
la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.046/09.12.2013, majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de
personal, la suma de 22.184 lei;
- adresa nr.7.465/09.12.2013, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti, înregistrata
la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.008 /27.11.2013 ;
- decizia nr. 29/05.12.2013, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj ,
înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.007/09.12.2013, retragere suma din 11.02.02;
- adresa nr.2.890/09.12.2013 emisa de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrata la Primăria
Tg.Cărbuneşti cu nr.22.006/09.12.2013;
- adresa nr.2.900/11.12.2013 emisa de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrata la Primăria
Tg.Cărbuneşti cu nr.22.150/11.12.2013;
- adresa nr. 442/11.12.2013 emisa de Şcoala Gimnazială „George Uscătescu”, înregistrata la
Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr.22.183/12.12.2013;
- contul de execuţie la data de 09.12.2013;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe
capitole bugetare, între titluri, articole si alineate cu suma de -161,50 mii lei, 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 2013, conform anexei nr. 2.
(formular cod 14).
Art.3.- Se aprobă rectificarea şi modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate
din venituri proprii şi subvenţii cu suma de +1.300,00 mii lei, 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 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 12.12.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 12 decembrie 2013
Nr. 127

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget;
- 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. 5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr. 273 / 2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- decizia nr.32/16.12.2013 emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la
Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.383/17.12.2013, retragerea sumei de 138.000 lei din 11.02.02 – Sume
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor ;
- adresa nr. GJ 44544/03.12.2013, transmisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj,
înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.376/16.12.2013, redistribuire suma din 42.02.58 - Finanţarea
subprogramului Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor in 42.02.65 - Finanţarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locala ;
- referatul nr. 86/05.11.2013, întocmit de Luntraru Cristian, vicepreşedinte la CS Gilortul Tg.Cărbuneşti,
înregistrat la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 19.503/07.11.2013, alocarea suma de 2.000 lei pentru desfăşurarea
activităţii CS Gilortul Tg.Cărbuneşti;
- adresa nr. 2.926/17.12.2013, emisa de colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrata la Primăria
Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.400/17.12.2013;
- adresa nr. 451/17.12.2013 emisa de Şcoala Gimnaziala nr.1 „George Uscatescu” Tg.Cărbuneşti, înregistrata
la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 22.446 /17.12.2013;
- contul de execuţie la data de 16.12.2013;

În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe
capitole bugetare, între titluri, articole si alineate cu suma de -138,00 mii lei, 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 2013, conform anexei nr. 2.
(formular cod 14).
Art.3.- Se aprobă bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii şi
subvenţii 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 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.12.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 18 decembrie 2013
Nr. 128

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea “Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014”

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;
- prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
- adresa nr.41256/2013 transmisă de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind
acceptul pentru proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014;
- prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 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 „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014” din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, din cadrul Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţa a Persoanelor Tg.Cărbuneşti şi din cadrul Poliţiei Locale Tg.Cărbuneşti conform
anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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 18.12.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 18 decembrie 2013
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri numitului
Cicea Ionuţ -Marian, în vederea realizării unei locuinţe
în oraş 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 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 ;
- Solicitarea nr.22.154/11.12.2013 a d-lui Cicea Ionuţ-Marian din oraşul Tg.Cărbuneşti, satul
Ştefăneşti, nr.186, judeţul Gorj, privind atribuirea unui lot de teren, pentru construcţie locuinţă
pentru tineri în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;
- HCL nr. 40/24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri;
- HCL nr. 29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului 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 atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei terenul în suprafaţa de
455,00 mp. (14mx32,50m) lotul cu nr. 19 numitului Cicea Ionuţ-Marian, CNP 1811124181096, din
oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Ştefăneşti, nr.186, judeţul Gorj, situat
în satul Cojani, oraşul
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului menţionat la art.1 este obligat
sa înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului conform art.6 alin.(1)
din Legea nr.15/2003 şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată cu modificările
şi completările ulterioare.
(2) Nerespectarea acestei obligaţii duce la retragerea dreptului de folosinţa asupra
terenului atribuit.
Art.3.- 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 18.12.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor pentru alimentarea cu apă la sistemele de alimentare cu apă din
satele Tupşa şi Floreşteni, 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 dl.Vlăduţescu Ovidiu;
- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu completările si modificările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale modificata;
- Referatul nr. 21876/06.12.2013 întocmit de administrator Vlăduţescu Ovidiu;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 29 ianuarie 2013;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă tariful de 3,50 lei/mc de apă la sistemul de alimentare cu apă sat Tupşa, oraşul
Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Se aprobă tariful de 3,00 lei/mc de apă la sistemul de alimentare cu apă sat Floreşteni,
oraşul Tg.Cărbuneşti.
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 18.12.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 18 decembrie 2013
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Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind diminuarea taxelor prevăzute de HCL nr. 31 din 27.03.2013 articolul 1 litera A şi
HCL nr.128 din 29.11.2011, practicate de Administraţia Pieţii pentru perioada
ianuarie şi februarie 2014
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive;
- Referatul nr.21682/04.12.2013 întocmit de administrator Vlăduţescu Ovidiu;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- Cererea persoanelor fizice si juridice nr. 21.527/03.12.2013 depusa la registratura instituţiei
prin care solicita diminuarea taxelor practicate in piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti, sector
industrial;
- Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu completările si 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 diminuarea taxelor prevăzute de HCL nr. 31 din 27.03.2013 articolul 1 litera A
şi HCL nr.128 din 29.11.2011, practicate de Administraţia Pieţii, pentru comercianţii din piaţa
agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti – sectorul industrial pentru lunile ianuarie şi februarie 2014,
astfel:
Nr. crt.
Denumire
Taxa stabilita Taxa stabilita
Diminuare
Taxa de plata
taxa
conform HCL conform HCL
lunile
128/29.11.2011 31/27.03.2013
ianuarie şi
art.1 litera A
februarie
2014
1.
Taxa piaţa
-2,1 lei
-1,0 lei
1,1 lei
lei/mp/zi
2.
Taxa utilizare
525 lei
-250 lei
275 lei
stand lei /luna
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi Administraţia Pieţii vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.12.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 18 decembrie 2013
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,
Având în vedere :
- adresa nr. 7316/29.11.2013 a Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la nr.
21342/29.11.2013;
- prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările
ulterioare;
- OUG nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în
vederea descentralizării;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată 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.- Se desemnează următorii reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în
Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti:
A. Membri titulari : 1. consilier local Popescu Nicolae
2. consilier local Boţoteanu Marian
B. Membri supleanţi: 1. consilier local Motorga Florin
2. consilier local Ivăniş Grigore
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerea Spitalului
Orăşenesc Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.12.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 18 decembrie 2013
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia socială de analizare a
solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuinţe destinate închirierii pentru tineri cu
vârsta pana la 35 ani construite prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- prevederile HCL 129 /2008 privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul A.N.L;
- prevederile Legii 114/1996 , legea locuinţei republicata modificata si completata;
- prevederile Legii 152/1998 republicata 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 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , modificata prin
HG 592/2006;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se numeşte domnului Ianăş Dumitru - membru în Comisia socială de analiză a
solicitărilor/cererilor depuse de către solicitanţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de
către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe destinate tinerilor si familiilor de tineri în vârstă de până la
35 de ani, în locul domnului Fugaru Ion.
Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, Comisia Sociala si 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 18.12.2013, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
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