ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a
Bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Tg. Cărbunești

-

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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 nr. 38/04.01.2017;
Ordinul nr. 2.890/21.12.2016 al Ministerului Finanţelor Publice privind norme metodologice pentru
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016;
Contul de execuţie al Bugetului Local la 30.12.2016;
Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de
Dezvoltare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2016 cu suma de
679.950 lei.
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 extraordinare din data 05.01.2017 la care
au participat 10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Tg. Cărbunești, 05 ianuarie 2017
Nr. 1

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 2016

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate nr. 1.193 / 18.01.2017;
- Ordinul nr. 2890/21.12.2016 al Ministerului Finanţelor Publice privind norme metodologice
pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016;
- Contul de execuţie al Bugetului Local la 30.12.2016;
- Legea nr.273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
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. Cărbunești, întocmite la data de 30.12.2016, conform anexelor nr. 1 și nr. 2,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 2

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

Anexa nr. 1 la HCL nr. 2/26.01.2017
Bugetul local de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2016
-VENITURINr. Denumire indicator
Crt.

1 Impozit pe venit din transfer
drepturi imobiliare
2 Cote si sume defalcate 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 Taxe pe servicii specifice
8 Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe
activități
9 Alte impozite si taxe fiscale
10 Venituri din proprietate
11 Venituri din prestări servicii si
activități
12 Venituri din taxe administrative si
eliberări de permise
13 Amenzi, penalități si confiscări
14 Diverse venituri
15 Donații si sponsorizări
16 Venituri din valorificarea unor
bunuri ale unității adm-teritoriale
17 Subvenții din venituri proprii ale
Ministerului de sănătate către
bugetele locale pentru finanțarea
aparaturii medicale si echipamentelor
de comunicații in urgenta de sănătate
spitale
18 Sprijin acordare ajutor încălzire
19 Subvenții de la bugetul de stat pentru
finanțarea sănătății
20 Sume primite de la bug. județean
pentru plata drepturilor de care
beneficiază copii cu cerințe
educaționale speciale integrați in
învățământul de masa
21 Sume alocate din bugetul ANCPI
pentru finanțarea lucrărilor de
înregistrare sistematica din cadrul
Programului National de cadastru si
carte funciara
TOTAL

lei
Prevedere
Prevedere
Cont de
inițiala conf. definitiva HCL execuție
HCL.
146/27.12.2016 30.12.2016
9/01.02.2016
03.18.00
28.000
28.000
32.941

Cod
indicator

04.00.00

3.480.000

3.954.100

3.905.646,84

07.00.00
11.02.00
11.05.00
11.06.00

1.542.000
5.048.000
148.000
216.000

1.542.000
6.151.900
148.000
521.000

1.045.925,49
6.085.883,74
148.000
521.000

15.00.00
16.00.00

500
518.000

500
518.000

221
321.495

18.00.00
30.05.00
33.00.00

5.000
218.000
236.000

5.000
218.000
236.500

4.726
262.323,01
181.663

34.00.00

161.800

161.800

113.349,07

35.00.00
36.00.00
37.00.00
39.00.00

560.000
857.200
0
0

554.000
908.900
14.000
1.330

337.800
451.436,99
14.000
1.325

42.18.01

0

47.000

42.000

42.34.00
42.41.00

10.000
50.400

10.000
56.400

2.199
56.280

43.30.00

0

34.350

33.734,80

43.34.00

0

135.000

0

13.078.900

15.245.780

13.561.949,94

Procent de încasare an 2016 este de 80,82%..

- Cheltuieli
Nr. Denumire indicator
Crt.

Cod
indicator

–leiPrevedere
Plați nete de casa la
Definitiva
30.12.2016
HCL 146 din
27.12.2016
2.502.750
2.123.015,86
292.000
205.899,87

1 Autorități executive
2 Alte servicii generale

51.00.00
54.00.00

Prevedere
inițiala
conf.
HCL.
9/01.02.2016
2.518.750
367.000

3 Tranzacții privind datoria
publica
4 Ordine publica si siguranța
naționala
5 Învățământ

55.00.00

10.000

10.000

6.755,75

61.00.00

696.900

711.400

484.955,26

65.00.00

4.359.000

5.431.550

5.359.303,82

6 Sănătate
7 Cultura, recreere si religie
8 Asigurări si asistenta sociala

66.00.00
67.00.00
68.00.00

211.300
810.000
1.517.100

275.400
926.500
1.594.000

256.306,27
585.759,64
1.412.058,41

9 Locuințe, servicii si
dezvoltare publica
10 Protecția mediului

70.00.00

2.187.500

2.278.000

1.599.145,72

74.00.00

73.300

78.300

61.358,08

11 Transporturi
TOTAL CHELTUIELI

84.00.00

1.008.000
13.758.850

1.825.830
15.925.730

1.553.301,37
13.647.860,05

Conform contului de execuție la data de 30.12.2016 veniturile încasate sunt in suma de 13.561.949,94 lei
iar plățile nete de casa la data de 30.12.2016 sunt in suma de 13.647.860,05 lei. La încheierea exercițiului
financiar 2016 s-a înregistrat un deficit in suma de 85.910,11 lei.
Nota: La data de 31.12.2015 instituția a înregistrat un excedent al bugetului local in suma de 679.950 lei care
însumat cu deficitul anului 2016 respectiv 85.910,11 lei, reprezintă disponibilul de 594.039,89 lei conform cont
de execuție si extras de cont închidere la data de 30.12.2016.
Suma de 679.950 lei ( excedent an 2015 ) a fost virata cu OP.209/30.12.2016 pentru acoperirea deficitului SD
- conform HCL 1/05.01.2017, aferent an 2016, iar suma de 594.039,89 lei aflându-se in disponibilul secțiunii de
funcționare la data de 30.12.2016.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

Anexa nr. 2 la HCL nr.2/26.01.2017
Bugetul local de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii orașului
Tg. Cărbunești pe anul 2016
-VENITURINr. Denumire indicator
Crt.

1 Alte venituri din prestări servicii si
alte activități venituri proprii
administrația pieții
TOTAL

lei
Cod
Prevedere
Prevedere
Cont de
indicator inițiala conf. definitiva
execuție
HCL.
HCL146/
30.12.2016
9/01.02.2016 27.12.2016
33.10.50
129.800
129.800
80.800

129.800

129.800

80.800

Procent de încasare an 2016 este de 62,24 % .
-Cheltuieli –
Nr. Denumire indicator
Crt.

Cod
indicator

1 Administrația pieții
70.10.04
2 Alte cheltuieli in domeniul 83.10.03.03
agriculturii Pășunat

TOTAL CHELTUIELI

Prevedere
inițiala
conf.HCL.
9/01.02.2016
133.000
1.000

134.000

leiPrevedere
Plăți nete de casa
definitiva
la 30.12.2016
HCL 146/
27.12.2016
133.000
84.806,40
1.000
0

134.000

84.806,40

Conform contului de execuție la data de 30.12.2016 veniturile încasate sunt in suma de 80.800
lei iar plățile nete de casa la data de 30.12.2016 sunt in suma de 84.806,40 lei . La încheierea
exercițiului financiar 2016 s-a înregistrat un deficit in suma de 4.006,40 lei.
Nota : La data de 31.12.2015 instituția a înregistrat un excedent in suma de 4.200 lei care însumat cu
deficitul anului 2016 respectiv 4.006,40 lei , reprezintă disponibilul de 193,60 lei conform cont de
execuție si extras de cont închidere la data de 30.12.2016.
Suma de 4.006,40 lei a fost virata cu OP.208/30.12.2016 pentru acoperirea deficitului Sf- conform
Deciziei nr. 6/04.01.2017, aferent an 2016, iar suma de 193,60 lei aflându-se in disponibilul secțiunii de
funcționare la data de 30.12.2016.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

Nr.
crt.
1.

Denumire

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5006
–disponibil sume mandat depozit local - lei Cod clasificație
Sold inițial
Încasări în anul
bugetară
01.01.2016
2016

Disponibil sume
mandat depozit local

5006

19.779

15.004

Plăti în anul
2016

Sold final

10.958

23.825

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5033
–disponibil sume colectate buget local
Nr. crt.

Denumire

1.

Disponibil sume
colectate buget local

Cod clasificaţie
bugetară
5033

Sold iniţial
01.01.2016
0

Încasări în
anul 2016
35.225

- lei Plăţi efectuate
în 2016
35.225

Sold final
0

CONT DE EXECUȚIE A SUBVENȚIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
ÎN ANUL 2016
-leiNr.
crt

Denumire subvenție

Cod clasif
bugetară

Prev
bug.

Subvenții
primite

Subvenții
utilizate

Cont de cheltuiala

Sume de
restituit

1

Subv.ptr acordarea ajut de inc
locuinței conf. OUG 70/2011
Subvenții din bugetul de stat
pentru finanțarea sănătății

21A423400

10.000

2.199

2.199

24A681501570201

0

21A424100

56.400

56.280

56.280

24A6850501000

0

2

Nr
crt
1

Nr.
crt
1

CONT DE EXECUȚIE AL SUMELOR PRIMITE DE LA BUGETUL JUDEȚULUI
PENTRU PLATA DREPTURILOR DE CARE BENEFICIAZĂ COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE
SPECIALE INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
- lei Denumire subvenție
Cod clasif.
Prevedere
Sume
Sume
Cont de
Sume de
bugetară
bugetara
primite
utilizate
cheltuiala
restituit
Sume primite de la bugetul județului
pentru plata drepturilor de care
beneficiază copii cu cerințe
educaționale speciale integrați în
învățământul de masă

21A433000

34.350

33.734,80

33.734,80

24A6500570201

0

CONT DE EXECUȚIE A SUBVENȚIILOR
PRIMITE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII CĂTRE BUGETELE LOCALE PTR.
FINANȚAREA APARATURII MEDICALE ȘI ECHIPAMENTELOR DE COMUNICAȚII ÎN SĂNĂTATE LA DATA DE
30.12.2016
-leiDenumire subvenție
Cod clasif
Prev
SubvSubCont de chletuiala
Sume
bugetară
bug.
enții
venții
de restituit
primite
utilizate
Subvenţii din veniturile proprii ale 21A421801
47.000
42.000
42.000
24A660800510228
0
Ministerului Sănătăţii către bugetele
locale pentru finanţarea aparaturii
medicale
şi
echipamentelor
de
comunicaţii în urgenţă în sănătate

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea de facilităţi fiscale în conformitate cu
Legea 227/2015 - art. 456 alin.(2) lit.k și art 464 alin.(2) lit. j
şi cu H.G. nr. 1/2016 cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,
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. 227/2015 privind Codul fiscal cu completările si modificările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 1/2016 privind normele de aplicare a Codului 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 2017 se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru
clădirea folosită ca domiciliu și scutirea de la plata impozitului/taxei pe terenurile aflate în proprietatea
persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din ajutor social.
Art.2.- Pentru anul fiscal 2017 se aprobă reducerea taxei speciale de salubrizare la jumătate din
cuantumul taxei datorate, pentru persoanele ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din ajutor
social.
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 26.01.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 3

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu
Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999, poziția nr. 140

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al doamnei Rădulea Daniela, consilier principal in cadrul Biroului
Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului Tg. Cărbunești;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 65/29.06.2016 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
orașului Târgu Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999.
- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală ,
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești
însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, după cum urmează :
La poziția nr. 140, coloana 5- Valoare de inventar va avea următorul cuprins : ,,107.205,40 lei”.
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de
la art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si
completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 4

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu
Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul
Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 67
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- HCL nr. 79/25.07.2016, prin care s-a aprobat Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor
si terenurilor aflate in patrimoniul orașului Tg-Cărbunești;
- Contractul de lucrări nr. 22249/11.11.2016 branșament trifazat Școala Primară Pojogeni;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești însușit
prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum urmează :
La poziția nr. 67 :
- coloana 3 va avea următorul cuprins:„ Pojogeni; a).Clădire școală (nouă), Suprafața construita= 240 mp,
Suprafața desfășurata = 240 mp, b).Clădire școală (veche), Suprafața construita = 187 mp, Suprafața
desfășurata = 187 mp, c.)Clădire grădiniță, Suprafața construita=83 mp, Suprafața desfășurata=83 mp,
d). Clădire fosta Primărie, Suprafața construita=84 mp, Suprafața desfășurata=84 mp, e).Magazie,
Suprafața construita=39 mp, Suprafața desfășurata=39 mp, f)WC, Suprafața construita=9 mp, Suprafața
desfășurata= 9 mp, g). Împrejmuire, Lungime = 36 ml, h).Teren aferent, Suprafața =11733 mp, i).
Branșament trifazat.”
- coloana 4 va avea următorul cuprins : „a). 1972, b).1938, c).1938, d). 1935, e).1940, f).1950, g).2013,
h).1935, i). 2016.”
- coloana 5 va avea următorul cuprins : „a). 181661,5 lei, b). 82820 lei, c). 63364,29 lei, d). 47137,07 lei,
e). 3939 lei, f). 1890 lei, g). 1446,81 lei, h).62048,19 lei, i). 7404,39 lei.”
- coloana 6 va avea următorul cuprins : „ Proprietate publica a orașului Tg. Cărbunești, conform H.C.L.
nr. 55/02.09.1999, modificata si completata prin prezenta hotărâre.”
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de la
art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au participat
15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul
Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 5

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu
Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind
atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor
din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 75

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
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 transmisa de către Spitalul Orășenesc de Urgenta Tg-Cărbunești nr. 10425/30.12.2016,
înregistrata la Primăria orașului Tg-Cărbunești sub nr. 96/04.01.2017;
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10014/14.12.2016, privind lucrarea
Modernizare rețea apa calda Ambulatoriu;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 51/28.07.2014 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
orașului Târgu Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999;
- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală ,
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești
însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum
urmează : La poziția nr. 75, coloana 5, litera h) va avea următorul cuprins : ,, h).= 3.607.089 lei ”.
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de
la art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si
completările ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 6

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu
Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind
atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor
din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 2
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate al Biroului Adm. Dom. public si Privat;
- HCL nr. 79/25.07.2016, prin care s-a aprobat Reevaluarea activelor fixe corporale de natura
construcțiilor si terenurilor aflate in patrimoniul orașului Tg-Cărbunești;
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 64/13.12.2016 privind lucrarea de Modernizare
DC 18 cu origine Dj 661- Drum acces Vatra de Sat Cojani, Oraș Tg-Cărbunești, km 0+000- km 0+950,
județul Gorj;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală ,
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești
însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum
urmează : La poziția nr. 2:
- coloana 2 va avea următorul cuprins : „Drum comunal DC 18 Cojani”,
- coloana 5 va avea următorul cuprins : „495477,89 lei”.
- coloana 6 va avea următorul cuprins : „Proprietate publica a orașului Tg. Cărbunești, conform
H.C.L. nr. 55/02.09.1999, modificata si completata prin prezenta hotărâre”.
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de
la art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si
completările ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 7

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu
Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul
Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 57
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate al Biroului Adm. Dom. public si Privat;
- HCL nr. 79/25.07.2016, prin care s-a aprobat Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor
si terenurilor aflate in patrimoniul orașului Tg-Cărbunești;
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 43/29.09.2016 privind lucrarea de Instalație de
încălzire, centrala termica in clădirea CT1- Clubul Pensionarilor, oraș Tg-Cărbunești, județul Gorj;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești însușit
prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum urmează :
La pozitia nr. 57 :
- coloana 3 va avea următorul cuprins : „Localitatea Tg-Cărbunești ;1). a). Clădire CT1- ,,Clubul
Pensionarilor”, b). Suprafața construita = 200 mp, Suprafața desfășurata = 200 mp; 2) a). Clădire solara,
b). Suprafața construita=48 mp, Suprafața desfășurata=90 mp ; 3). a). Clădire CT2, b). Suprafața
construita= 410 mp, Suprafața desfășurata=410 mp;”.
- coloana 4 va avea următorul cuprins : „1). 1999 ; 2). 1999 ; 3). 1999;”.
- coloana 5 va avea următorul cuprins :„1).a). 199658,05, b). 8341,61 lei ; 2).a).41551,39 lei, b). 3753,72
lei ; 3).a). 189272,60 lei, b). 17100,30 lei;”.
- coloana 6 va avea următorul cuprins : „ Proprietate publica a orașului Tg. Cărbunești, conform H.C.L.
nr. 55/02.09.1999, modificata si completata prin prezenta hotărâre.”
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de la
art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au participat
15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul
Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 8

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu
Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind atestarea
domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul
Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 56
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate al Biroului Adm. Dom. public si Privat;
- HCL nr. 79/25.07.2016, prin care s-a aprobat Reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor
si terenurilor aflate in patrimoniul orașului Tg-Cărbunești;
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 36/01.09.2016 privind lucrarea de Închidere depozit
deșeuri menajere nepericuloase (rampa de salubrizare ) a orașului Tg-Cărbunești, județul Gorj;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
- H.G. nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești însușit
prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum urmează :
La poziția nr. 56 :
- coloana 3 va avea următorul cuprins :„ Oraș Tg-Cărbunești ; a). Groapa de gunoi Dealul Viilor - 2 Ha,
Împrejmuire stâlpi de beton cu sarma înghimpată - 294 ml, bazin vidanjabil levigat ; b). platforma beton str. Pieții – 2 buc- 43 mp ; c). platforma beton- Bl. 7- Bl.9- 21,5 mp ; d). platforma beton- Bl. L- 21,5 mp;
e). platforma beton- Bl.15-Bl. 13- 32,8 mp- 2 buc ; f). platforma beton – Bl. I-22,68 mp ; g). platforma beton
Bl. 42-18,06 mp ; h). platforma beton Bl. 23-18,06 mp ; i). platforma beton- Primărie - 21 mp ; j). platforma
beton- Str. Gilortului- 29,52 mp.”
- coloana 4 va avea următorul cuprins : „ a). 1960-2016, b). 1998, c). 1998, d). 1998, e). 1998, f). 1998,
g). 1998, h). 1998, i). 1998, j). 1998;”
- coloana 5 va avea următorul cuprins: „ a). 534850,23 lei, b). 3493,30 lei, c). 1747,15 lei, d). 1747,15 lei,
e). 2665,12 lei, f). 1842,93 lei, g). 1467,76 lei ; h). 1467,76 lei, i). 1706,24 lei, j). 2398,72 lei;”
- coloana 6 va avea următorul cuprins : „Proprietate publica a orașului Tg. Cărbunești, conform H.C.L. nr.
55/02.09.1999, modificata si completata prin prezenta hotărâre”.
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de la
art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au participat
15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul
Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 9

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionare a unui teren aparținând domeniului public al orașului Tg. Cărbunești.

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate al Biroului Adm. Dom. public si Privat;
- Solicitarea nr. 243/05.01.2017 din partea d-nei Păsărin Hermina, privind concesionarea terenului in
suprafața de 4 mp, situat in str. Petroliștilor;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 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 concesionarea prin încredințare directă, a terenului situat în str. Petroliștilor, în
suprafața de 4 mp cu destinație scara de acces la imobilul situat in str. Petroliștilor, Bl. B12, Sc.1, parter,
Ap.4, doamnei Păsărin Hermina, începând cu data de 01.02.2017.
Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în suprafața de 4 mp - scara acces, este de 10 ani, prețul
fiind de 30 lei/mp/an.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 10

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Tg. Cărbunești în cadrul
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- adresa din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 09/16.01.2017
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 1.120/18.01.2017;
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în calitate de
reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a comunei Polovragi
și a comunei Baia de Fier.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 11

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești în cadrul
Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” în Tg. Cărbunești
în locul doamnei Novac Aurora Victoria

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- adresa din partea Școlii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” în Tg. Cărbunești nr. 20/11.01.2017
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 586/11.01.2017;
- prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- HCL nr. 83 din 25.07.2016;
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 POPESCU DANIEL reprezentantul Consiliului Local al
oraşului Tg. Cărbunești în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu”
Tg. Cărbunești în locul doamnei NOVAC AURORA-VICTORIA.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerea instituţiei
de învăţământ vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 12

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării sporului pentru condiții vătămătoare sau periculoase pentru angajații instituțiilor
de învățământ din orașul Tg. Cărbunești
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate;
- adresa nr. 96/17.01.2017 a Colegiului Național „Tudor Arghezi” înregistrată la Primăria oraşului Tg.
Cărbunești la nr. 1.122/18.01.2017, Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, categoriilor de
personal, mărimea concreta a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare si a condițiilor de
acordare a acestuia pentru salariații proprii și Buletinului de determinare prin expertizare a locurilor de
munca nr. 162/2016;
- adresa nr. 69/18.01.2017 a Școlii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești înregistrată la
Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 1.133/18.01.2017, Regulamentul privind stabilirea locurilor de
munca, categoriilor de personal, mărimea concreta a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare si a
condițiilor de acordare a acestuia pentru salariații proprii și Buletinului de determinare prin expertizare a
locurilor de munca nr. 179/2016;
- prevederile art.104 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- prevederile art. 36, alin. (6) litera a), punctul 1 și litera b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.14, anexa II, capitolul I din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice;
În temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ,
PROPUNE
Art.1.- Se aprobă acordarea sporului pentru condiții vătămătoare sau periculoase pentru angajații
Colegiului Național „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești care își desfășoară activitatea in
cabinetele/birourile/laboratoarele/biblioteca școlară pentru care au fost efectuate expertize de specialitate de
către Colectivul de Medicina Muncii din cadrul Direcției de Sănătate Publica Gorj, conform Buletinului de
determinare prin expertizare a locurilor de munca nr. 162/2016 și conform Regulamentului privind stabilirea
locurilor de munca, categoriilor de personal, mărimea concreta a sporului pentru condiții periculoase sau
vătămătoare si a condițiilor de acordare a acestuia pentru salariații proprii.
Art.2.- Se aprobă acordarea sporului pentru condiții vătămătoare sau periculoase pentru angajații Școlii
Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești care își desfășoară activitatea in
cabinetele/birourile/laboratoarele/biblioteca școlara pentru care au fost efectuate expertize de specialitate de
către Colectivul de Medicina Muncii din cadrul Direcției de Sănătate Publica Gorj, conform Buletinului de
determinare prin expertizare a locurilor de munca nr. 179/2016 și conform Regulamentului privind stabilirea
locurilor de munca, categoriilor de personal, mărimea concreta a sporului pentru condiții periculoase sau
vătămătoare si a condițiilor de acordare a acestuia pentru salariații proprii.
Art.3.- Fondurile necesare acordării acestui spor se alocă din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa
pe valoare adăugata, neafectând astfel fondurile proprii ale bugetului local al oraşului Tg. Cărbunești.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au participat
15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 abținere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul
Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 13

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale
Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate;
- Nota de fundamentare a Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești nr. 543 din 25.01.2017
înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 1.567 din 25.01.2017;
- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare și Normele Metodologice de aplicare a acesteia;
- prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2) litera a), alin. (3) litera b) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea
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 Organigrama și Statul de funcţii ale Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg.
Cărbunești, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești şi
conducerea Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 14

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului practicat de SC Salubris Gilort SRL pentru colectarea separată și
transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale
din industrie și instituții de la persoanele juridice de pe raza
oraşului Tg. Cărbunești şi a satelor aparţinătoare

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Fișa de fundamentare a SC Salubris Gilort SRL pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la
activitățile specifice de salubrizare, precolectare, colectare și transport la stația de transfer Cojani și la
groapa ecologică Bârsești;
- Prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor;
- 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;
- Art. 6, art. 90 din Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specific 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 aprobă tarifului de 119,00 lei/mc cu T.V.A practicat de SC Salubris Gilort SRL pentru
colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din
activități comerciale din industrie și instituții de la persoanele juridice de pe raza oraşului Tg.
Cărbunești şi a satelor aparţinătoare.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti şi SC
Salubris Gilort SRL vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.01.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
p. SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Văduva Vasile Paul

Tg. Cărbunești, 26 ianuarie 2017
Nr. 15

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea PROIECTULUI reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul
şcolar 2017-2018 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
în vederea emiterii Avizului conform de către IȘJ Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 159/02.02.2017 a Școlii Gimnaziale „George Uscătescu” înregistrată la Primăria
oraşului Tg. Cărbunești la nr. 2537/03.02.2017;
- adresa nr. 24328 din 9 decembrie 2016 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj;
- adresa nr. 3667/15.12.2016 a Colegiului Național „Tudor Arghezi” înregistrată la Primăria
oraşului Tg. Cărbunești la nr. 24219/15.12.2016;
- 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;
- prevederile Ordinului MECȘ nr. 5777/2016;
- 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 PROIECTUL reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 20172018 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, în vederea emiterii Avizului conform de către
IȘJ 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. Cărbunești
b) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Ştefăneşti, oraş Tg. Cărbunești
c) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Pojogeni, oraş Tg. Cărbunești
d) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Creţeşti, oraş Tg. Cărbunești
e) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Stelian” - AR
PRE
Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești

f) Grădiniţa cu Program Prelungit „Tudor Arghezi” - AR
PRE
Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești
g) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Nicolae” - AR
PRE
Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești
h) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cărbuneşti-sat, oraş Tg. Cărbunești
i) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Ştefăneşti, oraş Tg. Cărbunești
j) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cojani, oraş Tg. Cărbunești
k) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Pojogeni, oraş Tg. Cărbunești
l) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cerăt, oraş Tg. Cărbunești
2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești ( GIM / LIC TEO) - unitate de
învăţământ cu personalitate juridică - PJ
Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă Hotărârea consiliului Local nr.
145 din 20 decembrie 2016.
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 extraordinare din data 09.02.2017 la care au
participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Tg. Cărbunești, 09 februarie 2017
Nr. 16

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind închirierea spațiului în suprafață de 52 mp situat în clădirea - Sediul administrativ
pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Tg. Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al doamnei Rădulea Daniela, consilier principal in cadrul Biroului
Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului Tg. Cărbunești;
- Solicitare nr. 2592/03.02.2017 din partea d-lui deputat Weber Mihai;
- Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- 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 închirierea spațiului în suprafață de 52 mp situat în clădirea - Sediul administrativ
pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Tg. Cărbunești domnului deputat
Weber Mihai pentru funcționarea biroului parlamentar.
Art.2.- Durata închirierii este pe perioada exercitării mandatului de deputat al domnului Weber Mihai,
prețul fiind de 7,44 lei/mp/lună, preț ce va fi indexat anual cu indicele de inflație.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.02.2017 la care
au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Tg. Cărbunești, 09 februarie 2017
Nr. 17

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind
serviciile sociale acordate la nivelul oraşului Tg. Cărbunești - 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al compartimentului Asistenţă Socială;
- Prevederile art. 112 alin.(3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin. (2) lit.d) alin. 6, lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă „Planul anual de acțiune al serviciilor sociale pe anul 2017 acordate la nivelul
oraşului Tg. Cărbunești”, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.02.2017 la care au
participat consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Tg. Cărbunești, 09 februarie 2017
Nr. 18

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 18 din 09.02.2017

PLAN ANUAL
DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE _ 2017

Planul anual de acţiune privind serviciile oferite la nivelul oraşului Tg-Cărbunești, judeţul Gorj, se
elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor
sociale la nivelul oraşului Tg-Cărbunești conform Legii nr. 292/2011.
Planul anual de acţiune poate fi modificat;
- ca urmare a unor modificări intervenite în structura aparatului propriu al primarului;
- ca urmare a modificării sau apariţiei unor acte legislative;
Actualele măsuri adoptate de Guvernul României pentru reducerea sărăciei şi facilităţile acordate
persoanelor defavorizate social întăresc şi completează eforturile autorităţilor locale în acoperirea de
programe sociale şi acordarea de măsuri de protecţie şi asistenta socială pentru cât mai multe categorii
de persoane vulnerabile din comunitate.
La nivelul oraşului Tg-Cărbunești a fost identificate următoarele grupuri ţinta (categorii de
beneficiari) după cum urmează:
1. Copii şi familii aflate în dificultate;
2. Persoane vârstnice;
3. Persoane cu handicap;
4. Persoane defavorizate de etnie roma;
5. Alte persoane în situaţii de risc social;
În întocmirea planului de acţiune pentru anul 2017 s-a ţinut cont de scopul DIRECȚIEI DE
ASISTENTA SOCIALA din cadrul Primăriei oraşului Tg-Cărbunești şi anume, prevenirea sau limitarea
unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială.
Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale.
BENEFICII SOCIALE
1. Venitul minim garantat
Plata ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările
ulterioare, se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăti şi Inspecţia Socială Gorj.
La sfârşitul anului 2016 se aflau în plata un număr de 70 de dosare având un număr de 146
beneficiari de venit minim garantat.
2. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare;
În cursul anului 2016 au fost acordate 69 de ajutoare de urgenţă.
Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 precum şi
a Hotărârii Consiliului Local, sumele necesare fiind de asemenea prevăzute în bugetul local.
3. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav.
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanei cu handicap grav se acorda conform Legii
nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
La sfârşitul anului 2016 un număr de 64 persoane cu handicap, beneficiau de drepturile
prevăzute de lege.
Referitor la persoanele cu handicap în cursul anului 2016 au beneficiat de asistent personal
(însoţitor) un număr de 23 persoane din care 9 pentru minori şi 14 pentru adulţi şi 41 de indemnizaţii
pentru persoanele cu handicap (35 pentru adulţi şi 6 pentru minori).
4. Alocaţia pentru susţinerea familiei:
În anul 2016 au fost în plata un număr de 47 dosare, estimam că la sfârşitul anului 2017 numărul
dosarelor să crească ajungându-se la un număr de 65-70 dosare în plata.

5. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie
socială în perioada sezonului rece, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la
bugetul de stat, familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse. Pentru perioada sezonului rece
noiembrie 2016- martie 2017 au fost în plata un număr de 77 cereri .
6. Protecţia copilului
În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt
propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere specializată la
domiciliul părinţilor, instituționalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au
beneficiat de măsuri de protecţie.
Trimestrial, minorii care s-au aflat cu măsură de protecţie specială, respectiv plasament familial,
au fost monitorizaţi prin întocmirea rapoartelor de monitorizare.
Minorii care se afla cu măsură de supraveghere specializată sunt monitorizaţi periodic în familiile
lor naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte antisociale.
S-au desfăşurat acţiuni de informare în scopul conştientizării de către părinţi a riscurilor asumate
prin plecarea la muncă în străinătate.

Nr.
Măsuri
Crt.
1. Măsuri de asistenta şi protecţie
socială pentru familiile/persoane
fără venituri sau cu venituri
reduse –Legea 416/2001

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Acţiuni

Termen

- identificarea familiilor şi persoanelor singure
în vederea acordării ajutorului social;
Permanent
- activităţi de informare despre drepturi şi
obligaţii;
- acordare venit minim garantat pentru
persoanelor aflate în imposibilitatea asigurării
în mod independent a nevoilor de ordin
financiar, în limitele prevăzute de Legea
416/2001 cu modificările şi completările
ulterioare şi sprijinirea beneficiarilor de ajutor
social la acordarea ajutorului pentru încălzire în
perioada sezonului rece;
Măsuri de protecţie şi asistenta - angajarea de asistenţii personali şi acordarea
acordate
persoanelor
cu de indemnizaţii pentru persoanele cu handicap
Permanent
handicap grav
- verificarea activităţii asistenţilor personali;
Măsuri de asistenta şi protecţie - acordarea ajutoarelor de urgenţă
socială pentru situaţii deosebite
Permanent
si acordate în baza Legii
416/2001
şi
a
HCL
37/21.03.2011
Acordarea alocaţiei de susţinere - sprijinirea familiilor în vederea completării
a familiei
formularelor şi întocmirea dosarului privind Permanent
alocaţia de sprijin
Acordarea
- sprijinirea familiilor în vederea întocmirii
indemnizaţiei/stimulent pentru dosarului
pentru
indemnizaţie/stimulent Permanent
creşterea copilului până la vârsta creştere copil
de 2 ani
Acordare alocaţii de stat
- sprijinirea familiilor în vederea întocmirii
dosarului pentru alocaţia de stat ;
Permanent
Măsuri de asistenta şi protecţie - sprijinirea populaţiei în vederea completării
socială pentru familiile/fără formularelor pentru acordarea ajutorului pentru 01.11.2016venituri sau cu venituri reduse, încălzire în perioada sezonului rece
31.03.2017
în perioada sezonului rece-OUG
70/2011

8.

9.

10

Măsuri de sprijinire pentru - distribuirea de alimente către categorii sociale
persoanele aflate în dificultate defavorizate în cadrul programului POAD;
prin programe de ajutoare
- distribuirea de lapte praf pentru copii cu vârsta
0-1 an- acordarea stimulentului educational pentru
copii din familiile defavorizate sub forma de
tichete sociale
Măsuri de asistentă în domeniul - identificarea copiilor cu părinţii plecaţi în
protecţiei copilului conform străinătate;
Legii 272/2004 cu modificările - monitorizarea şi evaluarea acestora pe o
şi completările ulterioare ;
perioadă de trei luni şi asigurarea şi propunerea
măsurii de plasament unde situaţia impune;
Identificarea
şi
rezolvarea - identificarea copiilor romi care nu
problemelor cu care se confrunta frecventează cursurile şcolare şi informarea
persoanele de etnie
familiilor acestora cu privire la necesitatea
frecventării acestor cursuri;
- identificarea persoanelor care nu au acte de
identitate si sprijinirea lor în obţinerea actelor
de identitate;

- Anual

- Lunar

Permanent

Permanent

Obiective specifice urmărite prin PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE
1. Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul
asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de
beneficiari);
2. Obiectiv specific 2: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să
cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi
profesională, adrese de domiciliu, etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale,
ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere,alocatii de stat,indemnizatii
sau stimulente pentru cresterea copilului pana la 2 ani respectiv 3 ani etc.), cuantumul şi data
acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru actualizarea acestor evidenţe;
3. Obiectiv specific 3: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi
performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul oraşului TgCarbunesti.
4. Obiectiv specific 4: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei
localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.
Aplicarea Planului de acţiuni se face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor
beneficiarilor de asistenţă socială, aşa cum este de fapt prevăzut şi în legislaţia în vigoare.De cele mai
mule ori, beneficiarul unei măsuri de protecţie socială aduce în discuţie apariţia şi a altor posibile
probleme, astfel încât acesta devine beneficiarul mai multor acţiuni şi măsuri de protecţie socială.
Atingerea obiectivelor din planul de acţiune privind măsurile de asistenţă socială se realizează
conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli alocat în anul 2017.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești în cadrul
Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești
în locul domnului Popescu Nicolae

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare și Normele Metodologice de aplicare a acesteia;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările
si completările ulterioare;
- HCL nr. 83 din 25.07.2016;
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 BRUJAN MIHAI-COSMIN reprezentantul Consiliului Local al
oraşului Tg. Cărbunești în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orășenesc de Urgență Tg.
Cărbunești, ca membru titular, în locul domnului Popescu Nicolae.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerea Spitalului
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.02.2017 la care au
participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Tg. Cărbunești, 09 februarie 2017
Nr. 19

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 997,27 mp
(lotul nr. 217) atribuit prin H.C.L nr. 21/20.03.2008 numitului Popescu Aurel din
comuna Roşia de Amaradia, ca urmare a decesului acestuia
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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;
- Cererea înregistrata cu nr. 1608/26.01.2017 a d-nei Popescu Nela cu domiciliul in com. Roșia de
Amaradia, satul Ruget, județul Gorj, prin care solicita încetarea dreptului de folosinţă gratuită a
terenului în suprafaţă de 997,27 mp (lot nr. 217) atribuit prin H.C.L nr. 21/20.03.2008 șotului său
Popescu Aurel, decedat la data de 26.09.2014;
- Copie certificat de deces privind pe numitul Popescu Aurel cu ultimul domiciliu în com. Roşia de
Amaradia, județul Gorj;
- prevederile art. 2 din H.C.L nr.21 / 20.03.2008 privind atribuire teren în folosinţă gratuită pe durata
existentei construcției , numitului Popescu Aurel din com. Roşia de Amaradia;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Încetează dreptul de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 997,27 mp (lotul nr. 217)
atribuit prin H.C.L nr. 21/20.03.2008 numitului Popescu Aurel din comuna Roşia de Amaradia, ca
urmare a decesului acestuia.
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 28.02.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2017
Nr. 20

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind înființarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului
Tg. Cărbunești;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor ;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 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 înființarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj, în următoarea componență:
1. Primar – Birău Dănuț - președinte
2. Vladuț Alin Grigore - secretar
3. Borcan Alin- membru
4. Surlea Iulia-membru
5. Rădulea Daniela- membru
6. Lungu Ana- membru
7. Fugaru Șerban- membru
8. Ciontescu Constanța-membru
9. Gărăiacu Adriana - membru
Membrii supleanți: Brujan Mihai Cosmin- viceprimar, Berbecel Georgeta-membru, Corici Sorinmembru, Luntraru Cristian- membru, Zorlescu Liliana- membru.
Art.2.- Comisia specială, în componența prevăzută la art. 1, se va întruni ori de cate ori este nevoie, în
ședințe convocate de oricare dintre membrii, pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj și vor completa Anexa nr. 4 din HG nr. 548/1999- Norme
tehnice privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului.
Art.3.- Operațiunea de inventariere a domeniului public al orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj se va
derula anual până la 31 decembrie.
Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor comisiei speciale în vederea ducerii la îndeplinire.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2017
Nr. 21

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a spațiilor în suprafață
de 72 mp aflate în clădirea anexă a Spitalului Tg. Cărbunești și a garajelor în suprafață de 118 mp

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului
Tg. Cărbunești;
- Adresa cu nr. 1160/01.02.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 2432/02.02.2017, a Serviciului
Județean de Ambulanță Gorj;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata cu modificările și 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 folosință gratuită Serviciului Județean de Ambulanță Gorj a spațiilor în
suprafață de 72 mp aflate în clădirea anexă a Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești și a
garajelor în suprafață de 118 mp, pe o perioada de 5 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.2.- Curățenia, întreținerea și cheltuielile privind plata utilităților vor fi suportate de către Serviciul
Județean de Ambulanță Gorj.
Art.3.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri încetează dreptul de administrare al Spitalului
Orășenesc de Urgenta Tg. Cărbunești asupra clădirilor C2 – Salvare și C4- Garaje.
Art.4.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești,
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2017
Nr. 22

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind concesionarea directă către SC RDS & RCS SA a terenului în suprafața de 36,00 mp. situat in
strada Trandafirilor, nr. 41, județul Gorj pentru extinderea si modernizarea construcției existente container pentru echipamente destinat îmbunătățirii tuturor parametrilor tehnici
ai rețelei de CATV existentă în orașul Tg. Cărbunești
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Referatul de specialitate nr. 3679 din 22.02.2017 întocmit de cons. principal Rădulea Daniela;
- Adresa transmisa de către SC RDS & RCS SA, înregistrata la instituția noastră cu numărul
3460/17.02.2017, prin care solicita atribuirea in concesiune prin încredințare directa a terenului in
suprafața de 36,00 mp, teren ce reprezintă o suplimentare a suprafeței deja concesionate de 14,00 mp,
ajungându-se la o suprafața totala de 50,00 mp pentru extinderea construcției si modernizarea
containerului existent cu echipamente destinat îmbunătățirii tuturor parametrilor tehnici ai rețelei de
CATV existenta în orașul Tg-Cărbunești;
- art.15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu
modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicată, cu modificările și 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 concesionarea directă către S.C. RDS&RCS S.A. a terenului ce aparține
domeniului public al orașului Tg-Cărbunești, în suprafața de 36,00 mp, situat în strada Trandafirilor, nr.
41, pentru extinderea și modernizarea construcției existente - container pentru echipamente destinat
îmbunătățirii tuturor parametrilor tehnici ai rețelei de CATV existentă în orașul Tg-Cărbunești.
(2) Durata concesiunii este până la data de 18.09.2027, dată la care expiră contractul de
concesiune nr. 15932/18.09.2007, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 40,21 lei/mp/an, taxa
se va actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica.
Art.2.- Se împuternicește primarul orașului Tg-Cărbunești sa semneze actul adițional la contractul
de concesiune nr. 15932/18.09.2007, în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.
Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești,
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru și 4 abțineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2017
Nr. 23

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice reactualizate
„Reabilitare strada Pieţii, km 0+540 - km 1+932, oraş Tg. Cărbunești”
și Indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- Ordinul MDRAP 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C.
RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Reabilitare strada
Pieții, km 0+540 - km 1+932, oraș Tg. Cărbunești” și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul
general reactualizat al obiectivului de investiții, conform anexei, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Se aprobă asigurarea cofinanțării în procent de 5% pentru obiectivul de investiții „Reabilitare
strada Pieții, km 0+540 - km 1+932, oraș Tg. Cărbunești” din bugetul local al orașului Tg. Cărbunești,
respectiv suma de 133.798,87 lei, inclusiv TVA.
Art.3.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. Cărbunești își asumă angajamentul cu privire la
operarea și întreținerea investiției.
Art.4.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2017
Nr. 24

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice „Extindere rețea publică de apă si canalizare
menajeră în zona de sud a orașului Târgu Cărbunești (strada Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilortdrum acces fosta ferma IAS)” și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- Ordinul MDRAP 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C.
RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Extindere rețea
publică de apă și canalizare menajeră în zona de sud a orașului Târgu Cărbunești (strada Plopilor,
strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)” și indicatorii tehnico-economici cuprinși
în devizul general reactualizat al obiectivului de investiții, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă asigurarea cofinanțării în procent de 5% pentru obiectivul de investiții„Extindere
rețea publică de apă și canalizare menajeră în zona de sud a orașului Târgu Cărbunești (strada
Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)” din bugetul local al orașului Tg.
Cărbunești, respectiv suma de 92.745,27 lei, inclusiv TVA.
Art.3.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. Cărbunești își asumă angajamentul cu privire la
operarea și întreținerea investiției.
Art.4.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2017 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2017
Nr. 25

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice „Construire corp de clădire școală 9 Sali de
clasă, Școala Gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. Cărbunești, județul Gorj”
și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- Ordinul MDRAP 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C. ASPLAN
S.R.L. Tg. Jiu;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Construire corp de
clădire școală 9 Sali de clasă, Școala Gimnazială, strada Trandafirilor, nr 39, Tg. Cărbunești, județul
Gorj” și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat al obiectivului de
investiții, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă asigurarea cofinanțării în procent de 5% pentru obiectivul de investiții „Construire
corp de clădire școală 9 Sali de clasă, Școala Gimnazială, strada Trandafirilor, nr 39, Tg. Cărbunești,
județul Gorj” din bugetul local al orașului Tg. Cărbunești, respectiv suma de 212.330,67 lei, inclusiv
TVA.
Art.3.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. Cărbunești își asumă angajamentul cu privire la
operarea și întreținerea investiției.
Art.4.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2017
Nr. 26

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listelor prevăzute de Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de
salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare aprobat prin HCL nr. 133 din 24.11.2016
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- Dispoziția primarului nr. 8/12.01.2017 prin care se stabilesc comisiile în vederea identificării caselor
părăsite, nelocuibile, precum și contribuabili cu domiciliile în alte localități, dar care au poziție de rol în
orașul Tg. Cărbunești;
- Tabelul nominal cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror contribuabili
au domiciliul în alte localități înregistrat la nr. 3850/23.02.2017 întocmit de comisiile numite prin
dispoziția nr. 8/2017;
- Tabelul nominal cu casele părăsite, nelocuibile, ai căror moștenitori nu pot fi identificați de pe raza
orașului Tg. Cărbunești înregistrat la nr. 3851/23.02.2017 întocmit de comisiile numite prin dispoziția
nr. 8/2017;
- HCL nr. 133 din 24.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei
speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare;
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 cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror
contribuabili au domiciliul în alte localități, care vor achita taxa de salubrizare în cuantum de
40 lei/an, prevăzută în anexa nr. 1.
Art.2.- Se aprobă Lista cu casele părăsite, nelocuibile, ai căror moștenitori nu pot fi identificați de
pe raza orașului Tg. Cărbunești, prevăzută în anexa nr. 2.
Art.3.- (1) Contribuabili, care din diferite motive, nu au fost cuprinși în Listele menționate la art. 1 și
art. 2, vor depune cereri, însoțite de copii ale actului de identitate și adeverință de la furnizorul de apă
SC AparegioGorj SA, privind consumul de apă la rolul respectiv.
(2) Cererile vor fi centralizate la biroul impozite și taxe locale și vor fi supuse aprobării
Consiliului Local.
Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- 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 28.02.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 3 abțineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2017
Nr. 27

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice
„Amenajare bază sportivă Colegiul Național „Tudor Arghezi” oraș Tg. Cărbunești”
și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată ;
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- Ordinul MDRAP 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmită de inginer Radoslav
Cristian;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții „Amenajare bază
sportivă Colegiul Național „Tudor Arghezi” oraș Tg. Cărbunești” și indicatorii tehnico-economici
cuprinși în devizul general reactualizat al obiectivului de investiții, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă asigurarea cofinanțării în procent de 5% pentru obiectivul de investiții „Amenajare
bază sportivă Colegiul Național „Tudor Arghezi” oraș Tg. Cărbunești” din bugetul local al orașului
Tg. Cărbunești, respectiv suma de 44.553,45 lei, inclusiv TVA.
Art.3.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. Cărbunești își asumă angajamentul cu privire la
operarea si întreținerea investiției.
Art.4.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2017 la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Novac Aurora-Victoria
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2017
Nr. 28

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
martie, aprilie și mai 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești ,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- propunerile formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 28 februarie
2017, conform procesului verbal al şedinţei;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Domnul consilier local BRUJAN MIHAI-COSMIN se alege în funcţia de
preşedinte de şedinţă pe lunile martie, aprilie şi mai 2017.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2017 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Novac Aurora-Victoria

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2017
Nr. 29

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 5291/17.03.2017 al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din
cadrul instituţiei ;
- Legea 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 – privind Finanțele Publice Locale cu completările si modificările ulterioare;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2634/2015 – privind documentele financiar contabile;
- Legea nr. 98/2016 – privind achizițiile publice;
- OMFP nr. 1802/2014 – pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale
individuale si situațiile financiare anuale consolidate;
- Decizia nr. 4; 3926/24.02.2017 – AJFP Gorj ( DGFP Gorj);
- Adresa nr. 4986/13.03.2017 transmisă de AJFP Gorj;
- Adresele nr. 1983/30.01.2017; 4982/13.03.2017 transmise de Consiliul Județean Gorj;
- Adresa nr. 23379/05.12.2016 transmisa de MDR și Administrația Publică- Inspectoratul in Construcții;
- Adresa nr. 24759/23.12.2016, transmisa de Spitalul Orășenesc Tg. Cărbunești ;
- Adresele nr. 3644/12.12.2016; 3697/16.12.2016; 170/27.01.2017; 585/24.02.2017; 5136/15.03.2017;
5252/16.03.2017 transmise de Colegiul National „Tudor Arghezi”;
- Adresele nr. 22183/11.11.2016; 799/16.01.2017; 3118/13.02.2017; 85/24.02.2017; 5130/15.03.2017;
transmise de Școala Gimnaziala „George Uscătescu”;
- Cerere nr. 23492/06.12.2016 transmisă de Pavel Cristian – medic Cabinet Medical Individual;
- Cerere nr. 23493/06.12.2016 transmisă de Lumezeanu Maria - medic Cabinet Medical Individual;
- Adresa nr. 4380/03.03.2017 transmisă de SC Aparegio Gorj SA;
- Cererea nr. 21567/02.11.2016 – întocmită de Zorlescu Adrian – cetățean oraș Tg. Cărbunești;
- Referatele, adresele, notele de fundamentare, cererile şi celelalte documente privind solicitările de
fonduri băneşti ale birourilor şi serviciilor din Primăria Tg. Cărbunești, precum şi ale structurilor
subordonate, menţionate în proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi în raportul de specialitate;
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 Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Orașului Tg. Cărbunești
detaliat la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe,
respectiv titluri, articole și alineate bugetare.
(2)- Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Orașului Tg. Cărbunești se stabilește
la venituri în sumă de 15.651.480 lei și la cheltuieli în sumă de 16.245.520 lei, cu un deficit de
594.040 lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/10).

Art.2.- Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si al
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017 se stabileşte la venituri în sumă
totală de 36.704.900 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 36.737.870 lei, cu un deficit de 32.970 lei,
conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).
Art.3.- Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al oraşului Tg. Cărbunești se aprobă la
secţiunea de funcţionare cu venituri în suma de 14.372.020 lei şi la cheltuieli în suma de
14.372.020 lei, conform anexei nr. 1.1, iar la secţiunea de dezvoltare cu venituri în suma de
1.279.460 lei şi cheltuieli în suma de 1.873.500 lei, cu un deficit de 594.040 lei, conform anexei nr.1.2.
Art.4.- Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si al
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017 se aprobă la secţiunea de
funcţionare cu venituri în sumă de 36.219.400 lei şi la cheltuieli în suma de 36.252.370 lei cu un
deficit de 32.970 lei, conform anexei nr. 2.1, iar la secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de
485.500 lei şi cheltuieli în sumă de 485.500 lei, conform anexei nr.2.2.
Art.5.- Se aprobă „Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2017”, conform anexei nr. 3
(formular cod 14).
Art.6.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 31.12.2016 pentru cheltuielile secţiunii de
dezvoltare în suma de 594.040 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare la următoarele
obiectivele de investiţii: Proiect tehnic și execuție varianta de circulație peste Valea Ungurelu –
Ștefănești; Reabilitare strada Gilortului, Gării, zona blocuri – str. Pădurea Mamului; Reabilitare drum
Curteana DC59.
Art.7.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 31.12.2016 evidenţiat în bugetul de venituri si
cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii și subvenții, astfel :
- Spital Orăşenesc de Urgenta Târgu Cărbunești în suma de 14.130 lei pentru finanţarea
secţiunii de funcţionare;
- Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” în sumă de 2.260 lei – pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de funcţionare;
- SC. Gimnaziala ”George Uscătescu” în sumă de 16.380 lei - pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de funcţionare;
Art.8.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 31.12.2016 evidenţiat în bugetul de venituri si
cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii în suma de 200 lei - Administraţia Pieţii pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
Art.9.- Se aprobă numărul maxim de posturi, pe capitole bugetare, ale Orașului Tg. Cărbunești,
conform anexei nr. 4.
Art.10.- Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2017 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 23 martie 2017
Nr. 30

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ANEXA NR. 4 LA HCL nr. 30 din 23.02.2017

TABEL
cu numărul de personal conform
statelor de funcții aprobate pentru anul 2017
CAPITOLE
BUGETARE

NUMĂR DE
POSTURI
APROBATE
CONFORM OUG
63/2010

0
51.02
54.02
60.02
61.02
65.02
66.02
67.02
68.02
70.02
74.02
80.02
81.02
83.02
84.02
87.02
54.10
61.10
65.10
66.10
67.10
68.10
70.10
74.10
80.10
83.10
84.10
87.10
TOTAL
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

1
54
6
17
6
1
4
2
90

NUMĂR DE
POSTURI
APROBATE LA
CAPITOLELE DE
CHELTUIELI
EXCEPTATE
2
123,14
7
49
650
829,14

TOTAL
CAPITOLE
BUGETARE

3= 1+2
54
6
17
123,14
7
6
49
1
650
4
2
919,14

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului
oraşului Tg. Cărbunești şi ale Serviciilor Publice subordonate
Consiliului Local Tg. Cărbunești, judeţul Gorj pe anul 2017
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului de specialitate;
- Prevederile art.III alin.(1) și (2) din Ordonanţa 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. 36 alin. (2) lit.a) şi alin. (3) lit. b) 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;
- Avizul favorabil nr. 23475/2016 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Tg. Cărbunești şi din cadrul Serviciilor Publice de interes local subordonate
Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești emis de ANFP București;
- HCL nr. 30 /23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești
pe anul 2017;
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 aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbunești,
Organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tg. Cărbunești,
Organigrama Serviciului Poliţia Locală Tg. Cărbunești şi Organigrama Direcției de Asistență Socială
Tg. Cărbunești, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4.
Art.2.- Se aprobă Statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbunești
şi ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, conform anexelor
nr. 5 - 17.
Art.3.- Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2017 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Brujan Mihai-Cosmin
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 23 martie 2017
Nr. 31

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ
al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate întocmit de Direcția de Asistență Socială;
- prevederile art. 113 şi 114 alin. (1), (2), (3) şi (4) din 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. Cărbunești, în
următoarea componenţă :
1. Preşedinte : Văduva Elena - profesor psiholog
2. Secretar : Pîrvan Cosmin - profesor
3. Membru: Stoican Angela - șef serviciu Direcția de Asistență Socială;
4. Membru: Popescu Elvis-Cosmin - asistent medical în cadrul Direcției de Asistență Socială;
5. Membru: Dobrovie Robert-Andrei - asistent medical comunitar în cadrul Direcției de
Asistență Socială;
6. Membru: Cojan Grigore - consilier local
7. Membru: Târziu Ştefania - medic
8. Membru: Dumitrescu Aurelian – preot
9. Membru: Stanciu Valentin– agent – Politia Oraşului Tg. Cărbunești
10. Membru: Căldăraru Oradian –reprezentant minorităţi (romi)
11. Membru: Rebedea Dumitru - om de afaceri;
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.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ al
oraşului Tg. Cărbunești, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în vederea
ducerii la îndeplinire.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2017 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Brujan Mihai-Cosmin
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin
Tg. Cărbunești, 23 martie 2017
Nr. 32

Anexă la HCL nr. 32 din 23.03.2017
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE
A CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV
I. Componența Consiliului comunitar consultativ
Consiliul comunitar consultativ este format din persoane cu disponibilitate pentru a desfășura o
munca cu caracter voluntar, sa aibă influenta asupra comunității si receptivitate la problematica sociala.
Pot fi membri in consiliul comunitar consultativ : preoți, cadre didactice , medici, consilieri locali,
polițiști, oameni de afaceri, reprezentanți ai unor comunități etnice, etc.
Nr. de membri:11
II. Înființare si mandate
Consiliul comunitar consultativ se înființează prin hotărâre a consiliului local.
Durata mandatului : 2 ani
Numărul de mandate : nelimitat
Daca un membru se retrage in timpul mandatului, primarul împreuna cu membrii consiliului vor alege o
alta persoana, pentru care consiliul local va adopta o noua hotărâre.
Revocarea unui membru se poate face cu 2/3 din numărul membrilor consiliului comunitar consultativ.
III. Activitatea si rolul consiliului comunitar consultativ
- Informare cu privire la drepturile copilului si obligațiile părinților sau familiei extinse;
- Identificarea copiilor sau familiilor care au nevoie de sprijin;
- Analizarea cazurilor individuale;
- Recomandări de soluționare a cazurilor individuale;
- Medierea conflictelor intrafamiliale;
- Activități de strângere de fonduri in folosul copiilor si a familiilor aflate in dificultate;
- Recomandări adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea situației sociale
caracteristice comunității;
- Prevenirea separării copilului de părinți si sprijinirea familiei;
- Conștientizarea părinților asupra responsabilităților care le revin;
IV. Raporturile intre Consiliul comunitar consultativ si autoritățile administrației publice
locale
Actul administrativ prin care consiliul comunitar consultativ a fost înființat trebuie adus la
cunoștința comunității.
Consiliul comunitar consultativ
- Nu se subordonează autorității care l-a creat (consiliul local) si nici compartimentului de
autoritate tutelara si asistenta sociala;
- Funcționează ca o structura comunitara independenta;
- Are relații de colaborare cu autoritățile locale;
- Desfășoară o activitate cu caracter voluntar;
- Recomanda consiliului local / primarului /Comisiei pentru protecția copilului luarea unor masuri
pentru soluționarea cazurilor sociale (servicii sociale, masuri speciale de protecție).
V. Raporturile intre membrii Consiliului comunitar consultativ
Selecția membrilor pentru Consiliul comunitar consultativ se realizează de către primar cu
aprobarea consiliului local. Membrii consiliului acționează ca o echipa, având relații de colaborare si
aceeași poziție.
Concluziile si deciziile adoptate prin votul majorității fiind însușite de fiecare membru in parte.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
Brujan Mihai-Cosmin

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI
Cons.jr.Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești
în Adunarea Generală a Asociației „Inimi de Gorjeni”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa din partea Asociației „Inimi de Gorjeni” nr. 11/06.03.2017 înregistrată la Primăria oraşului Tg.
Cărbunești cu nr. 4594/07.03.2017;
- Actul Constitutiv al Asociației „Inimi de Gorjeni”;
- Statutul Asociației „Inimi de Gorjeni”;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, 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 desemnează domnul BRUJAN MIHAI-COSMIN reprezentantul Consiliului Local al
oraşului Tg. Cărbunești în Adunarea Generală a Asociației „Inimi de Gorjeni”.
Art.2.- Primarul oraşului și 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 23.03.2017 la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Brujan Mihai-Cosmin
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 23 martie 2017
Nr. 33

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, prin încredințare directa a suprafeței de
16,94 mp teren intravilan aparținând domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești situat
în strada Tudor Arghezi în partea de Est a blocului B2
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului
Tg. Cărbunești;
- Solicitarea cu nr. 4472/06.03.2017 din partea d-lui Crăsnaru Nicolae;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata cu modificările și completările
ulterioare;
- Art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu
modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art. 693-702 din Noul Cod Civil aprobat prin legea nr. 287/2009 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 constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, prin încredințare directă
domnului Crăsnaru Nicolae, pentru terenul intravilan în suprafața de 16,94 mp aparținând domeniului
privat al orașului Tg. Cărbunești, situat în strada Tudor Arghezi în partea de Est a blocului B2, pentru
extindere construcție, conform planului de amplasament anexat.
Art.2.- Durata constituirii dreptului de superficie este de 49 ani, prețul fiind de 19,83 lei/mp/an și se
va actualiza anual cu indicele de inflație.
Art.3.- Se împuternicește Primarul orașului Tg. Cărbunești să semneze contractul de superficie în
condițiile prevăzute de lege.
Art.4.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești,
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2017 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Brujan Mihai-Cosmin
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 23 martie 2017
Nr. 34

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietului de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea utilizării
standului nr. 12 în suprafață de 16 mp situat în Piața agroalimentară, tronson 2,
oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului
Tg. Cărbunești;
- Referatul nr. 5205/16.03.2017 întocmit de dl. Vlăduțescu Ovidiu Mihai administrator la Adm. Pieții;
- HCL nr. 16/27.02.2014 privind taxa de utilizare stand/luna;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata cu modificările și completările
ulterioare;
- Codul Civil;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea utilizării standului nr.
12 în suprafața de 16 mp situat în Piața agroalimentară, tronson 2, oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj.
Art.2.- Durata utilizării este de 5 ani, prețul minim de pornire la licitație pentru standul în suprafața
de 16 mp, fiind de 400 lei/stand/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 23.03.2017 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Brujan Mihai-Cosmin
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 23 martie 2017
Nr. 35

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listelor prevăzute de Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de
salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare aprobat prin HCL nr. 133 din 24.11.2016

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- Dispoziția primarului nr. 8/12.01.2017 prin care se stabilesc comisiile în vederea identificării caselor
părăsite, nelocuibile, precum și contribuabili cu domiciliile în alte localități, dar care au poziție de rol în
orașul Tg. Cărbunești;
- Tabelul nominal cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror contribuabili
au domiciliul în alte localități întocmit de comisiile numite prin dispoziția nr. 8/2017;
- Tabelul nominal cu casele părăsite, nelocuibile, ai căror moștenitori nu pot fi identificați de pe raza
orașului Tg. Cărbunești întocmit de comisiile numite prin dispoziția nr. 8/2017;
- HCL nr. 133 din 24.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei
speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare;
- prevederile art.3 alin.(1) și (2) din HCL nr. 27 din 28.02.2017;
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 cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror
contribuabili au domiciliul în alte localități, care vor achita taxa de salubrizare în cuantum de
40 lei/an, prevăzută în anexa nr. 1.
Art.2.- Se aprobă Lista cu casele părăsite, nelocuibile, ai căror moștenitori nu pot fi identificați de pe
raza orașului Tg. Cărbunești, prevăzută în anexa nr. 2.
Art.3.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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 23.03.2017 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Brujan Mihai-Cosmin
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 23 martie 2017
Nr. 36

Anexa nr. 1 la HCL nr 36 din 23.03.2017
LISTA CU CASELE LOCUITE TEMPORAR PE RAZA ORAȘULUI TG. CĂRBUNEȘTI SAU
AI CĂROR CONTRIBUABILI AU DOMICILIUL IN ALTE LOCALITĂȚI CARE VOR
ACHITA TAXA DE SALUBRIZARE IN CUANTUM DE 40 LEI/AN.
COD/
CNP
579
23
510
4614
2842
887.1
707
709.1
634.1
2809,1

NUMELE SI PRENUMELE

331
4310,1
1485
3970

BALOIU LORENZO
ZORILA ALINA
TRUSCA WALTER
VILSAN CRISTIAN NICOLAE

472
786
2559
3211
1889
4754
3054
1134.1
1003

POPESCU VELIA
IANCU CRISTINA MIHAELA
CIRSTEA GRIGORE CONSTANTIN
MAINERICI ISABELLA
HAIDUCESCU ADRIAN
BURGHIDI RODICA
NEGRU CALOTA DUMITRU
BANDOIU MARIANA
MARGINEANU
PUSA
DEF
BRINDUSOIU GHEORGHE
DARGODAN SILVIA
BODUNU MARIUS
POPESCU MARIANA
GARAIACU ADRIANA
POPESCU MIRCEA
SANTIA MARINA
SANDU MIHAI
REDECA CONSTANTIN
MIREA MARIUS VINTILA
PUTINELU VERONICA
DUMITRU AURELIA
CIOBANU CONSTANTIN
MILOSTEANU CONSTANTIN
NEGREA NICOLAE
RADOI IULIA
GULIOIU MARIOARA
BAROS ION
IONASCU TITU

1797
1315
2891
444
2433
5028
4827
4174
3958
1178
437
2652
1875
427
290
4972
4853
758

CHIREATA TUDOR
LUNGU VIOREL
LUNGU NICOLAIE
DRAGODAN GABRIELA
PAUNA LUCIA
GISCA DANIEL ROMEO
CHIREA RODICA
PATROI DANIEL FLORIN
BRANESCU MARIUS
COTOJMAN MIRCEA COSMIN

ADRESA SCUTIRE
ROL FISCAL
STEFANESTI
POJOGENI
POJOGENI
CARBUNESTI SAT
TG. CARBUNESTI, STR. TRANDAFIRILOR
TG. CARBUNESTI, STR. TRANDAFIRILOR
STEFANESTI
STEFANESTI
STEFANESTI
TG. CARBUNESTI, STR PADUREA
MAMULUI
POJOGENI
TG. CARBUNESTI ,STR TUDOR ARGHEZI
BLAHNITA DE JOS
TG. CARBUNESTI, STR PADUREA
MAMULUI
POJOGENI
POJOGENI
TG. CARBUNESTI
TG. CARBUNESTI,STR PIETII
TG. CARBUNESTI,STR TRANDAFIRILOR
TG. CARBUNESTI,STR EROILOR
TG. CARBUNESTI
CURTEANA

CARBUNESTI SAT
COJANI
TG. CARBUNESTI,STR MINERILOR
POJOGENI
TRANDAFIRILOR BL J
COJANI
TG. CARBUNESTI,CALEA TG JIU
TG. CARBUNESTI,STR PANDURILOR
TG. CARBUNESTI,PADUREA MAMULUI
CURTEANA
POJOGENI
TG. CARBUNESTI,STR TRANDAF
TG. CARBUNESTI,STR TRANDAFIRILOR
POJOGENI
POJOGENI
COJANI
COJANI
CARBUNRSTI SAT

2521
1468
457
1486
974
2725
3625.3
160
77
302
303

TUMBAR SILVIA
SANDU AURELIA
DIDEA DOINA
DIDEA DOINA
COMAN GABRIELA
PURCARU EMILIA
MILITARU VANIA
GARLEA REOLINA
DIACONESCU MAXIMILIAN
NEICUS VIORICA
NEICUS CODRUTA

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

TG. CARBUNESTI, T. ARGHEZI
BLAHNITA DE JOS
COMANESTI
BLAHNITA JOS
FLORESTENI
TG. CARBUNESTI,STR MINERILOR
TG. CARBUNESTI,STR TUDOR ARGHEZI
POJOGENI
POJOGENI
POJOGENI
POJOGENI
Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexa nr. 2 la HCL nr. 36 din 23.03.2017
LISTA CU CASELE PĂRĂSITE, NELOCUIBILE, AI CĂROR MOȘTENITORI NU POT FI
IDENTIFICAȚI DE PE RAZA ORAȘULUI TG. CĂRBUNEȘTI
COD/
CNP
442
389
29
131
1575
497
416
316
443
5319
1984
1176
4449

NUMELE SI PRENUMELE
GARAIACU DORIN
DEF PIELEA ELENA
VISAN CARMEN
HAIDUCESCU STEFAN
ZORILA ELENA
MIROIU MARIAN
NANU FLOAREA
BADEA ANETA
DIACONESCU ION
COTOJMAN GABRIEL NICOLAE
DEF DIDEA MARIA
DEF TAURUL TIBERIU
BOBEANU PAULINA

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

ADRESA SCUTIRE
ROL FISCAL
POJOGENI R442
POJOGENI
POJOGENI
POJOGENI
CĂRBUNEȘTI SAT NR 64
POJOGENI
POJOGENI
POJOGENI
POJOGENI
COJANI
BLAHNITA DE JOS
CURTEANA
FLORESTENI NR 128
Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea
oraşului Tg. Cărbuneşti, anul 2017
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană;
- raportul de specialitate al compartimentului Asistenţă Socială;
- adresa nr. 2693/2017 a Consiliului Județean Gorj;
- 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. Cărbunești pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 1.
Art.2.- Se declară luna APRILIE 2017 - „Luna Curăţeniei”.
Art.3.- Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local ce se vor executa de beneficiarii de
ajutor social, potrivit legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare pe anul 2017,
prevăzut în anexa nr. 2.
Art.4.- Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2017 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Brujan Mihai-Cosmin
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 23 martie 2017
Nr. 37

Anexa nr. 1 la HCL nr. 37 din 23.03.2017

PROGRAM
privind măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea oraşului Tg. Cărbuneşti
ANUL 2017
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 crea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ, în acest sens
vor asigura următoarele măsuri :
I . Consiliul 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 Protecția 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 Locală;
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;
g) păstrarea curățeniei pe arterele de circulație;
f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le
folosesc în alte scopuri;
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) curățirea si întreținerea șanțurilor, rigolelor si podețelor aferente proprietății.
Primăria oraşului Tg. Cărbunești își propune să execute un program de curăţenie şi de
înfrumuseţare a oraşului în perioada 01.04.2017 – 30.04.2016 cu acțiuni specifice lunii curățeniei, cat si
pe tot parcursul anului 2017 cu SC Salubris Gilort SRL Tg. Cărbunești, personalul beneficiar al
Legii 416/2001 ( venitul minim garantat), precum si cu sprijinul cetăţenilor oraşului, asociaţiilor de
proprietari - locatari, instituţii publice şi agenţii economici.
Salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a locurilor publice, colectarea, transportul şi
depozitarea deşeurilor rezultate, decolmatarea şanţurilor şi rigolelor, igienizarea cursurilor de apa
Gilort, Blahnița a pâraielor permanente si nepermanente, reparații străzi, drumuri comunale, întreținere
rețele iluminat public, reparații fântâni publice, lucrări de întreținere spatii verzi si de amenajare de noi
spatii verzi.
Spaţii verzi
- lucrări de delimitare a spațiilor verzi pe strada Trandafirilor;
- întreţinerea spaţiilor verzi existente in oraşul Tg. Cărbunești;
- amenajarea de noi spatii verzi in zona blocuri
- săpat spatii verzi semănat gazon;
- achiziție material floricol;
- tăieri de corecţie la trandafiri str. Trandafirilor și Parc Primărie;
- tăieri de corecţie la gardul viu str. Trandafirilor, str. Tudor Arghezi, Pieții si str. Teilor;
- toaletarea arborilor şi arbuştilor
- tăierea arborilor şi arbuştilor uscați care prezintă risc pentru traficul pietonal si auto;
- stropirea arborilor si arbuștilor împotriva bolilor si dăunătorilor;
- defrişarea zonelor împădurite;
- văruit arbori și pomi;
- cosit spatii verzi;
- lucrări de strângere a resturilor vegetale;
- reparaţii locuri de joaca, lucrări de vopsitorii la accesorii;
- lucrări de dezinsecție si deratizare;
- identificarea de depozite necontrolate de deșeuri pe spatii verzi, colectarea si transportul acestora;

Străzi, drumuri comunale, sătești și vicinale
- reparaţii drumuri comunale, sătești si vicinale satele aparținătoare orașului Tg.Cărbunesti: Pojogeni
(Comănești , Cuci, Rugi ) Măceșu , Curteana , Crețești , Floreșteni, Cojani, Rogojeni, Cărbunești-sat
(Tupsa , Puiesti, Zarafi, Gatani, Dutesti ) achiziție material pietros, transport material pietros,
reprofilare şi compactare;
- curăţirea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale;
- curăţirea podeţelor de vegetaţie crescută şi de deşeuri depozitate;
- reparaţii străzi oraș Tg. Cărbunești cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare;
- reparații străzi str. Pieții, Gării, Gilortului (sector de stradă cuprins între DN 67 B - str. Pieții);
- reparații trotuare str. Trandafirilor;
- marcaje străzi şi treceri pietoni;
- maturat străzi şi trotuare;
- vopsit, văruit borduri;
- montat tuburi pentru preluare ape pluviale sat Pojogeni alunecare teren;
- ridicarea pământului de pe acostamente şi zona de siguranţă a drumurilor;
Mobilier urban
- reparaţii băncuţe şi coşuri de gunoi, vopsitorii unde este cazul;
- achiziție indicatoare;
- reparații stații de autobuz;
Iluminat public
- lucrări de întreținerea - iluminat public zona blocuri, alei si sate ( rețele de iluminat nemodernizate);
- achiziție becuri si drosere;
- achiziție corpuri de iluminat public echipate complet;
Salubritate
- colectarea deşeurilor menajere depozitate necontrolat de pe raza orașului și satelor aparținătoare;
- colectarea selectiva a deșeurilor (pet-uri, hârtie,carton, dde-uri)
- ridicarea deșeurilor municipale după 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;
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și Grupul de
Inițiativă locală DEL în cadrul programului - „Împreună pentru Comunitate” pentru grupurile de
iniţiativă lansat de Agenția de Dezvoltare Comunitara “Împreună” – Partener în proiectul
„zefiR- Împreună pentru puterea de acțiune”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP;
- 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;
- adresa nr. 6285/03.04.2017 a Grupul de Inițiativă locală DEL Tg.Cărbuneşti;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – privind administrația publica locala republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
- HCL nr. 30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.
Cărbunești pe anul 2017;
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 Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și Grupul de
Inițiativă locală DEL în cadrul programului - „Împreună pentru Comunitate” pentru grupurile de
iniţiativă lansat de Agenția de Dezvoltare Comunitara “Împreună” – Partener în proiectul „zefiRÎmpreună pentru puterea de acțiune”.
Art.2.-(1)Se aprobă contribuția Orașului Tg. Cărbunești la realizarea proiectului cu suma de
8.714,03 lei pentru reabilitarea grădiniței Sf. Nicolae Tg. Cărbunești.
(2) Creditele bugetare sunt aprobate la capitolul 51.02.01.03. - Autorități executive (20.19).
Art.3.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. Cărbunești d-nul Birău Dănuț pentru semnarea
Protocolului de Colaborare intre Orașul Tg. Cărbunești si Grupul De Inițiativă locală DEL.
Art.4.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 07.04.2017 la care au
participat 11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Brujan Mihai-Cosmin
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 07 aprilie 2017
Nr. 38

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare pentru anul 2017
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 1014 (6295)/03.04.2017 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”;
- adresa nr. 489 (6422)/04.04.2017 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. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale;
- HCL nr. 30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.
Cărbunești pe anul 2017;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Pentru anul 2017 se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat, după cum urmează:
A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:
-102 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar;
-2 burse de studiu, fiecare în cuantum de 12 lei/luna/beneficiar;
-2 burse de ajutor social, fiecare în cuantum de 10 lei/luna/beneficiar.
B. Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” :
1. Pentru semestrul I an școlar 2016/2017:
-119 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar;
-18 burse de ajutor social, din care 15 burse orfani şi 3 burse boală, fiecare în
cuantum de 10 lei/luna/beneficiar.;
2. Pentru semestrul II an școlar 2016/2017:
-165 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar;
-17 burse de ajutor social, din care 14 burse orfani şi 3 burse boală, fiecare în cuantum
de 10 lei/luna/beneficiar.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești, şi
conducerile unităţilor de învăţământ din oraşul Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 07.04.2017 la care au
participat 11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Brujan Mihai-Cosmin
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Tg. Cărbunești, 07 aprilie 2017
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. nr. 7.244 din 21.04.2017 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane
din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție la data de 19 aprilie 2017;
- adresele nr.1.263/19.04.2017, nr.1.272/20.04.2017 emise de Colegiul Național Tudor Arghezi,
înregistrate la instituția noastră cu nr. 7.109/19.04.2017 și nr. 7.184/20.04.2017;
- adresa nr. 442594/27.02.2017 emisă de Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare;
- adresele nr. 2.918/19.04.2017 și nr. 2.971/21.04.2017 emise de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg.
Cărbunești, înregistrate la instituția noastră cu nr. 7.091/19.04.2017 și nr. 7.242/19.04.2017;
- adresa nr. 169/19.04.2017 emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul ” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 7.144/19.04.2017;
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 modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului
Tg. Cărbunești, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la
altul, conform anexei nr.1 (formular cod 11 și formular cod 11/01 ).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de
15.651,48 mii lei și la cheltuieli în sumă de 16.245,52 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 14.372,02 mii lei și la cheltuieli în sumă de
14.372,02 mii lei, conform anexei nr.2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de
1.279,46 mii lei și cheltuieli în sumă de 1.873,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei, conform anexei
nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017”, conform anexei nr. 4
(formular cod 14).
Art.4.- (1). Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 255,00 mii lei și modificarea
Bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare , de la un program la
altul, conform anexei nr. 5 (formular cod 11 și formular cod 11/02).

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial
din venituri proprii pe anul 2017, se stabilește la venituri în sumă de 36.959,90 mii lei și la cheltuieli în
sumă de 36.992,87 mii lei, cu un deficit de 32,97 mii lei.
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017 se aprobă la secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de
36.474,40 mii lei și la cheltuieli în sumă de 36.507,37 mii lei cu un deficit de 32,97 mii lei, conform
anexei nr. 6, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 485,50 mii lei și cheltuieli în sumă
de 485,50 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 27.04.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 aprilie 2017
Nr. 40

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,
propunerile privind ordinea și modul de soluționare a cererilor
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului , Gospodărie Urbană şi
Protecția Mediului;
- prevederile art. 8 alin (2) și(3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederilor art.14 alin.1, 2, 7 și 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
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile HG 251/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe,
aprobate prin HG nr. 962/2001;
- Procesul verbal nr. 6638/06.04.2017 - înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind
repartizarea locuințelor pentru tineri;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 129/2008 si HCL nr. 82/2016 privind
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in
repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești si a listei cu actele
justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
- Prevederile Legii nr. 114/1996 – privind locuințele republicata, cu modificările si completările
ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii privind locuințele.
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 solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,
propunerile privind ordinea și modul de soluționare a cererilor, prevăzută în anexă, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- (1) Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea
priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa, primarului în termen de 7 zile de la afișarea listei.
(2) Soluționarea contestațiilor se va asigura in termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.
Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 aprilie 2017
Nr. 41

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind închirierea prin licitație publica a spațiilor în suprafața de 74,68 mp, din clădirea
,,Restaurant Piața” ce aparține domeniului public al orașului Tg. Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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;
- cererea nr. 6228/31.03.2017 depusa la registratura instituției de către domnul Pîrjol Emanoil,
reprezentant al SC Piratii SRL Licurici, prin care solicita închirierea a spatiilor din clădirea Restaurant
Piața, in suprafața de 74.68 mp;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;
- Codul Civil.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a spațiilor în
suprafața de 74,68 mp din clădirea „Restaurant Piața” ce aparține domeniului public al orașului
Tg. Cărbunești.
Art.2.- Durata închirierii este de 10 ani, prețul de pornire la licitație fiind de 12 lei/mp/lună,
conform raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL, actualizat cu indicele de inflație.
Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 aprilie 2017
Nr. 42

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea a unui teren aparținând domeniului public al orașului Tg. Cărbunești
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul de specialitate din partea Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- Solicitarea nr. 5978/28.03.2017 din partea domnului Zorilă Dumitru Sorin, privind concesionarea
terenului in suprafața de 1,8 mp, situat în str. Trandafirilor;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 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 concesionarea terenului în suprafață de 1,8 mp, situat în strada Trandafirilor,
nr. 76, cu destinație scara de acces la imobilul situat in strada Trandafirilor, nr. 76, prin încredințare
directă domnului Zorilă Dumitru Sorin începând cu data adoptării prezentei hotărâri.
Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în suprafață de 1,8 mp - scara acces, este de 10 ani, prețul
fiind de 30 lei/mp/an.
Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 aprilie 2017
Nr. 43

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren aparținând domeniului public al orașului Tg. Cărbunești.

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate din partea Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- Solicitarea nr. 6151/30.03.2017 din partea domnului Ionescu Marian, privind concesionarea terenului
în suprafața de 16 mp, situat in str. Trandafirilor, Bl. J;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 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 concesionarea terenului în suprafață de 16 mp situat în strada Trandafirilor, Bl. J,
Sc. 1, Ap. 2, cu destinație cale de acces la imobilul situat în strada Trandafirilor, Bl. J, Sc. 1, Ap. 2, prin
încredințare directă domnului Ionescu Marian, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.
Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în suprafață de 16 mp - cale de acces, este de 10 ani, prețul
fiind de 30 lei/mp/an.
Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 aprilie 2017
Nr. 44

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice „Înlocuirea învelitoarei din fibra de sticla
ondulata semitransparenta cu învelitoare din tabla, cu sistem parazăpada la acoperișul copertinei
agro-industrială si al copertinei agro-alimentara din Piața orașului Tg. Cărbunești”,
Faza I: Copertina agro-industrială și atribuirea contractului de lucrări
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat;
- prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare;
- HCL nr. 30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești
pe anul 2017;
- Documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții „Înlocuirea învelitoarei din fibra de
sticla ondulata semitransparenta cu învelitoare din tabla, cu sistem parazăpada la acoperișul copertinei
agro-industrială si al copertinei agro-alimentara din Piața orașului Tg. Cărbunești” - Faza I :
Copertina agro-industrială, întocmită de S.C. ADIZORLESCU DESIGN S.R.L., Tg. Cărbunești;
- HG nr. 28/2008 cu privire la întocmirea documentațiilor tehnico-economice modificata;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publica/acordului cadru;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Înlocuirea
învelitoarei din fibra de sticla ondulata semitransparenta cu învelitoare din tabla, cu sistem parazăpada
la acoperișul copertinei agro-industrială si al copertinei agro-alimentara din Piața orașului Tg.
Cărbunești”, Faza I: Copertina agro-industrială și atribuirea contractului de lucrări și Indicatorii
tehnico-economici cuprinși în devizul general, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.- (1)Se aprobă inițierea procedurii de achiziție privind atribuirea contractului de lucrări având
ca obiect „Înlocuirea învelitoarei din fibra de sticla ondulata semitransparenta cu învelitoare din tabla,
cu sistem parazăpada la acoperișul copertinei agro-industrială si al copertinei agro-alimentara din
Piața orașului Tg. Cărbunești”, Faza I: Copertina agro-industrială și atribuirea contractului de
lucrări, cu termen de execuție 90 de zile și plata pe un termen de 2 ani, respectiv 2017 și 2018.
Procedura de atribuire este achiziție directa, conform Legii nr. 98/2016.
(2) Creditele bugetare aferente plăților ce se vor efectua pe anul 2018, se vor aproba cu prioritate
pe primul trimestru în BVC al anului 2018.
Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei
Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru și 3 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 aprilie 2017
Nr. 45

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice
„Reabilitare, modernizare Parc Primărie, oraș Târgu Cărbunești” și atribuirea contractului de lucrări
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare;
- HCL nr. 30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești
pe anul 2017;
- Documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare Parc
Primărie, oraș Târgu Cărbunești”, întocmită de S.C. ADIZORLESCU DESIGN S.R.L., Tg.
Cărbunești;
- HG nr. 28/2008 cu privire la întocmirea documentațiilor tehnico-economice modificata;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publica/acordului cadru;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Reabilitare,
modernizare Parc Primărie, oraș Târgu Cărbunești” și Indicatorii tehnico-economici cuprinși in
devizul general, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- (1)Se aprobă inițierea procedurii de achiziție privind atribuirea contractului de lucrări având
ca obiect „Reabilitare, modernizare Parc Primărie, oraș Târgu Cărbunești”, cu termen de execuție 90
de zile și plata pe un termen de 2 ani, respectiv 2017 și 2018. Procedura de atribuire este achiziție
directa, conform Legii 98/2016.
(2) Creditele bugetare aferente plaților ce se vor efectua pe anul 2018, se vor aproba cu prioritate
pe primul trimestru în BVC al anului 2018.
Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei
Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017 la care au participat
14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru și 3 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 aprilie 2017
Nr. 46

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice
„Copertina metalica pentru comerț cu produse second-hand”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare;
- HCL nr. 30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești
pe anul 2017;
- Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Copertina metalica pentru comerț cu
produse second-hand”, întocmită de S.C. ADIZORLESCU DESIGN S.R.L., Tg. Cărbunești;
- HG nr. 28/2008 cu privire la întocmirea documentațiilor tehnico-economice modificata;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publica/acordului cadru;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Copertina metalica
pentru comerț cu produse second-hand” și Indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei
Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 aprilie 2017
Nr. 47

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind numirea în calitatea de reprezentant al asociaților persoane juridice și numirea
reprezentantului oraşului Tg. Cărbunești, ca membru în cadrul
Adunării Generale a Asociaţilor la S.C. Salubris Gilort S.R.L Tg. Cărbunești
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- 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 a localităţilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 si art. 90 din Ordonanţa de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- 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 numeşte în calitatea de reprezentant al asociaților persoane juridice din cadrul SC Salubris
Gilort SRL, pentru orașul Tg. Cărbunești domnul Ungureanu Silviu Ion.
Art.2.- Se numeşte membru în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. Salubris Gilort S.R.L.
domnul Văduva Vasile-Paul, cetăţean român, născut la data de 01.01.1959, în com. Creţeşti, judeţul
Gorj, domiciliat în oraşul Tg. Cărbunești, str. Tudor Arghezi, nr. 20, bl. G7, sc. 2, et. 1, ap. 8, judeţul
Gorj, identificat cu C.I. seria GZ, nr. 441464 emisă de SPCLEP Tg. Cărbunești la data de 13.01.2012.
Art.3.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea celelalte hotărâri
emise în acest sens de Consiliul Local al orașului Tg. Cărbunești.
Art.4.- Primarul oraşului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.5.- Hotărârea va fi comunicată în termenul legal persoanelor nominalizate în cuprinsul acesteia,
Instituției Prefectului județului Gorj, primarului orașului Tg. Cărbunești și S.C. Salubris Gilort S.R.L.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru și 1 abținere.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 aprilie 2017
Nr. 48

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 8.681 din 15 .05. 2017 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane
din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție la data de 10 mai 2017;
- Decizia nr. 12/08.05.2017, emisă de Agenția Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 8.292/08.05.2017;
- adresele 256/10.05.2017 și nr. 259/10.05.2017 emise de Școala Gimnazială nr. 1 „George Uscătescu”,
înregistrate la instituția noastră cu nr. 8.466/10.05.20178 și nr. 467/10.05.2017;
- adresele nr. 1.334/09.05.2017 și 1.475/12.05.2017 emise de Colegiul Național „Tudor Arghezi” ,
înregistrate la instituția noastră cu nr. 8.418/10.05.2017 și nr. 8.603/12.05.2017;
- adresa nr. 209/2017 emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul ” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția noastră
cu nr. 8.543/11.05.2017;
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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului
Tg Cărbunești, cu suma de 57,00 mii lei și modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli,
respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare , de la un program la altul, conform
anexei nr.1 (formular cod 11și formular cod 11/01 ).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de
15.708,48 mii lei și la cheltuieli în sumă de 16.302,52 mii lei , cu un deficit de 594,04 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 14.429,02 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14.429,02
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.279,46 mii lei și
cheltuieli în sumă de 1.873,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei , conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017” conform anexei nr.4
(formular cod 14).

Art.4.- (1). Se aprobă modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în
cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 5 (formular cod 11 și formular
cod 11/02).
(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017, se stabilește la venituri în sumă de 36.959,90 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 36.992,87 mii lei, cu un deficit de 32,97 mii lei.
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
36.474,40 mii lei și la cheltuieli în sumă de 36.507,37 mii lei cu un deficit de 32,97 mii lei, conform
anexei nr. 6 iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 485,50 mii lei și cheltuieli în sumă de
485,50 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.05.2017 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 23 mai 2017
Nr. 49

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură „TUDOR ARGHEZI”,
ediţia a- XXXVII- a, 25 mai -28 mai 2017
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Regulamentul Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXXVII-a - 2017;
- Protocolul încheiat între Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj,
Consiliul Local şi Primăria oraşului Tg. Cărbunești, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell ”, Ansamblul
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și Liga culturala “Fiii Gorjului” București, cu privire la
organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, ediţia a
XXXVII-a, 2017;
- Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, secţiunea ,,MOŞTENIREA
ARGHEZI”, ediţia a - XIII-a, 25 mai – 28 mai 2017;
- 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 completările şi modificările ulterioare;
- HCL nr.30 /2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului pe anul 2017;
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 – XXXVII-a se
desfășoară în perioada 25 mai – 28 mai 2017.
Art.2.- Se va întocmi şi desfăşura un program comun al tuturor instituţiilor de cultură şi învăţământ
de la nivelul oraşului Tg. Cărbunești, 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. Cărbunești aprobă efectuarea
următoarelor cheltuieli: total: 10.005 lei, din care:
- Un premiu pentru promovarea internaționala a operei argheziene =1.500 lei
- Premiul III pentru grupaj de poezie( Centrul Cultural) = 600 lei
- Premii pentru elevi (Biblioteca oraş Tg. Cărbunești) în cadrul secţiunii „Moştenirea
Arghezi”, ediţia a -XIII-a, adresată elevilor din Tg. Cărbunești şi din împrejurimi, pentru poezie şi
eseu (3 premii x 200 lei) = 600 lei
- Cazare laureați si invitați străini = 3.200 lei
- Diurna pentru data de 28 mai 2017 (65 pers x 17 lei) = 1.105 lei
- Onorarii juriu (3 x 1000 lei) = 3.000 lei .
Art.4.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului Tg. Cărbunești următorilor laureați romani și
străini ai Premiului Opera Omnia: NATALIA AZAROVA din Rusia, SYLVESTERE CLANCIER
din Franța, VASILE DAN și RĂZVAN VONCU din România.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi instituţiile
de cultură şi învăţământ ale oraşului Tg. Cărbunești vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.05.2017 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin
Tg. Cărbunești, 23 mai 2017
Nr. 50

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi
Protecția Mediului;
- prevederile art. 8 alin (2) și(3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederilor art.5 - art.8, art.14 alin.1, 2, 7 și 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 înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata, cu modificările si completările
ulterioare;
- prevederile HG 251/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe,
aprobate prin HG nr. 962/2001;
- Procesul verbal nr. 8439/10.05.2017 - înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind
repartizarea locuințelor pentru tineri, stabilită prin dispoziția nr. 285/08.08.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 129/2008 și HCL nr. 82/2016 privind
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in
repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești si a listei cu actele
justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
- Prevederile Legii nr. 114/1996 – privind locuințele republicata, cu modificările si completările
ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii privind locuințele.
- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 41/27.04.2017 privind aprobarea Listei solicitanților
care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, propunerile privind ordinea și modul de
soluționare a 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 locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzută
în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Lista va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Tg. Cărbunești.
(3) Contestațiile cu privire la Lista de repartizare se vor adresa primarului în termen de 7 zile de la
data afișării listei.
(4) Soluționarea contestațiilor se va asigura in termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.
Art.2.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.05.2017 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin
Tg. Cărbunești, 23 mai 2017
Nr. 51

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind constituirea Grupului Mixt 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. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- prevederile H.G. nr. 18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020;
- prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 1149/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
116/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, 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 constituirea Grupului Mixt de Lucru pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor,
conform anexei nr. 1.
(2) Grupul Mixt de Lucru din Oraşul Tg. Cărbunești va implementa masurile cuprinse în
Planul Local de Acţiuni al 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. Cărbunești şi persoanele din
cadrul Grupului Mixt de Lucru vor duce la îndeplinirea prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.05.2017 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 23 mai 2017
Nr. 52

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 52 /23.05.2017

GRUPUL MIXT DE LUCRU
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR

NR
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NUMELE SI PRENUMELE
Birău Dănuț
Șendroiu Florin Lucian
Bora Ion Sorin
Tarziu Constantin
Buculea Ion
Stoican Angela
Popescu Elvis
Stăncioi Nicolae
Drăghici Cristina Florentina
Căldăraru Oradian
Țiclete Elena Luiza
Pavel Nicoleta
Gherghișan Giorgiana

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
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ADRESA
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti
Tg.Cărbuneşti

FUNCȚIA
Primar
Director Școala Generală
Preot
Director Spital
Șef Politie
Direcția As. Socială
Asistent medical
Poliția Locală
Consilier local
Consilier Minorități
Mediator Sanitar
Insp. sup. AJOFM
Insp. sup. AJOFM
membru supleant

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.52./23.05.2017

POLITICA ORAŞULUI TG. CĂRBUNEȘTI 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 exagerată a absenteismului.
- nivel educaţional scăzut.
- lipsa pregătirii profesionale –calificare, lipsa unor programe de formare pentru 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;
- problemele de locuire şi de alimentaţie.
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA:
- participarea scăzuta pe piața muncii, datorata calificărilor profesionale scăzute.
- Incidenta crescuta a lipsei veniturilor în rândul comunității de romi, majoritatea veniturilor
familiilor sunt asigurate din beneficii de asistenta sociala (alocații de stat ale copiilor, venitul minim
garantat, alocații complementare). toate acestea datorită lipsei locurilor de muncă;
- lipsa unor facilitaţi pentru exercitarea si revalorizarea unor meserii tradiţionale care răspund
nevoilor existente pe piaţa;
LOCUIRE SI INFRASTRUCTURA:
- număr scăzut al persoanelor de etnie roma care detin acte de proprietate asupra locuințelor;
- lipsa racordării la utilități publice a unor străzi;
- lipsa unor locuințe sociale;
- lipsa fondurilor pentru reabilitarea unor locuințe foarte degradate ale unor persoane fără nici un
fel de posibilitate.
ADMINISTRAŢIE SI DEZVOLTARE COMUNITARA:
- nivel redus al alocărilor de resurse financiare publice locale pentru dezvoltarea fondului de
locuințe sociale, reabilitarea si extinderea rețelelor de utilități publice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Brujan Mihai-Cosmin
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.52/23.05.2017

PLANUL DE ACŢIUNI AL COMUNITĂȚII DE ROMI DIN ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALA A ROMILOR PENTRU ANUL 2017
NR.
OBIECTIV/ACȚIUNEA
INSTITUȚIA RESPONSABILA
TERMEN DE
CRT.
IN REALIZAREA
REALIZARE
OBIECTIVULUI/ACȚIUNII
1.

2.

3.

A. EDUCATIE
Cresterea gradului de ocupare a locurilor
Inspectoratul Școlar Județean
speciale alocate de catre Ministerul
Gorj
Educației,Tineretului si Sportului, elevilor Direcția de asistenta sociala Tg.
de etnie roma în cadrul sistemului de
Cărbunești, consilier minorități,
învatamant preuniversitar sau superior, prin mediator sanitar
activitati de informare in timp util, a
potențialilor beneficiari.
Angajarea unui mediator școlar in scopul
Inspectoratul Școlar Județean
eficientizarii colaborarii dintre unitatile de
Gorj
invatamant si reprezentantii comunitati
locale
Reducerea abandonului scolar in randul
Inspectoratul Școlar Județean
copiilor de etnie roma
Gorj ; Mediator școlar

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”.

7.

8.

9.

10.

11.

Creșterea ratei de participare a șomerilor la
cursurile de formare profesionala,a
gradului de ocupare a persoanelor de etnie
roma din evidenta AJOFM prin stabilirea
unor masuri de stimulare a ocupării unui
loc de munca pentru tinerii absolvenți, a
persoanelor pana la 45 de ani.
Selectarea,consilierea si îndrumarea
persoanelor de etnie roma in căutarea unui
loc de munca care nu au finalizat studiile
spre unitatiile de invatamant
Organizarea de burse a locurilor de munca
pentru toate categoriile de persoane
,inclusive cele de etnie roma ori de cate ori
exista solicitare pe piața muncii
Derularea programului „A Doua Șansă”
program care are scop sprijinirea
copiilor/tinerilor/adulților
pentru recuperarea invatamantului primar
sau gimnazial

Inspectoratul Școlar Județean
Gorj
Inspectoratul Școlar Județean
Gorj; Centrul Cultural
Inspectoratul Școlar Județean
Gorj
Inspectoratul Școlar Județean
Gorj

Anual

Anual

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

B. OCUPARE
AJOFM

Anual

AJOFM

Anual

AJOFM

Anual

AJOFM

Anual

12.

C. SANATATE
Campanii de educatie sanitara privind diferite boli (TBC,
HEPATITA, BTS- boli cu transmitere sexuala-) infectia cu
HIV, GRIPA SI VIROZE RESPIRATORII , IMUNIZARI,
ALIMENTATIA LA SAN , IGIENA locuintelor, a nou
nascutului, PLANING FAMILIAL, etc...

13.

Campanii de evaluare a stari de sanatate a persoanelor din
comunitate

14.

Catagrafierea persoanelor de etnie roma ,populatie
infantila, gravide, nou nascutii

15.

Urmarirea inscrieri persoanelor din comunitate pe listele
medicilor din comunitate, dobandiri calitatii de asigurat,
imbunatatirea accesului romilor din comunitate la
serviciile medicale publice

16.

17.

18.

19.

20.

21.

DIRECTIA DE
SANATATE
PUBLICA
Mediatorul sanitar
Medicii de familie

PERIOD
IC

DSP
Mediator sanitar
Medicii de familie
Mediator sanitar

Permanent

Mediator sanitar

permanent

D. LOCUIRE SI MICA STRUCTURA
Finanțarea programelor de dezvoltare a
Consiliul local
infrastructuri care vizeaza accesul la
serviciile de utilitate publica (apa potabila,
energie electrica, gaze)
Executarea unor lucrări de modernizare a
rețelei de străzi
Reabilitarea construcțiilor foarte degradate
din comunitatea de romi;
Construirea de locuințe sociale;

Consiliul local

E.CULTURA
Sprijinirea proiectelor cultural privind
Centrul Cultural
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 specifica copilului
Direcția de asistenta sociala
aflat in dificultate prin stabilirea masurilor
Tg. Cărbunești, consilier
de protecție speciala potrivit prevederilor
minorități, mediator sanitar
legii 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copiilor

Anual

ANUAL

Anual

permanent

Permanent

F2.ADMINISTRATIE SI DEZVOLTARE COMUNITARA
Identificarea persoanelor din comunitate
Evidenta populației,
permanent
de etnie roma fara acte de identitate
mediatorul sanitar
/certificate de nastere /
consilier minorități,
Organizarea de intalniri intre autoritatiile
locale si reprezentantii cetatenilor de etnie
roma in scopul identificarii si rezolvarii
problemelor cu care se confrunta

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Consiliul local,
Grupul mixt de lucru

periodic

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea contractelor de servicii : Întocmire tema de proiectare pentru documentație de avizare a
lucrărilor de intervenții (DALI) „Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate din cadrul Spitalului orășenesc de urgenta Tg. Cărbunești”, respectiv a contractului de servicii
Întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) „Modernizarea, reabilitarea si
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului orășenesc de urgenta Tg. Cărbunești”
în vederea accesării de fonduri europene în sesiunea 2014-2020
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul de specialitate;
- oferta financiara nr. 8802/16.05.2017, transmisa de SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL ;
- informarea din partea Spitalului Orășenesc de Urgenta in ședința de consiliu local din luna iunie 2014,
cu privire la sprijinul financiar pentru întocmirea studiilor premergătoare întocmirii DALI;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare;
- scrisoarea de intenție transmisa e-mail de dl. dipl. ing. Mihăița Andrei;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, articolul 7;
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
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 contractului de servicii în conformitate cu Legea nr . 98/2016 (achiziție
directă) : Întocmire tema de proiectare pentru documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)
„Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului
orășenesc de urgență Tg. Cărbunești” în valoare de 20.000 lei, la care se adaugă TVA.
Art.2.- Se aprobă atribuirea contractului de servicii în conformitate cu Legea nr. 98/2016 (achiziție
directă) proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor (DALI) „Modernizarea, reabilitarea și echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului orășenesc de urgență Tg. Cărbunești” în valoare
de 131.000 lei, la care se adaugă TVA.
Art.3.- Se mandatează primarul orașului Tg. Cărbunești, Birău Dănuț sa semneze contractele de
servicii, având ca obiect: Întocmire tema de proiectare pentru documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții (DALI) „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din
cadrul Spitalului orășenesc de urgență Tg. Cărbunești”, respectiv Întocmirea DALI „Modernizarea,
reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului orășenesc de urgență
Tg. Cărbunești” cu SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL.
Art.4.- Plățile pentru cele doua contracte se vor efectua de către Orașul Tg. Cărbunești în calitate de
beneficiar al serviciului, numai după obținerea finanțării din fonduri europene în sesiunea 2014-2020 din
bugetul proiectului, în caz de finanțare europeană.
Art.5.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr.48 din 15.07.2014.
Art.6.- Primarul oraşului și 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 23.05.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Brujan Mihai-Cosmin
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin
Tg. Cărbunești, 23 mai 2017
Nr. 53

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unor consilieri locali ca membri în
Comisia pentru evidența, supravegherea, controlul și urmărirea executării sancțiunilor
prestării unei activități în folosul comunității

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- referatul nr. 7966 din 03.05.2017 al cons. jr. Lungu Ana și rezoluția primarului orașului;
- adresa nr. 7300/20.04.2017 din partea Serviciului de Probațiune Gorj înregistrată la primăria Tg.
Cărbunești cu nr. 7332 din 24.04.2017
- prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările si completările
ulterioare;
- prevederile OG nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul
comunităţii, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 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.- Se desemnează consilierii locali Nistor Valeriu, Cojan Grigore și Brebenică Dumitru să
facă parte ca membrii din Comisia pentru evidența, supravegherea, controlul și urmărirea executării
sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității.
Art.2.- Primarul oraşului și 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 23.05.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 23 mai 2017
Nr. 54

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
iunie, iulie și august 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești ,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- propunerile formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 23 mai 2017,
conform procesului verbal al şedinţei;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Domnul consilier local CIORA CONSTANTIN DOREL se alege în funcţia
de preşedinte de şedinţă pe lunile iunie, iulie şi august 2017.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.05.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 23 mai 2017
Nr. 55

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 10.449 din 15 .06. 2017 și Nota Informativă nr. 10882/2206.2017
întocmite de Serviciului buget, contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție la data de 11 iunie 2017;
- referatul nr. 10.370/14.06.2017, emis de Corici Sorin, șef birou Administrarea Domeniului Public și
Privat;
- adresa nr. 105 / 25.05.2017,emisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj, înregistrată
la instituția noastră cu nr. 9.371/26.05.2017;
- referat nr. 10.466/15.06.2017, întocmit de Golumbu Mircea , consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat ;
- adresa nr. 1.851 /30.05.2017, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi” , înregistrată la instituția
noastră cu nr. 9.616/31.05.2017;
- adresa nr. 2.111/14.06.2017, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi” , înregistrată la instituția
noastră cu nr. 10.340/14.06.2017;
- adresă nr. 361 /15.06.2017, emisă de Școala Gimnazială nr. 1”George Uscătescu”, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 10.420 / 15.06.2017;
- adresa nr. 11/ 23.05.2017, emisă de Cabinetul Medical Școlar, înregistrată la instituția noastră cu nr.
9.126 /23.05.2017;
- adresa nr. 269 / 15.06.2017 emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul ” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 10.400 /15.06.2017;
- adresa nr. 4.320 /14.06.2017, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 10.316/14.06.2017 ;
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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului
Tg Cărbunești, cu suma de 288,80 mii lei și modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli,
respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform
anexei nr.1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de
15.997,28 mii lei și la cheltuieli în sumă de 16.591,32 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei.

Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 14.587,82 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14.587,82
mii lei conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.409,46 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.003,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017” conform anexei nr. 4
(formular cod 14) .
Art.4.-(1) Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cu suma de 23,00 mii lei și modificarea
Bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la
altul, conform anexei nr. 5 (formular cod 11 și formular cod 11/02) .
(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017, se stabilește la venituri în sumă de 36.982,90 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 37.015,87 mii lei, cu un deficit de 32,97 mii lei.
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
36.494,40 mii lei și la cheltuieli în sumă de 36.527,37 mii lei cu un deficit de 32,97 mii lei, conform
anexei nr. 6 iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 488,50 mii lei și cheltuieli în sumă de
488,50 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 22.06.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 iunie 2017
Nr. 56

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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 Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și ale Legii
207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată - art. 68;
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 2018 se prelungește aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local
Tg. Cărbunești nr. 81 din 25.07.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.
Art.2.- Începând cu 01.01.2018 se aprobă taxa pentru eliberarea anexei 1 si 2 (certificat si proces
verbal pentru atestarea ca persoana este cunoscuta ca proprietar) în sumă de 50 lei pentru anexele
eliberate până la suprafața de 1000 mp inclusiv și 100 lei pentru anexele eliberate peste 1000 mp, pe
contribuabil persoană fizică.
Art.3.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 iunie 2017
Nr. 57

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești
sau ai căror contribuabili au domiciliul în alte localități, care vor achita
taxa de salubrizare în cuantum de 40 lei/an
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- Dispoziția primarului nr. 8/12.01.2017 prin care se stabilesc comisiile în vederea identificării caselor
părăsite, nelocuibile, precum și contribuabili cu domiciliile în alte localități, dar care au poziție de rol în
orașul Tg. Cărbunești;
- Tabelul nominal cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror contribuabili
au domiciliul în alte localități întocmit de comisiile numite prin dispoziția nr. 8/2017;
- HCL nr. 133 din 24.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei
speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare;
- prevederile art.3 alin.(1) și (2) din HCL nr. 27 din 28.02.2017 privind aprobarea listelor prevăzute de
Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi
satele aparţinătoare;
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 cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror
contribuabili au domiciliul în alte localități, care vor achita taxa de salubrizare în cuantum de
40 lei/an, prevăzută în anexă, 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 22.06.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru și 4 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 iunie 2017
Nr. 58

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ORAŞ TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind repartiția apartamentului nr. 2, sc. 2, Parter din blocul ANL 2003
situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi
Protecția Mediului;
- prevederile art. 8 alin (2) și(3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederilor art.5 - art. 8, art. 14 alin. 1, 2, 7 și 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 înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile HG 251/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe,
aprobate prin HG nr. 962/2001;
- Procesul verbal nr. 8439/10.05.2017 - înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind
repartizarea locuințelor pentru tineri, stabilită prin dispoziția nr. 285/08.08.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 129/2008 și HCL nr. 82/2016 privind
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in
repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești si a listei cu actele
justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
- Prevederile Legii nr. 114/1996 – privind locuințele republicata, cu modificările si completările
ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii privind locuințele.
- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 51/23.05.2017 privind aprobarea Listei de repartiție
a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă repartiția apartamentului nr. 2, sc. 2, Parter, din blocul ANL 2003, situat pe strada
Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești, începând cu data de 01.07.2017 doamnei
VASILESCU ANA MARIA.
Art.2.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de specialitate vor
încheia contractul de închiriere.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 iunie 2017
Nr. 59

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii ,
realizate de ANL pentru locuințele situate în orașul Tg. Cărbunești si aprobarea cotei de 0,5 %
aplicabila pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani.
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- Raportul de specialitate și referatul cu nr. 9510/30.05.2017 ale Serviciului Urbanism Amenajarea
Teritoriului, Gospodărie Urbană şi Protecția Mediului;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, republicată cu
modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr 114/1996 , republicată cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii 152/1998, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1077/2016 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul
2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;
- prevederile HG nr. 304/2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru
locuințe, aprobate prin HG nr. 962/2001;
- prevederile art. 36 alin. 2 lit.c și d si alin.4 lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată privind
administrația publica locala;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se stabilește cuantumul chiriilor la locuințele de tip ANL situate în Tg Cărbunești, strada
Pădurea Mamului, nr. 11 și str. Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, pentru titularii de contracte de
închiriere care au vârsta de până la 35 ani, conform anexei nr. 1.
Art.2.- Se stabilește cuantumul chiriilor la locuințele de tip ANL situate în Tg Cărbunești, strada
Pădurea Mamului, nr. 11 si str. Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, pentru titularii de contracte de
închiriere care au vârsta de peste 35 ani, conform anexei nr. 2.
Art.3.- Pentru chiriașii ale căror contracte de închiriere sunt în faza primilor cinci ani de închiriere
rămâne în vigoare cuantumul chiriei stabilită la data închirierii până la data expirării termenului de
închiriere, cu stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei.
Art.4.- Modificarea chiriei se face începând cu data de 01.07.2017 prin acte adiționale la contractele
de închiriere existente.
Art.5.- Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.- Primarul orașului și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 iunie 2017
Nr. 60

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 11.637 din 07.07.2017 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție la data de 10 iulie 2017;
- referatul nr. 11.398/03.07.2017 întocmit de Corici Sorin - șef birou Administrarea Domeniului Public
și Privat;
- referatul nr. 11.383/03.07.2017 întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior Administrarea
Domeniului Public și Privat;
- adresă nr. 843/04.07.2017 emisă de Școala Gimnazială nr. 1 „George Uscătescu”, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 11.462 / 04.07.2017;
- referatul nr. 11.537/05.04.2017 întocmit de Calotescu Roxana, bibliotecar cu atribuții de coordonare a
Centrului Cultural „Tudor Arghezi” Tg Cărbunești;
- solicitarea nr.4.862/10.03.2017 emisă de Parohia Sfântul Antim Ivireanu; solicitarea nr.
1.367/20.01.2017 emisă de Parohia Sfinții Mihail și Gavril; solicitarea nr. 4.997 / 14.03.2017 emisă de
Parohia Cărbunești sat;
- referatul nr. 11.600/06.07.2017 întocmit de Călina Ionuț Adrian, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului
Tg Cărbunești cu suma de 330,00 mii lei și modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli,
respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform
anexei nr. 1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de
16.327,28 mii lei și la cheltuieli în sumă de 16.921,32 mii lei , cu un deficit de 594,04 mii lei.

Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 14.877,82 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14.877,82
mii lei conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.449,46 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.043,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017” conform anexei nr. 4
(formular cod 14).
Art.4.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017, se stabilește la venituri în sumă de 36.982,90 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 37.015,87 mii lei , cu un deficit de 32,97 mii lei, conform anexei nr. 5 (formular
cod 11 și formular cod 11/02).
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
36.494,40 mii lei și la cheltuieli în sumă de 36.527,37 mii lei cu un deficit de 32,97 mii lei conform
anexei nr. 6, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 488,50 mii lei și cheltuieli în sumă
de 488,50 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 13.07.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 12 voturi pentru și 3 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 13 iulie 2017
Nr. 61

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate
al primarului oraşului Tg. Cărbunești şi ale Serviciilor Publice subordonate
Consiliului Local Tg. Cărbunești, judeţul Gorj pe anul 2017
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului de specialitate;
- Prevederile art.III alin.(1) și (2) din Ordonanţa 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. 36 alin. (2) lit.a) şi alin. (3) lit. b) 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;
- Avizul favorabil nr. 23475/2016 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Tg. Cărbunești şi din cadrul Serviciilor Publice de interes local subordonate
Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești emis de ANFP București;
- HCL nr. 30 /23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești
pe anul 2017;
- Adresa M.M.J.S. nr. 7877/14.06.2017 înregistrată la primăria Tg. Cărbunești cu nr. 10816/21.06.2017;
- Adresa D.G.A.S.P.C. Gorj nr. 12244/12.06.2017;
- prevederile art. 39 - 44 din Legea nr. 448/2006, republicată și ale art. 3 din O.U.G. nr. 2/2017;
- Referatul nr. 11431/04.07.2017 al D.A.S Tg. Cărbunești;
- Solicitarea nr. 10313/14.06.2017 din partea Creșei de Copii Tg. Cărbunești;
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 modificată a aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.
Cărbunești şi Organigrama modificată a Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești, conform
anexelor nr. 1 și 2.
Art.2.- Se aprobă Statele de funcţii ale Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești şi Creșei de
Copii Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, conform anexelor nr. 3 și 4.
Art.3.- Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.07.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel
Tg. Cărbunești, 13 iulie 2017
Nr. 62

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului
Târgu Cărbunești, însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind
atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor
din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 84
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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. de înregistrare 10865/22.06.2017 întocmit de consilier superior Calina Ionuț Adrian;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1268/2005, privind modificarea si completarea H.G. nr. 973/2002;
- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.4, si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Planul de amplasament și delimitare a imobilului;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Tg. Cărbunești
însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7 și completat prin
H.G. nr. 1268/2005, după cum urmează: la poziția nr. 84:
- coloana 2 va avea următorul cuprins : „Creșa blocuri, Oraș Târgu Cărbunești, Str. Minerilor, Nr.
12, Județul Gorj;
- coloana 3 va avea următorul cuprins: „a).C1- Clădire creșa P+1, Suprafața construita=351 mp,
Suprafața desfășurata=702 mp; b). C2- Anexa, Suprafața construita=44 mp, Suprafața desfășurata=
44 mp, Teren aferent=1028 mp, Tarla 4, Parcela 70/1, Împrejmuire=135,84 ml”;
- coloana 4 va avea următorul cuprins : „2001”;
- coloana 5 va avea următorul cuprins : „711.738,49 lei”
- coloana 6 va avea următorul cuprins : „Domeniul public al orașului Târgu Cărbunești, conform
H.C.L. nr. 55/02.09.1999, modificată și completată prin prezenta hotărâre și H.G. nr. 973/2002, CF”.
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de la
art. 21, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.
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 13.07.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel
Tg. Cărbunești, 13 iulie 2017
Nr. 63

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului
Târgu Cărbunești, însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind
atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor
din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 47
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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. de înregistrare 10865/22.06.2017 întocmit de consilier superior Calina Ionuț Adrian;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.4, si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Planul de amplasament și delimitare a imobilului;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Tg. Cărbunești
însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum
urmează: la poziția nr. 47:
- coloana 2 va avea următorul cuprins : „Loc de joaca, Oraș Târgu Cărbunești, Strada Minerilor,
Județul Gorj”.
- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Zona CT1; Teren aferent= 436 mp, Tarla 4, Parcela 70/2,
Împrejmuire=92,93 ml”
- coloana 4 va avea următorul cuprins : „1998”
- coloana 5 va avea următorul cuprins : „17.348,75 lei ”
- coloana 6 va avea următorul cuprins : „Domeniul public al orașului Târgu Cărbunești, conform
H.C.L. nr. 55/02.09.1999, modificată și completată prin prezenta hotărâre și H.G. nr. 973/2002, CF”.
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de
la art. 21, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și
completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.
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 13.07.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 13 iulie 2017
Nr. 64

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului
Târgu Cărbunești, însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind
atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor
din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 8.
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.4, si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Planul de amplasament și delimitare a imobilului;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Tg. Cărbunești
însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum
urmează : la poziția nr. 8 :
- coloana 2 va avea următorul cuprins : „ Oraș Târgu Cărbunești, Drum comunal DC 59 Măceșu,
Curteana, Crețești, Floreșteni, Județul Gorj”.
- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si Destinație Măceșu – Curteana - Crețești Floreșteni; Km 0+000- Km 8+971; Lungimea drumului L=8,971 Km ; Lățimea părții carosabile l=
6m ; Lungime șanțuri= 18 km; Nr. Poduri=1;Nr. Podețe= 6; Nr. Indicatoare de circulație= 1”
- coloana 4 va avea următorul cuprins : „1958”
- coloana 5 va avea următorul cuprins : „0,01 lei”
- coloana 6 va avea următorul cuprins : „Domeniul public al orașului Târgu Cărbunești, conform
H.C.L. nr. 55/02.09.1999, modificată și completată prin prezenta hotărâre și H.G. nr. 973/2002, CF”.
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de
la art. 21, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și
completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.
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 13.07.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 13 iulie 2017
Nr. 65

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea alin.(2) al art. 64 din REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local Tg. Cărbunești aprobat prin HCL nr. 67 din 25 iulie 2016
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate;
- prevederile Legii nr. 153/2017- legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.2 şi ale anexei din O.G. nr.35/30.01.2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
- prevederile Legii nr. 673/19 decembrie 2002 privind aprobarea O.G. nr.35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
- prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările
ulterioare ;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local Tg. Cărbunești;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂȘTE
Articol unic: Alineatul 2 al art. 64 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local Tg. Cărbunești, aprobat prin HCL nr. 67 din 25 iulie 2016 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale
consiliului este de 4% , iar pentru participarea la ședințele comisiilor de specialitate este de 3% pe
ședință de comisie, din indemnizaţia lunară a primarului oraşului, exclusiv majorările prevăzute la
art. 16 alin.(2) din Legea nr. 153/2017- legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice.”
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.07.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 13 iulie 2017
Nr. 66

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Tg. Cărbunești în cadrul
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 113/15.06.2017
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 10.928/23.06.2017;
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în calitate de
reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a comunei
Bengești-Ciocadia și a comunei Stoina.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.07.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 13 iulie 2017
Nr. 67

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind coordonarea activității Serviciului de asistență socială
din cadrul Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 11664/07.07.2017 al Serviciului buget, contabilitate,
resurse umane;
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL Tg. Cărbunești nr. 64/29.06.2016;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești aprobat prin
HCL nr. 70/25.07.2016;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se desemnează doamna Stoican Angela pentru a coordona activitatea Serviciului de asistență
socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești până când funcția de conducere, de șef
Serviciu asistență socială, va fi ocupată prin concurs, în condițiile prevăzute de lege.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești și
Direcția de Asistență Socială Tg. Cărbunești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.07.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 13 iulie 2017
Nr. 68

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 12.580 din 26.07.2017 întocmit de Serviciului buget, contabilitate,
resurse umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție la data de 25 iulie 2017;
- referatele nr. 12.339/21.07.2017, nr. 12.547/26.07.2017, nr. 12.556/26.07.2017, nr. 12.760/31.07.2017
întocmite de Ciontescu Constanța, consilier superior Administrarea Domeniului Public și Privat;
- art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2017, privind unele măsuri bugetare în anul 2017;
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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului
Tg Cărbunești, cu suma de 75,00 mii lei și modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli,
respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare , de la un program la altul, conform
anexei nr. 1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de
16.402,28 mii lei și la cheltuieli în sumă de 16.996,32 mii lei , cu un deficit de 594,04 mii lei.
Art.2. Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 14.952,82 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14.952,82
mii lei conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.449,46 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.043,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei , conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017” conform anexei nr.4
(formular cod 14) .
Art.4.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017, se stabilește la venituri în sumă de 36.982,90 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 37.015,87 mii lei , cu un deficit de 32,97 mii lei, conform anexei nr. 5 (formular
cod 11 și formular cod 11/02).

Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
36.494,40 mii lei și la cheltuieli în sumă de 36.527,37 mii lei cu un deficit de 32,97 mii lei, conform
anexei nr. 6 iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 488,50 mii lei și cheltuieli în sumă de
488,50 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 31.07.2017 la care au participat
10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 10 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 31 iulie 2017
Nr. 69

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului
Tg. Cărbunești, serviciilor publice și instituțiilor din subordinea Consiliului Local al
orașului Tg. Cărbunești
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 12.330/21.07.2017 întocmit de către Serviciul buget contabilitate ,resurse
umane din cadrul Primarului Orașului Tg. Cărbunești ;
- art. 11 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, privind finanțele publice locale;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg Cărbunești nr. 31/2017 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg Cărbunești nr. 69/2017 privind aprobarea rectificării și
modificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
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 01.07.2017 se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice si
contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Orașului Tg. Cărbunești și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Tg.
Cărbunești prevăzute în statele de funcții aprobate prin HCL nr. 31/2017, conform anexelor nr. 1 și 2 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Începând cu data de 01.07.2017 se aprobă stabilirea salariilor de bază utilizate în cadrul Clubului
Sportiv „Gilortul” Tg. Cărbunești pentru funcțiile prevăzute în statul de funcții aprobat prin HCL nr.
31/2017, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului
Tg. Cărbunești și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești,
se stabilesc prin dispoziție a Primarului orașului Tg. Cărbunești.
Art.4.- În cazul modificării salariului de baza minim pe țară garantat în plată, salariile de bază pentru
tot personalul se stabilesc prin dispoziție a Primarului orașului Tg. Cărbunești.
Art.5.- (1) Pentru condiții periculoase sau vătămătoare se menține sporul de până la 15% din salariul de
bază dacă personalul își desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la bază buletinele de determinare
sau expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens, conform legii, cu respectarea art. 11, alin
(4) și art. 25, alin. (1) din Legea –cadru, respectiv cele prevăzute în Dispoziția nr. 262/01.06.2017 emisă de
Primarul orașului Tg. Cărbunești.
(2) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de
exercitare a acesteia de o majorare a salariului de bază cu 10%.
(3) Salariul de bază rezultă prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare din grile cu salariul minim
pe țară garantat în plată și se modifică corespunzător acestuia.
Art.6.- Primarul oraşului, Serviciul buget contabilitate, resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești și Clubul Sportiv „Gilortul Tg. Cărbunești” vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 31.07.2017 la care au participat
10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 10 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Ciora Constantin-Dorel
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin
Tg. Cărbunești, 31 iulie 2017
Nr. 70

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din
județul Gorj, în perioada 2014-2020”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate Primarul Orașului Tg. Cărbunești;
- adresa nr. 3817/06.07.2017 transmisa de SC Aparegio Gorj SA înregistrata la registratura instituției cu
nr. 11.796/11.07.2017, prin care ne comunica ca a fost semnat contractul de finanțare nr.
63/26.058.2017 pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor
de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din județul Gorj în
perioada 2014-2020 ”, prin Programul Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM-O.S 3.2);
- HCL nr. 75/29.07.2015 prin care s-a aprobat cofinanțarea proiectului in suma de 30.702,00 lei;
- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă cofinanțarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din
județul Gorj în perioada 2014-2020 ”, prin Programul Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM-O.S
3.2) în valoare de 3.914 lei (fără tva adică 1% din valoarea eligibila).
Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.75/29.07.2015.
Art.3. Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 31.07.2017 la care au
participat 9 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 9 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 31 iulie 2017
Nr. 71

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Tg. Cărbunești în cadrul
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr.148/14.07.2017
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 12.204/19.07.2017;
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în calitate de
reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a orașului Rovinari.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 31.07.2017 la care au
participat 10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 10 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 31 iulie 2017
Nr. 72

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului
Târgu Cărbunești, însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind
atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor
din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 75
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 51/28.07.2014 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
orașului Târgu Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999;
- H.C.L. nr. 79 din 25 iulie 2016, privind aprobarea reevaluării activelor fixe corporale de natura
construcțiilor si terenurilor aflate in patrimoniul U.A.T.O. Tg-Cărbunești;
- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3, alin.4, si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Planul de amplasament și delimitare a imobilului;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Tg. Cărbunești
însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum
urmează : la poziția nr. 75, coloana 5 va avea următorul cuprins : „ a).= 894.460,28 lei;
b).= 66.999,28 lei; c).= 32.464,42 lei; d).= 43.975,00 lei; e).= 209.872,13 lei; f).= 86.454,00 lei;
g).= 102.706,00 lei; h).= 3.595.244,41 lei; i).= 121.551,00 lei; j).= 577.202,92 lei; k).= 260.969,95 lei;
l).= 453.187,53 lei; m).= 0,00 lei; n).= 2.110.662,92 lei; o).= 61.928,46 lei; p).= 14.743,49 lei; r).=
0,00 lei; s).= 59.261,34 lei; t).= 1.844.392,35 lei; u).= 0,00 lei; v).= 0,00 lei; x).= 0,00 lei;
y).= 853.718, 37 lei”.
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de
la art. 21, alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și
completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 31.07.2017 la care au
participat 10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 10 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel
Tg. Cărbunești, 31 iulie 2017
Nr. 73

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 13.605 din 17.08.2017 întocmit de Serviciului buget, contabilitate,
resurse umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție la data de 17 august 2017;
- referatul nr. 13.447/11.08.2017 și referatul nr. 13.604/17.08.2017 întocmit de Corici Sorin, șef birou
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- adresa nr. 453/16.08.2017, emisă de Școala Gimnaziala Nr. 1 „George Uscătescu”, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 13580 /17.08.2017;
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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului
Tg Cărbunești cu suma de 7,90 mii lei și modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, respectiv
virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 1
(formular cod 11 și formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de
16.410,18 mii lei și la cheltuieli în sumă de 17.004,22 mii lei , cu un deficit de 594,04 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 14.960,72 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14.960,72
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.449,46 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.043,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017” conform anexei nr. 4
(formular cod 14).
Art.4.- Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 22.08.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 august 2017
Nr. 74

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Zilelor Oraşului Tg. Cărbuneşti şi a Festivalului de
Muzică Lăutăreasca ,,Gena Bârsan”- ediţia a-XII-a -2017
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- referatul de specialitate 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. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
- Regulamentul de desfăşurare a Festivalului de muzica lăutăreasca ,,Gena Bârsan” ediţia a-XII-a 2017.
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 desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg. Cărbunești”
în perioada 27-29 august 2017.
(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor se aprobă suma de 63.000 lei din bugetul local.
(3) Suma de 7.900 lei din donații și sponsorizări va fi cheltuită pentru desfășurarea manifestărilor,
cât și a altor activități ce se vor organiza până la sfârșitul anului.
Art.2.- Locul de desfăşurare a manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg. Cărbunești” este
în punctul ,,Parc Stejeret”.
Art.3.- Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA BÂRSAN” - ediţia a -XII-a se desfăşoară în
oraşul Tg. Cărbunești pe data de 28.08.2017, conform regulamentului.
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 22.08.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 august 2017
Nr. 75

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind repartiția apartamentului nr. 17, sc. D, etaj 3 din blocul ANL
situat pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, orașul Tg. Cărbunești
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi
Protecția Mediului;
- prevederile art. 8 alin (2) și(3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederilor art.5 - art. 8, art. 14 alin. 1, 2, 7 și 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 înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile HG 251/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe,
aprobate prin HG nr. 962/2001;
- Procesul verbal nr. 12.986/03.08.2017 - înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind
repartizarea locuințelor pentru tineri, stabilită prin dispoziția nr. 285/08.08.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 129/2008 și HCL nr. 82/2016 privind
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in
repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești si a listei cu actele
justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
- Prevederile Legii nr. 114/1996 – privind locuințele republicata, cu modificările si completările
ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii privind locuințele.
- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 51/23.05.2017 privind aprobarea Listei de repartiție
a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă repartiția apartamentului nr. 17, sc. D, etaj 3 din blocul ANL situat pe strada
Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, orașul Tg. Cărbunești, începând cu data de 01.09.2017 doamnei
NEGREA ADELINA ȘTEFANIA.
Art.2.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de specialitate vor
încheia contractul de închiriere.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.08.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 august 2017
Nr. 76

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice
„Reabilitare strada Pieţii oraş Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932”
și Indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul MDRAP 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală;
- OMDRAPFE, numărul 3470/28.06.2017;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C.
RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Reabilitare strada
Pieții oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932” și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul
general reactualizat al obiectivului de investiții, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 24 din 28 februarie 2017.
Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.08.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 august 2017
Nr. 77

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexă la H.C.L. nr. 77 din 22.08.2017

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
„Reabilitare strada Pieții oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932”

1. Valoarea totala a investiției: 3.739.947,10 lei inclusiv TVA,
- din care C+M: 3.380.242,60 lei inclusiv TVA
2. Eșalonarea investiției:
Anul I : 3.739.947,10 lei inclusiv TVA
3. Durata de realizare : 8 luni
4. Capacități:
- Lungimea totala a parții carosabile ce urmează a fi reabilitata este de 1.392 ml în suprafața de
9.744 mp.
- Lungimea totala de trotuare reabilitate si de trotuare noi este de 2784 ml, iar suprafața ocupata de
trotuare este de 4176 mp.
- Suprafața ocupata de șanțuri si rigole este de 4650 mp.
- Costul realizării lucrărilor de investiții pentru reabilitarea părții carosabile conform devizului pe
obiect este de 1.030.482,14 lei fără TVA.
- Astfel costul unitar al investiției este:
1.030.482,14 lei/km : 1,392 km = 740.288,89 lei/km
1.030.482,14 lei/km : 9.744 mp = 105,76 lei/mp

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare strada Pieții oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală;
- Ordinul MDRAPFE numărul 3470/28.06.2017;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C.
RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Consiliul Local al Orașului Târgu Cărbunești se obligă sa asigure finanțarea de la bugetul
local pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL
pentru obiectivul de investiții„Reabilitare strada Pieții oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932”:
cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate sau documentațiile de avizare
a lucrărilor de intervenție, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau audit
energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxa pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, organizarea
procedurilor de achiziție, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote
taxe, cheltuielile pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar în sumă totală de 133.798,87 lei.
Art.2.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. Cărbunești își asuma angajamentul cu privire la
operarea și întreținerea investiției.
Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.08.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 august 2017
Nr. 78

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice
„Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. Cărbunești”
și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală;
- Ordinul MDRAPFE numărul 3470/28.06.2017;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C. ASPLAN
S.R.L. Tg. Jiu;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Corp de clădire 9 săli
de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. Cărbunești” și indicatorii tehnicoeconomici cuprinși în devizul general reactualizat al obiectivului de investiții, conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 26 din 28 februarie 2017.
Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.08.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 august 2017
Nr. 79

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexă la H.C.L. nr. 79 din 22.08.2017

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
1. Caracteristicile principale ale construcției:
„Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. Cărbunești”
Aria construita = 743.69 mp;
Aria desfășurata = 1795.85 mp;
Aria utila = 1563.62 mp;
Număr de niveluri = parțial D+P+1 E și parțial P+1 E;
Rețele de utilități
Școala existenta este branșata la rețeaua electrica. Rețelele de apa si canalizare se afla in
apropiere. Instalațiile propuse sunt descrise in liste separate anexate la memoriile de specialitate.
2. Obiectivele studiului de fezabilitate
- demolare anexe
- construire corp clădire 9 săli de clasa si laboratoare
- dotări specifice pentru desfășurarea procesului de învățământ
- amenajarea terenului - sistematizare verticala
- racord utilități

3. Analiza si selecția alternative/or optime
Forma si topografia terenului de amplasament impun ca soluție optima construirea unui corp de
clădire format din două tronsoane, un tronson cu regim de înălțime D+P+1E și un tronson cu regim de
înălțime P+1 E. Forma finala a clădirii va fi compusa astfel încât sa permită alinierea simultana cu
construcția existenta, strada Trandafirilor, strada Pieții si strada Merilor.

TOTAL GENERAL din care:

4,983,844.91

buget de stat

4,771,514.24

buget local

212,330.67

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții
„Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. Cărbunești”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală;
- Ordinul MDRAPFE numărul 3470/28.06.2017;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C. ASPLAN
S.R.L. Tg. Jiu;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Consiliul Local al Orașului Târgu Cărbunești se obligă sa asigure finanțarea de la bugetul
local pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL
pentru obiectivul de investiții „Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada
Trandafirilor nr 39, Tg. Cărbunești”: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de
fezabilitate sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, studiile de teren, studiile de
specialitate, expertizele tehnice si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxa pentru
obținerea de avize, acorduri, autorizații, organizarea procedurilor de achiziție, active necorporale,
cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote taxe, cheltuielile pentru probe tehnologice,
teste si predare la beneficiar în sumă totală de 212.330,67 lei.
Art.2.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. Cărbunești își asuma angajamentul cu privire la
operarea și întreținerea investiției.
Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.08.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 august 2017
Nr. 80

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice „Modernizare drum de interes local în orașul
Tg. Cărbunești, județul Gorj din satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și
Floreșteni - tronson 1” și atribuirea contractului de lucrări
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- HCL 30/23.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului pe anul 2017;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmită de S.C. ARTPRO
INTEGRAL SRL Tg. Jiu;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului cadru;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Modernizare drum de
interes local în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj din satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești
și Floreșteni - tronson 1” și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general, conform anexei,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă inițierea procedurii de achiziție privind atribuirea contractului de lucrări având ca
obiect „Modernizare drum de interes local în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj din satele
aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni - tronson 1”, cu termen de execuție 120 de zile
și plata pe un termen de 2 ani, respectiv 2017 si 2018. Procedura de atribuire este procedura
simplificata, conform Legii nr. 98/2016.
Creditele bugetare aferente plăților ce se vor efectua pe anul 2018, se vor aproba cu prioritate pe
primul trimestru în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al anului 2018.
Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.08.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 august 2017
Nr. 81

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 81 din 22.08.2017

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
„Modernizare drum de interes local în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj din satele
aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni - tronson 1”

1. Valoarea totala a investiției: 977.506,63 lei inclusiv TVA,
din care C+M

927.193,37 lei inclusiv TVA

2. Eșalonarea investiției:
Anul I : 300.000,00 lei inclusiv TVA
Anul II : 677.506,63 lei inclusiv TVA

3. Durata de realizare : 4 luni
4. Capacitați:
- Lungimea totala a parții carosabile ce urmează a fi reabilitata este de 1.320 ml, în suprafața
de 6.666 mp.
- Suprafața ocupata de șanțuri si rigole este de 2640 mp.
- Costul realizării lucrărilor de investiții, pentru reabilitarea parții carosabile conform devizului
pe obiect este de 578.052,75 lei fără TVA.
Astfel costul unitar al investiției este:
578.052,75 lei : 1.32 km = 437.918,75 lei/km
578.052,75 lei : 6.666 mp = 86.72 lei/mp

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
septembrie, octombrie și noiembrie 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești ,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- propunerile formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 22 august
2017, conform procesului verbal al şedinţei;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Domnișoara consilier local SANDU SIMONA- ELENA se alege în funcţia
de preşedinte de şedinţă pe lunile septembrie, octombrie şi noiembrie 2017.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.08.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ciora Constantin-Dorel

Tg. Cărbunești, 22 august 2017
Nr. 82

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării proiectului „Reabilitare - modernizare și creștere capacitate
creșă în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești;
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art.14, art.36 alin.(2) lit.c) şi lit.e) coroborat cu alin.(7) lit.a) din Legea nr. 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- referatul nr. 10865/22.06.2017 al compartimentului ADPP;
- Măsura M 1- Dezvoltarea infrastructurii sociale din SDL GAL Gilort.
- prevederile „Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aprobă implementarea proiectului „Reabilitare - modernizare si creștere capacitate creșă
în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj”, denumit în continuare Proiectul.
Art.2.- Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit
legii.
Art.3.- Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei
plăți în cadrul Proiectului.
Art.4.- Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice,
necesitatea, oportunitatea si potențialul economic al investiției sunt cuprinse în anexă, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Este numit reprezentant legal al orașului Tg. Cărbunești domnul Birău Dănuț, primarul
acestuia, în dubla sa calitate de primar și de ordonator principal de credite.
Art.6.- Consiliul local se angajează sa asigure integral cheltuielile neeligibile pentru investiția
propusa prin Proiect.
Art.7.- Autoritățile administrației publice locale se obliga sa înființeze serviciul social/serviciile
sociale propuse prin SF anterior ultimei cereri de plata.
Art.8.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 08.09.2017 la care au participat
11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 11 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena
Tg. Cărbunești, 08 septembrie 2017
Nr. 83

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexa la HCL nr. 83 din 08.09.2017
Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție :
“Reabilitare, modernizare si creștere capacitate
creșă în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj”

Amplasamentul obiectivului: oras Tg. Carbunesti, strada Minerilor, nr. 12, judetul Gorj, nr. cadastral 38070
Indicatori tehnico-economici:
1. suprafata construita a cladirii la care se propune reabilitarea , modernizarea si cresterea
capacitatii la cresa: 346,20 mp
2. suprafata desfasurata a cladirii la care se propune reabilitarea , modernizarea si cresterea
capacitatii la cresa: 692,40 mp
3. surse de finantare : PNDR - Strategia de dezvoltarea a GAL Gilort masura M1 « Dezvoltarea
infrastructurii sociale », bugetul local
4. numarul locuitorilor deserviti : beneficiarii directi ai investitiei sunt copiii care vor fi inscrisi in
cadrul cresei (capacitatea propusa prin investitia care face obiectul proiectului este de 35 de
locuri), iar beneficiarii indirecti ai investitiei sunt familiile acetora ( rezultand un numar
estimativ de beneficiari directi de 35 de copii si indirecti de 70 persoane / an). Alte categorii de
beneficiari indirecti ai investitiei : personalul cresei, angajatorii din localitate si localitatile
limitrofe etc.
5. caracteristici tehnice : Cladirea situata pe strada Minerilor, la nr. 12 din orasul Tg. Carbunesti
este o cladire cu un regim de inaltime de P+1E. Structura de rezistenta este formata din fundatii
de beton armat, pereti portanti din beton armat (diafragme) care conlucreaza cu cadre din beton
armat. Prin modul de amplasarea a peretilor structurali, sistemul constructiv se incadeaza la tipul
« celular ». Interventiile principale propuse : realizarea unei sarpante de lemn pe acoperisul tip
terasa necirculabila, recompartimentarea spatiilor in scopul cresterii capacitatii si asigurarii
fluxurilor functionale, reabilitarea instalatiei sanitare (canalizarea interioara), schimbarea tocariei
in spatiile compartimentate la etaj, lucrari de finisaje la interior si exterior, amenajare spatiu de
joaca exterior pe o suprafata tip tartan, achizitia de echipamente tehnologice si dotari in acord cu
obiectivele urmarite.
6. necesitatea investitiei rezida din nevoia de crestere a capacitatii serviciului social derulat in
cadrul obiectivului, respectiv « cresa », adaptarea fluxurilor de alimente, personal, copii, parinti
etc la cerintele legislative in vigoare (legislatia sanitar-veterinara, sanitara, ISU etc), asigurarea
conditiilor optime pentru desfasurarea activitatii serviciului.
7. oportunitatea : identificarea unei solutii de finantare reprezinta o oportunitate pentru interventia
propusa prin proiect in corobarare cu nevoia urgenta de crestere a capacitatii cresei, in conditiile
unui numar de cereri din partea parintilor care excede posibilitatile actuale de inscriere in cadrul
serviciului.
8. potentialul economic al investitiei :
- durata normala de functionare a obiectivului de investitie in raport cu data constructiei (
1970-1973) este de 15 ani de la data finalizarii investitiei propuse prin proiect, in corelare cu
durata normala de functionare de 60 ani in conformitate cu H.G. nr. 2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor
fixe
9. durata de executie a lucrarilor este de 6 luni

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice „Copertină metalică pentru produse
second-hand” și Indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, modificată privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice;
- HCL 30 / 23.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești
pe anul 2017;
- documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții „Copertina metalica pentru comerț cu
produse second-hand”, întocmita de S.C. ADIZORLESCU DESIGN S.R.L., Tg. Cărbunești;
- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice si HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului cadru;
- HCL nr 47 din 27.04.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice „Copertina metalica
pentru comerț cu produse second-hand”;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Copertină metalică
pentru produse second-hand” și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat al
obiectivului de investiții, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 47/27.04.2017.
Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 08.09.2017 la care au participat 11
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 11 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 08 septembrie 2017
Nr. 84

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la HCL nr. 79/22.08.2017 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice reactualizare „Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr
39, Tg. Cărbunești” și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C. ASPLAN
S.R.L. Tg. Jiu;
- HCL nr. 79/22.08.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice reactualizare „Corp de
clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. Cărbunești” și indicatorii
tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat.
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă înlocuirea anexei la HCL nr. 79/22.08.2017 privind aprobarea documentației
tehnico-economice reactualizare „Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada
Trandafirilor nr 39, Tg. Cărbunești” și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general
reactualizat cu anexa la prezenta hotărâre, care face parte integranta din aceasta.
Art.2.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 08.09.2017 la care au participat 11
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 11 voturi pentru.
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Tg. Cărbunești, 08 septembrie 2017
Nr. 85

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexă la H.C.L. nr. 85 din 08.09.2017

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
1. Caracteristicile principale ale construcției:
„Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr 39, Tg. Cărbunești”
Aria construita = 743.69 mp;
Aria desfășurata = 1795.85 mp;
Aria utila = 1563.62 mp;
Număr de niveluri = P+1 E;
Rețele de utilități
Școala existenta este branșata la rețeaua electrica. Rețelele de apa si canalizare se afla in
apropiere. Instalațiile propuse sunt descrise in liste separate anexate la memoriile de specialitate.
2. Obiectivele studiului de fezabilitate
- demolare anexe
- construire corp clădire 9 săli de clasa si laboratoare
- dotări specifice pentru desfășurarea procesului de învățământ
- amenajarea terenului - sistematizare verticala
- racord utilități
3. Analiza si selecția alternativelor optime
Forma si topografia terenului de amplasament impun ca soluție optima construirea unui corp de
cu regim de înălțime P+1E. Forma finala a clădirii va fi compusa astfel încât sa permită alinierea
simultana cu construcția existenta, strada Trandafirilor, strada Pieții si strada Merilor.

TOTAL GENERAL din care:

4,983,844.91

buget de stat

4,771,514.24

buget local

212,330.67
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Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 15.910 din 19.09.2017 întocmit de Serviciului buget, contabilitate,
resurse umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție la data de 13 septembrie 2017;
- referatul nr.14.795/06.09.2017 întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- adresa nr. 6.219/28.08.2017 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 14.142/28.08.2017;
- referatul nr. 14.459/0409.2017 întocmit de Golumbu Mircea, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referatul nr. 13.384/10.08.2017 întocmit de Stoican Angela consilier principal în cadrul Direcției de
Asistență Socială ;
- referatul nr. 15.790/18.09.2017 întocmit de Corici Sorin, șef birou Administrarea Domeniului Public
și Privat;
- referatul nr. 15.738/18.09.2017 întocmit de Berbecel Georgeta, consilier superior în cadrul serviciului
Contabilitate, buget, resurse-umane;
- adresa nr. 1.033/04.09.2017 emisă de Școala Gimnaziala nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 14.638 /05.09.2017;
- adresa nr. 492/13.09.2017 emisă de Școala Gimnaziala nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 15.389 /13.09.2017;
- adresa nr. 499/18.09.2017 emisă de Școala Gimnaziala nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 15.792/18.09.2017;
- adresa nr. 1.132/18.09.2017 emisă de Școala Gimnazială nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 15.876/19.09.2017;
- adresa nr. 6.632/14.09.2017 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 15.547/14.09.2017;
- adresa nr. 447/18.09.2017 emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul” Tg Cărbunești , înregistrată la instituția
noastră cu nr. 15.777 /18.09.2017;
- adresa nr. 449/19.09.2017 emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul” Tg Cărbunești , înregistrată la instituția
noastră cu nr. 15.906/19.09.2017
- decizia nr. 18/19.09.2017 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 15.929/20.09.2017
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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului
Tg Cărbunești cu suma de 199,23 mii lei și modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli,
respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform
anexei nr.1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de
16.609,41 mii lei și la cheltuieli în sumă de 17.203,45 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 15.159,95 mii lei și la cheltuieli în sumă de 15.159,95
mii lei conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.449,46 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.043,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017” conform anexei nr.4
(formular cod 14) .
Art.4.- (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 54,50 mii lei și modificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la
altul, conform anexei nr. 5 (formular cod 11 și formular cod 11/02).
(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de 37.037,40 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 37.070,37 mii lei cu un deficit de 32,97 mii lei, conform anexei nr. 5 (formular
cod 11 și formular cod 11/02).
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
36.548,90 mii lei și la cheltuieli în sumă de 36.581,87 mii lei cu un deficit de 32,97 mii lei conform
anexei nr.6 iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 488,50 mii lei și cheltuieli în sumă de
488,50 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 27.09.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 12 voturi pentru și 2 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2017
Nr. 86

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
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 organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a Persoanelor
Vârstnice” în data de 01 octombrie 2017.
(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice se aprobă suma de 3.000 lei .
Art.2.- Se aprobă premierea, în cadru festiv, cu suma de 100 lei a cuplurilor care sărbătoresc nunta
de aur și au domiciliul în orașul Tg Cărbunești, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3.- Sumele prevăzute la art.2 se vor acorda în baza documentelor doveditoare - certificat de
căsătorie, acte de identitate ale soților, etc..
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 27.09.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2017
Nr. 87

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 87 din 27.09.2017

Situația privind cuplurile care sărbătoresc nunta de aur în anul 2017
și au domiciliul în orașul Tg Cărbunești

Nr.
crt.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Numele si prenumele

Domiciliul

Suma
-lei100

MOHANU ION și
MOHANU ELENA

TG. CĂRBUNEȘTI,
str. Trandafirilor, nr. 48

MOTORGA ION și
MOTORGA ELENA
PUȚINELU VICTOR și
PUȚINELU EMILIA
ZAVRACU IULIAN și
ZAVRACU ELENA
POPESCU GHEORGHE și
POPESCU RODICA
SCURTU NICOLAE și
SCURTU VIORICA
CODREȘ GHEORGHE și
CODREȘ NICOLINA
BIRĂU CONSTANTIN și
BIRĂU ELENA
POPESCU ILARION și
POPESCU ELENA
ȚUȚUIANU FLORIN și
ȚUȚUIANU LUCIA
DOBRE ION și
DOBRE RODICA
MIGIOI TITU și
MIGIOI IULIANA
Total

TG. CĂRBUNEȘTI,
str. Pieții, nr. 41
CĂRBUNEȘTI -SAT

100

ȘTEFĂNEȘTI

100

ȘTEFĂNEȘTI

100

ȘTEFĂNEȘTI

100

DUȚEȘTI

100

FLOREȘTENI

100

FLOREȘTENI, nr: 25

100

POJOGENI

100

POJOGENI

100

ȘTEFĂNEȘTI

100
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100

1.200
Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările
de reședință din orașul Tg. Cărbunești”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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;
- Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si completările
ulterioare, art, 36, alin (2), lit c, alin. (4), lit. c;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 227/2015- privind Codul Fiscal, 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 „Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de
reședință din orașul Tg. Cărbunești”, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.- La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 9 din 29.01.2014, HCL nr.
63 din 22.06.2015 și HCL nr. 78 din 25.07.2016 privind instituirea taxei de utilizare a parcărilor
amenajate din zona blocuri.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti ,
precum și Politia Locala Tg Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 12 voturi pentru și 2 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2017
Nr. 88

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 88 din 27.09.2017

REGULAMENT DE ATRIBUIRE ŞI FOLOSIRE A LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ
DIN ORAȘUL TG. CĂRBUNEȘTI

A. OBIECTUL REGULAMENTULUI
Art. 1. Prezentul regulament stipulează modalitatea de atribuire a locurilor de parcare amenajate in parcările de
reședința ale orașului Tg. Cărbunești.
Art. 2. Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii sunt cele situate in parcarile de resedinta amenajate in Tg
Carbunesti, situate la mai putin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, dar in functie de configuratia
perimetrului de amplasare, putandu-se depasi aceasta limita.
Art. 3. In cazul in care la parterul imobilelor de locuit sunt amenajate si functioneaza complexe comerciale,
locurile de parcare amenajate se vor atribui astfel incat sa poata fi folosite alternativ atat de locatari cat si de
clientii complexelor comerciale.
B.DISPOZITII GENERALE
Art. 4. Pentru parcarile de resedinta amenajate in Orasul Tg Carbunesti se instituie taxa de utilizare in cuantum
de 60 lei/an, incepand cu aprobarea prezentei Hotarari de Consiliu Local.
Art. 5. (1) Repartizarea locurilor de parcare se va face in baza unui proces-verbal de predare-primire in urma unei
solicitari scrise, depuse de catre detinatorii de autovehicule la Primaria Tg.Carbunesti.
Art. 6.- (1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligatia, sa achite taxa anuala de parcare la casieria Primariei
orasului Tg.Carbunesti pentru anul pentru care a fost atribuit locul de parcare in termen de 10 zile de la data
atribuirii.
(2) Din momentul achitarii contravalorii taxei de parcare, utilizatorii au dreptul sa foloseasca parcarea publica
amenajata pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.
(3) In cazul in care utilizatorul doreste sa isi pastreze acelasi loc de parcare si in anul urmator, este obligat sa
solicite in scris acest lucru pana la data de 31 decembrie a anului in curs si sa plateasca taxa de utilizare parcare
pana la data de 15 ianuarie a anului in care urmeaza sa utilizeze parcarea.
Art.7. - În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/utilizatorilor de
autoturisme/autoutilitare cu masa maximă autorizată de până la 3,5 to.
Art.8. - Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite numai după amenajarea, trasarea,
semnalizarea şi numerotarea acestora, prin grija Biroului - Administrare Domeniului Public si Privat.
Art.9. – Solicitantul trebuie sa prezinte dovada proprietatii sau utilizarii autoturismului/autoutilitarei pentru a
putea beneficia de un loc de parcare in parcarile de resedinta .
Art.10. - În situaţiile în care numărul solicitărilor depăşeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă,
sau când unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se va face prin licitaţie
public cu strigare. Preţul de pornire la licitaţiei va fi de 60 lei/an/loc de parcare urmand sa creasca cu cate un pas
de 10 lei.
Art.11. - Atribuirea/licitaţia se va organiza nominal pentru fiecare loc de parcare situat în parcarea de reşedinţă.
Art.12. - Atribuirea locurilor din parcările de reşedinţă şi eliberarea abonamentelor tip reşedinţă se va face numai
persoanelor fizice domiciliate/rezidente sau persoanelor juridice proprietare ale unor apartamente în imobilele
arondate acestor parcări.
Art.13. - Nu pot participa la procesul de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă persoanele fizice care nu
pot dovedi cu domiciliul/s-au acte de proprietate pe apartamentul respectiv, precum si persoanele care nu pot
dovedi calitatea de proprietar/chiriaş a unui apartament, în imobilele arondate parcării de reşedinţă respective.
Art.14. - În cazul în care numărul de solicitanţi este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, se pot
atribui locuri de parcare şi pentru locatarii din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţă
aferentă acestora, sau se pot atribui mai multe locuri de parcare pentru acelaşi apartament cu condiţia achitării
taxei de parcare pentru fiecare loc atribuit.
Art.15. - Abonamentele de parcare tip reşedinţă asigură folosirea locului de parcare de la ora 16.00 până la ora
08.00. Deţinătorul unui abonament va putea folosi parcarea şi între orele 08.00 şi 16.00 fără să achite o taxă
suplimentară, dar în cazul în care parcarea rămâne liberă, aceasta poate fi folosită de o altă persoană, între orele
08.00 – 16.00 .
Art.16. - Abonamentele se vor elibera de către Primăria Tg. Cărbunești pe perioada stabilită pentru zona
respectivă, numai după achitarea taxei aprobate de Consiliul Local sau a preţului licitat, după caz, aferent
perioadei de valabilitatea a abonamentului.

Art.17.(1) - În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit un loc de parcare nu achită taxa aferenta în termen de
10 zile de la data intrării în vigoare a abonamentului, data atribuirii locului, va pierde locul de parcare atribuit.
(2) – După eliberarea locului de parcare, acesta se poate atribui altor persoane, la solicitarea scrisă a acestora, în
ordinea înregistrării cererilor de după eliberarea locului.
Art.18. - Abonamentele tip reşedinţă se vor elibera pe o perioadă de 12 luni cuprinse intr-un an calendaristic. În
cazul persoanelor care se prezintă ulterior procedurii de atribuire, abonamentele se pot elibera şi pe perioade mai
mici de 12 luni, cu condiţia ca acestea să expire la aceeaşi dată pentru toţi posesorii de abonamente din zona
respectivă.
Art.19. - În parcările de reşedinţă se atribuie, în mod gratuit şi cu prioritate, locuri de parcare persoanelor
încadrate într-un grad de handicap, posesorilor de autoturisme: veterani de război, membri A.F.D.P.R. şi
beneficiari ai prevederilor Legii nr. 189/2000, dacă solicită si dacă dovedesc cu documente aceste apartenenţe.
Gratuitatea se va menţiona pe acest tip de abonament.
Art.20. - Abonamentele vor fi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului pentru identificare în caz de
control.
C. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITATIE A
LOCURILOR DE PARCARE ÎN PARCĂRILE DE RESEDINTA
Art.21. - În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă solicitanţii
vor depune la sediul Primariei Tg. Cărbunești următoarele documente:
a) Cerere ;
b) Documente privind domiciliul/resedinta/sediul societăţii: copie B.I./C.I. şi actul de proprietate, contract de
închiriere avizat de Direcţia Finanţelor Publice Tg. Cărbunești, pentru cele încheiate cu persoane fizice, în
imobilul aferent , certificat de înregistrare pentru persoanele juridice, act constitutiv al societăţii, act de donaţie
sau moştenire, extras de carte funciară de dată recentă, după caz;
c) Copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului/ autoutilitarei;
d) Documente privind dreptul de utilizare a autoturismului/ autoutilitarei: contract de leasing;
e) Copie certificat de căsătorie în situaţia în care la aceeaşi adresă domiciliază două familii, sau adeverinta
componenta familiei de la Registru Agricol;
f) Certificat de încadrare într-un grad de handicap a unui membru al familiei solicitantului, dacă e cazul;
g) Acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000,
dacă este cazul;
Art.22. - Prin Biroul – Administrare Domeniului Public si Privat , locatarii vor fi anunţaţi cu privire la termenul
limită până la care se vor depune cererile precum şi conţinutul documentelor necesare în vederea participării la
procesul de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă arondate imobilului, precum si taxa
anuala aprobata de Consiliul Local.
Art.23. - Documentele se vor depune în perioada stabilită şi făcută publică prin anunţul afişat la fiecare scară a
blocurilor, iar cele depuse după această dată nu vor fi analizate de comisie pentru şedinţa de atribuire.
Art.24. - După primirea documentelor, Primăria orasului Tg Carbunesti va înştiinţa prin afişare pe site-ul
instituţiei, la scara imobilelor arondate, după caz, despre data, ora şi locul în care va avea loc procedura de
atribuire/licitaţie, precum şi de numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă aferentă
imobilului/imobilelor din care fac parte.
D.PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITATIE A LOCURILOR DE PARCARE DIN PARCĂRILE DE RESEDINTĂ
Art.25. - Comisia de atribuire/licitaţie va fi numită prin Dispoziţie a Primarului şi va fi formată din 5 (cinci)
persoane: a) 4 membri din partea Primăriei orasului Tg Carbunesti; b) 1 membru din partea Politiei Locale Tg
Carbunesti;
Art.26.(1) - Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza unitar pentru fiecare locaţie în parte.
(2) - La data, ora şi locul anunţat la procedura de atribuire/licitaţie vor fi prezenţi toţi membrii comisiei de
atribuire/licitaţie precum şi solicitanţii sau reprezentanţii acestora.
(3) - Comisia lucrează în mod valid cu 3 membrii prezenţi, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor comisiei.
Art.27. - Comisia de atribuire/licitaţie va analiza documentele depuse de solicitanţi în conformitate cu art. 21 si
23 din prezentul Regulament până în ziua precedentă organizării şedinţei de atribuire/licitaţie şi va întocmi lista
cu solicitanţii acceptaţi să participe la procedura de atribuire/licitaţie, excluzând de la participare pe cei care nu au
prezentat în totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.
Art.28. - Biroul – Administrare Domeniului Public si Privat va stabili pe baza Planului de situaţie cu amplasarea
parcajelor, numărul de locuri care urmează a fi atribuite/licitate pentru locatari, cu asigurarea rezervărilor stabilite
de lege pentru persoanele cu handicap locatari ai imobilelor arondate parcarii de resedinta.
Art.29. – La începutul şedinţei de atribuire/licitare a locurilor de parcare de reşedinţă amenajate în zona
respectivă, preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va prezenta prevederile regulamentului, va anunţa numărul
de locuri amenajate în parcarea de reşedinţă pentru care se desfăşoară procedura, numărul de solicitanţi admişi

la procedură, va nominaliza persoanele a căror documente nu au fost conforme cu regulamentul, va explica modul
de desfăşurare a sedintei şi va anunţa locurile de parcare atribuite cu prioritate persoanelor menţionate la art.19.
Art.30. - Procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare de reşedinţă se va desfăşura respectându-se
următoarea ordine de priorităţi, astfel: I.A. - persoane fizice domiciliate/rezidente în orasul Tg Carbunesti, care
deţin în proprietate sau sunt înscrise ca utilizator în certificatul de înmatriculare al unor autoturisme/ autoutilitare
înmatriculate la adresa de domiciliu, sau la o altă adresă din orasul Tg Carbunesti. Se aplică şi în cazul în care
două familii domiciliază în acelaşi apartament şi care deţin fiecare câte un autoturism/ autoutilitara în proprietate,
făcând dovada cu certificat de căsătorie fiecare familie. I.B. - persoane juridice/persoane fizice autorizate
proprietare ale unui autoturism/ autoutilitară înmatriculat la sediul social al acestora, dacă sediul coincide cu
adresa de domiciliu a reprezentantului legal al societăţii/persoanei fizice autorizate. Notă: În cazul în care un loc
de parcare este solicitat de către o persoană/persoane prevăzute la punctul I.A şi o persoană/persoane prevăzute la
punctul I.B atribuirea se va face prin licitaţie publică, iar licitaţia va începe de la taxa 60 lei/an. II. persoane
juridice/persoane fizice autorizate proprietare ale unui apartament în imobilul arondat parcării de reşedinţă, sau
care au sediul firmei într-un apartament arondat parcării de reşedinţă, proprietare ale unui autoturism/ autoutilitară
înmatriculat în orasul Tg Carbunesti, sau la o altă adresă din România sau din străinătate. Notă: Persoanele fizice
care utilizează un autoturism/ autoutilitară proprietatea unei persoane juridice/persoană fizică autorizată, vor putea
fi admişi la procedura de atribuire/licitare, în baza împuternicirii proprietarului, cuantumul taxei fiind cel aplicat
persoanei juridice/persoanei fizice autorizate, respectiv 60 lei/an. III. persoane fizice domiciliate/rezidente,
proprietare ale unui apartament situat în imobilul arondat parcării de reşedinţă şi care deţin în proprietate un
autoturism/ autoutilitară înmatriculat la o altă adresă din România sau din străinătate. IV. persoane fizice/fizice
autorizate/juridice domiciliate/rezidente/sediul firmei în zona de parcare şi care solicită loc de parcare pentru al
doilea autoturism/ autoutilitară proprietate. Notă: În cazul în care un loc de parcare este solicitat de către cel puţin
o persoană fizică şi una juridică prevăzute la punctul IV atribuirea se va face prin licitaţie publică, iar licitaţia va
începe de la taxa de 60 lei/an.
Art.31. - În categoria persoanelor fizice autorizate intră şi cabinetele de avocat, cabinetelor notarilor, cabinetele
medicale şi altele asemenea.
Art.32.(1) - Taxa de utilizare a unui loc de parcare este de minim 60 lei/an, pentru fiecare utilizator persoană
fizică (preţ pornire licitaţie).
Art.33. - Persoanele care nu s-au prezentat la data şi ora la care a fost anunţată şedinţa de atribuire/licitare, pierd
dreptul de prioritate asigurat la art.30. Acestea se pot prezenta ulterior la sediul Biroului Administrarea
Domeniului Public si Privat şi li se va atribui câte un loc de parcare din cele rămase neatribuite în parcarea de
reşedinţă aferentă domiciliului, la solicitarea scrisă a acestora în ordinea cererilor înregistrate după şedinţa de
atribuire.
Art.34. - Sumele încasate din taxele aferente parcărilor de reşedinţă nu se mai restituie, în cazul în care, după
atribuirea unui loc de parcare şi eliberarea abonamentului, persoana renunţă la locul de parcare atribuit.
Art.35. - În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă imobilelor arondate este
mai mare sau egal cu numărul solicitanţilor admişi la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare
solicitant la tariful de bază pentru parcările de reşedinţă, stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local.
Art.36. - În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă imobilelor arondate este
mai mic decât numărul de solicitanţi, atribuirea locurilor se va face prin licitaţie publică cu strigare pentru fiecare
loc de parcare în parte.
Art.37. - Preşedintele comisiei de atribuire/licitaţie va anunţa preţul de pornire la licitaţie de la care începe
strigarea, respectiv taxa de utilizare pentru parcările de reşedinţă, stabilit prin hotărâre a consiliului local, cu
precizarea pasului de supralicitare stabilit, la 10 lei/an.
Art.38. - Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări succesive care trebuie să respecte
condiţiile de salt anunţate de preşedintele comisiei.
Art.39. - Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei anunţă
atribuirea locului de parcare în favoarea participantului care a oferit ultima sumă.
Art.40. - Procedura se repetă pentru fiecare loc de parcare în parte până la atribuirea tuturor locurilor de parcare
disponibile, aferente imobilului sau asociaţiei pentru care s-a organizat procedura.
Art.41.(1) - După anunţarea de către preşedintele comisiei a tuturor solicitanţilor cărora li s-au atribuit locuri de
parcare, se declară închisă procedura de atribuire/licitare, în urma căruia se întocmeşte procesul - verbal care se
semnează de către membrii comisiei de atribuire/licitaţie şi de către solicitanţii care au participat la procedură.
(2) - Listele cu persoanele admise pentru a participa la respectiva procedură, completată de comisie cu locul
atribuit, codul parcării şi semnătura solicitantului, va fi anexă la procesul verbal.
Art.42. - Procesul-verbal împreună cu documentele care au stat la baza organizării procedurii de atribuire/licitaţie
a locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă, se arhivează la Primăria Orasului Tg Carbunesti.

E. CONTRAVENȚII ŞI SANCȚIUNI
Art. 43. - Constituie contravenție următoarele fapte :
- Utilizarea locului de parcare atribuit altei persoane intre orele 16.00-08.00
- Neasigurarea curteniei in locurile de parcare de către utilizatori ;
- Executarea de lucrări de reparații si întreținere a autovehiculului in locurile de parcare.
- Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajatilor Primariei Orasului Tg.Carbunesti sau a unitatilor
care executa lucrari edilitare in zona ;
- Utilizarea locurilor de parcare fara achitarea taxei de 60 lei/an sau taxei de atribuire stabilite in urma
licitatiei dupa caz;
Art. 44.-(1) Faptele prevazute la articolul 43 se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1(un)
punct la 2 (doua) puncte de amenda , iar pentru distrugera platformei de parcare, la cuantumul amenzii se
adauga si despagubirile pentru pagubele produse ;
(2) Un punct amenda reprezinta 10% din salariul de baza minim pe tara garantat in plata aprobat
prin hotarare de guvern ;
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre personalul Politiei Locale
a orasului Tg.Carbunesti ;
(4) Contraventia se constata prin proces-verbal de catre agentul constatator, in care acesta
stabileste si sanctiunea aplicata ;
(5) In cazul in care contravenientii nu pot fi identificati pe loc, agentul constatator va fotografia
autoturismul iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitare scrisa catre Serviciul de
inmatriculari al judetului unde este inmatriculat autoturismul ;
(6) Amenzile aplicate se vor achita la casieria Primariei Orasului Tg.Carbunesti.
F. DISPOZIȚII FINALE
Art.45. - Parcările de reşedinţă vor fi administrate de către Primăria Orasului Tg Carbunesti prin Biroul
Administrarea Domeniului Public si Privat.
Art.46. - Abonamentele de parcare tip reşedinţă se vor achita şi elibera de către Primăria Orasului Tg Carbunesti
prin Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat. si vor fi semnate de Primarul Orasului Tg Carbunesti.
Art.47. - Primăria Orasului Tg Carbunesti răspunde de asigurarea locului de parcare, în cazul ocupării abuzive a
acestuia, de către alte persoane decât titularul abonamentului de parcare, între orele 16.00 şi 08.00, prin Serviciul
Poliţie Locală a Orasului Tg Carbunesti.
Art.48. - La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare tip reşedinţă, acestea se vor prelungi
cu încă 12 luni, cu condiţia depunerii solicitarii scrise in acest sens pana la 31.12. pentru anul urmator si achitării
tarifului aferent pana la data de 15 ianuarie a anului in care utilizeaza parcarea.
Art.49. - Termenul limită până la care se va putea achita tariful aferent locului de parcare este de 10 zile de la
data atribuirii acestuia.
Art.50. - Pentru prelungirea perioadei de valabilitate, titularul abonamentului de parcare se va prezenta la Biroul
Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei Orasului Tg Carbunesti , fiind obligat sa solicite in scris
acest lucru pana la data de 31 decembrie a anului in curs si sa plateasca taxa de utilizare parcare pana la data de
15 ianuarie a anului in care urmeaza sa utilizeze parcarea.
următoarele documente: a) Abonamentul de parcare tip reşedinţă pe anul anterior;b)chitanţa în baza căreia s-a
achitat taxa de parcare pe anul anterior; c) Copie Certificat de înmatriculare al autoturismului/ autoutilitarei
deţinut în proprietate sau în folosinţă (numai în cazul în care s-a schimbat numărul de înmatriculare).
Art.51. - Valabilitatea abonamentului de parcare se prelungeşte după un an în baza chitanţei eliberate de Casieria
Primariei Tg Carbunesti.
Art.52 (1) - După 10 zile de la data expirării perioadei de valabilitate a abonamentului, locurile respective vor fi
declarate libere, in cazul in care nu s-a solicitat in termenul mentionat in prezentul regulament prelungirea
perioadei.
(2) - Locurile de parcare rămase libere, se vor reatribui altor persoane fizice/juridice, conform aceleiaşi proceduri.
Art.53. – Persoana fizică sau juridică care deţine un loc de parcare de reşedinţă are obligaţia de a efectua lucrările
de întreţinere şi curăţare a locurilor de parcare de reşedinţă, atât pe perioada verii cât şi a iernii, astfel încât
parcarea să se facă în condiţii normale.
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HOTĂRÂRE
privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care Primarul orașului Tg-Cărbuneşti poate acorda ajutoare
de urgentă familiilor sau persoanelor singure aflate în nevoie din oraşul Tg-Cărbuneşti, conform art.41
din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/28.01.2011 de aplicare a Legii nr.416 /2001
privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul Direcţiei de Asistenţă Socială Tg-Cărbuneşti;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 41 din Hotărârea de Guvern nr. 50/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si
completările ulterioare, inclusiv prin H.G. nr.559/2017 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se stabilesc situaţiile deosebite pentru care primarul oraşului Tg. Cărbuneşti poate acorda
ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în nevoie, altele decât cele prevăzute prin
art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare
și art. 41 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.50 /28.01.2011, după cum urmează:
a) acordarea unui ajutor bănesc ocazional de urgenţă familiilor sau persoanelor singure care suferă
de boli cronice (cancer, ciroze, insuficienţă renală acută și cronică, T.B.C., etc), boli rare și SIDA.
b)acordarea unui ajutor bănesc ocazional de urgenţă persoanelor care necesită intervenţii
chirurgicale si tratamente medicamentoase, la toate spitalele, cu prescripția medicului specialist;
c) acordarea unui ajutor bănesc de urgenţă persoanelor care au venituri mici pentru procurare
medicamente;
d) acordarea unui ajutor bănesc pentru cheltuielile cu înmormântarea pentru familiile cu probleme
sociale în imposibilitatea de a putea înmormânta persoana decedată;
e) alte situaţii deosebite cu aprobarea Consiliului Local Tg-Cărbuneşti.
Art.2.- (1) În toate cazurile prevăzute la art.1, acordarea ajutorului bănesc de urgenţă se va face în
baza anchetelor sociale şi a actelor justificative emise de spitale , medici de specialitate şi alte autorităţi
competente, numai in limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al oraşului Tg.
Cărbunești.
(2) Direcţia de Asistentă Socială Tg-Cărbuneşti va monitoriza folosirea sumei în scopul în
care a fost acordată.
(3) Cuantumul ajutorului bănesc de urgenţă va fi aprobat prin dispoziţie de către Primarul
oraşului Tg-Cărbuneşti la propunerea Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul Direcţiei de Asistentă
Socială Tg. Cărbunești.
Art.3.- La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 37/21.03.2011.
Art.4.- Ordonatorul principal de credite și Direcţia de Asistentă Socială Tg-Cărbuneşti vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru și 1 abținere.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena
Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2017
Nr. 89

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind
Serviciile sociale acordate la nivelul oraşului Tg-Cărbuneşti, județul Gorj pentru anul 2018

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre;
- Prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
- Prevederile art. 36 alin.6, lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
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 anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul oraşului
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pe anul 2018, prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2.- Ordonatorul principal de credite și Direcţia de Asistentă Socială Tg-Cărbuneşti vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2017
Nr. 90

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexa la HCL nr. 90 din 27.09.2017
Planul anual de acţiune
privind Serviciile sociale acordate la nivelul
oraşului Tg-Cărbuneşti, județul Gorj pentru anul 2018
Planul anual de acţiune privind serviciile oferite la nivelul oraşului Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj se
elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor
sociale la nivelul oraşului Tg. Cărbuneşti, conform Legii nr. 292/2011.
Planul anual de acţiune poate fi modificat ca urmare a unor modificări intervenite in structura
aparatului propriu al primarului precum şi a modificării sau apariţiei unor acte legislative.
Din perspectiva funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem
de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului major: asistarea persoanelor care, din
cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure
nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.
Rolul planificării este de a ajuta instituţia să:
- îşi definească obiectivele şi orientările;
- îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde;
- identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei;
- sa clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice ce acţiuni trebuie să întreprindă.
Consideraţii preliminare
La întocmirea Planului anual de acţiune pentru anul 2018 s-a ţinut cont de scopul Direcţiei de
Asistenţă Socială din aparatul de specialitate al primarului şi anume, prevenirea sau limitarea unor
situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.
Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale:
BENEFICII SOCIALE
1. Venitul minim garantat
Începând cu data de 1 ianuarie 2011, plata ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001,
se efectuează de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Gorj, care din anul 2012 poartă numele de
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj.
La sfârșitul lunii august 2017 se aflau în plată un număr de 70 dosare având un număr total de
144 beneficiari,iar pentru anul 2018 estimăm un număr de 100 de dosare cu un nr. de 185 de beneficiari
iar sursele de finanţare fiind din bugetul de stat.
2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav:
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform
prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul
instituţiei noastre este de a angaja, salariza și monitoriza atribuţiile, respectiv obligaţiile ce le revin
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel
încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia o cere.
Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, psihice,
mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând
măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav
are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent personal.
La sfârşitul lunii august 2017 un număr mediu de 72 persoane cu handicap grav, au beneficiat
lunar de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatelor
emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia
Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Gorj, sumele necesare plaţii acestor drepturi fiind
prevăzute în bugetul local, acestea provenind integral de la bugetul de stat.

Şi în bugetul anului 2018, vor fi solicitate de către Direcția de Asistență Socială, să fie
cuprinse sumele necesare plăţii indemnizaţiei pentru însoţitor, a salariilor asistenţilor personali pentru
persoanele cu handicap grav cât și cele necesare instruirii asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav : pentru 35 de asistenţi personali şi 60 de indemnizaţii iar sursa de finanţare va fi din
bugetul de stat.
3. Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare :
Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii nr. 416/2001
precum şi a Hotărârii Consiliului Local Tg-Cărbuneşti .
Sursa de finanțare privind aceste ajutoare este bugetul local. Aceste sume, se solicită anual de
către Direcţia de Asistență Socială ca să fie prevăzute în bugetul local, și în bugetul anului 2018 fiind
necesar a se cuprinde aproximativ suma de 30000 de lei.
La sfârşitul lunii august 2017 au fost acordate un număr total de 65 ajutoare de urgență, acestea
fiind acordate în situații de boli grave, având ca baza de acordare atât HCL 37/2011 privind stabilirea
unor situații deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență.
În anul 2017 nu au fost acordate ajutoare de înmormântare.
4. Alocaţia pentru susţinerea familiei
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru
susținerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe
membru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Sumele
necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul de Stat prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Gorj.
În anul acesta, până la sfârșitul lunii august 2017, au fost în plată un număr mediu de 41 dosare
lunar, estimăm ca la sfârşitul anului 2018 numărul dosarelor sa crească ajungându-se la un număr de 70
- 80 dosare în plată. A fost luată în calcul şi creşterea numărului de familii care, datorită accentuării
crizei economice, vor reveni în ţară după ce nu îşi vor mai găsi de lucru în alte ţări ale Uniunii
Europene, precum și alte asemenea situații.
5. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei
Conform O.U.G nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece,
ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor
cu venituri reduse.
Numărul de beneficiari pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018 se
estimează că va creşte,fiind de aproximativ 205 beneficiari ,sume ce vor fi plătite de la bugetul de stat.
6. Protecţia copilului :
În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse
diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere specializată la domiciliul
părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de
măsuri de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului a judeţului Gorj, care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică
fiecărui caz în parte. Trimestrial, minorii care se află cu măsură de protecţie specială, respectiv
plasament familial, sunt monitorizaţi prin întocmirea unui raport de vizită. Minorii care se află cu
măsură de supraveghere specializată sunt monitorizaţi periodic în familiile lor naturale în vederea
prevenirii unor viitoare fapte antisociale.
De asemenea, accent se pune mai ales pe situația copiilor ai căror părinți pleacă în străinătate la
munca iar minorii rămân in grija altor membrii ai familiei. Pentru aceste situații Direcția de Asistență
Socială solicită în scris unităților de învățământ conform HG nr. 691/2015, pentru aprobarea Procedurii
de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinții plecați la muncă în străinătate și
a serviciilor de care aceștia pot beneficia, o situație nominală privind această problemă.
În prezent în această situaţie pe raza localităţii Oraşului Tg-Cărbuneşti există un nr. de 23 de minori din
13 familii.

7. Servicii acordate victimelor violenţei în familie şi familiilor în care se află copii cu risc de
abandon școlar:
Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajații Direcției de
Asistenţă Socială din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbuneşti cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale
a victimelor violenţei în familie precum şi a copiilor aflați în situaţie de risc și de abandon şcolar.
Până la 31.08.2017 nu am avut cazuri de violenţă în familie pe raza localităţii Oraşului TgCărbuneşti .
8. Acordarea stimulentului educațional pentru participarea în învățământul preșcolar a copiilor din
familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, respectiv acordarea tichetelor
sociale în valoare de 50 lei fiecărui copil.
Până la data de 30.06.2017 s-au acordat 10 tichete sociale pe fiecare lună a câte 50 de lei fiecare,
în sumă de 3000 de lei .
În anul 2018 estimăm că se vor acorda aproximativ 20 de tichete sociale în valoare de 50 de lei
pe fiecare luna în sumă de 10000 de lei din bugetul de stat .
9. Acordarea alocaţiilor de stat pentru toţi copii până la vârsta de 18 ani.
Până la sfârşitul lunii august 2017 am avut 51 de dosare şi pentru anul 2018 estimăm un număr de
100 de dosare.
10. Acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor până la vârsta de 2 ani respectiv
3 ani pentru copiii cu handicap şi acordarea stimulentelor pentru copiii până la vârsta de 3
ani,respectiv până la vârsta de 4 ani pentru copiii cu handicap.
Până la sfârşitul lunii august 2017 am avut 38 de dosare şi pentru anul 2018 estimăm un număr de 70
de dosare.
Pentru anul 2018 Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti prin Direcţia de Asistenţă Socială îşi propune
următoarele obiective generale :
Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în
oraşul Tg. Cărbuneşti:
- actualizarea continuă a evidenţei care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă,
nivel de pregătire scolară şi profesională, adrese de domiciliu, etc.), date privind indemnizaţiile
acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere,
indemnizatii pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la 2 ani,stimulente pentru cresterea si
ingrijirea copilului pana la varsta de 3 ani etc.), cuantumul şi data acordarii acestora, precum şi alte
informaţii relevante pentru actualizarea acestor evidenţe.
Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea beneficiilor sociale care intră în atribuţiile
Direcției de Asistenţă Socială:
- stabilirea sarcinilor ,
- actualizarea procedurilor de lucru.
Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate:
- identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi alţi factori
interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor
obiective comune în acest sens;
- folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii
sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
- referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură,
pentru a asigura continuitatea intervenţiei.

-

-

Obiectiv 4. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale:
asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă
a personalului;
evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora;
monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în
acest sens;
acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile
identificate în urma evaluării şi monitorizării;
promovarea activităţii instituţiei în comunitate.
Obiectiv 5. Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate:
realizarea unor campanii de informare în comunitate despre asistenţa socială şi rolul acesteia în
comunitate;
realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială;
promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituţia
noastră;
responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor programe în
acest sens;
implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.

Obiectiv 6. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă
socială:
- identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
- informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
- implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.

MONITORIZAREA
Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de
aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au stabilit.
Direcţia de Asistenţă Socială prin serviciile acordate si a planului anual de acţiuni a realizat în procent
de 100% până la data de 31.08.2017 .
Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt autorităţile
administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii.
INDICATORI
Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în
Planul anual de acţiune pentru 2018.
Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii
indicatori:
- prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială;
- existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale;
- realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale;
- existenţa unor programe de informare şi consiliere a persoanelor de pe raza oraşului,potenţialii
beneficiari ai serviciilor sociale.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești în
Consiliile de Administrație și în unele organisme ale instituţiilor publice
din oraşul Tg. Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești ,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
adresa nr. 1095/2017 emisă de Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” Tg. Cărbunești,
înregistrată la Primăria Tg. Cărbuneşti cu nr. 15.304/2017;
adresa nr. 2836/2017 emisă de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești, înregistrată
la Primăria Tg. Cărbuneşti cu nr. 14.866/2017;
prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;
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 reprezentanți ai Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti în
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg. Cărbuneşti: NOVAC
AURORA-VICTORIA, SANDU SIMONA-ELENA și ARDELEAN ION.
Art.2.- Se desemnează consilierul local GHIȚĂ AURELIAN-DARY reprezentantul Consiliului
Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) a Şcolii
Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg. Cărbuneşti.
Art.3.- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în
Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti: DRĂGHICI
CRISTINA-FLORENTINA și BREBENICĂ DUMITRU.
Art.4.- Se desemnează consilierul local CIORA CONSTANTIN-DOREL reprezentantul
Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
(CEAC) a Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti.
Art.5.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerile celor
două instituţii de învăţământ vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2017
Nr. 91

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului orașului Tg. Cărbunești în cadrul
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul
Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj

Consiliul Local Tg. Cărbunești, Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- adresa nr. 9627/2017 din partea Consiliului Județean Gorj înregistrată la Primăria Tg.
Cărbunești cu nr. 15.271?12.09.2017;
- prevederile art. 14 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul
Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;;
- prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (2) și art. 37 Legii nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 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 desemnează în calitate de reprezentant al orașului Tg. Cărbunești în cadrul Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare
„ADIS” Gorj - domnul BRUJAN MIHAI COSMIN- viceprimarul orașului Tg. Cărbunești.
Art.2. - Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerile celor două
instituţii de învăţământ vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2017
Nr. 92

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind atribuirea de denumiri unor străzi şi alei nou create în oraşul Tg. Cărbunești
şi în satele aparţinătoare oraşului şi aprobarea
Nomenclatorului Stradal al oraşului Tg. Cărbunești, județul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Urbanism și amenajarea teritoriului;
- Prevederile Hotărârii nr. 777/31.10.2016 privind structura, organizarea si funcţionarea Registrului
electronic National al nomenclaturii stradale (RENNS);
- Ordinul nr. 448/27.04.2017 al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate imobiliară, pentru
aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic National al
nomenclaturilor stradale (RENNS);
- Prevederile art.5 alin. (3) din Legea nr. 7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.2, lit.d) din Ordonanța nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
- P.U.G. oraș Tg. Cărbunești aprobat prin H.C.L Tg. Cărbuneşti nr. 111/2007;
- Nomenclatorul stradal al oraşului Tg. Cărbunești;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 55/1999, privind inventarul domeniului public aprobat prin
H.G.R nr.973/05.09.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 privind administrația 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 atribuirea de denumiri unor străzi şi alei nou create în orașul Tg. Cărbunești şi în
satele aparținătoare orașului, identificate conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Se aprobă Nomenclatorul stradal al oraşului Tg. Cărbunești, conform anexei nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3.- Primarul oraşului 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 27.09.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2017
Nr. 93

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

anexa nr. 1 la HCL nr. 93 din 27.09.2017

I. Denumirea unor străzi şi alei nou create în oraşul Tg. Cărbunești,
Nr.
crt.

Tip
artera

Denumire
artera

Limita
început
(origine)
Str.Pieţii
Str.M.N.
Vornicescu
Str.Pietii /2K

1
2

Stradă
Drum

Prunilor
Balastieră

3

Stradă

Bazinului

4

Stradă

Caisului

5

Stradă

Stadionului

6
7

Stradă
Fundătură

Unităţii
Pădure

Str.Pietii /4A4C
Str.M.N.
Vornicescu
Strada Eroilor
Str. Unităţii

8
9
10

Stradă
Stradă
Alee

Forajului
Industriei
Seminţelor

11
12
13

Alee
Alee
Strada

Creşei
Grădiniţei
Agricultorilor

observații

Limita finala
(destinație)

Denumirea
veche

Aleea Liceului
Balastieră Gilort

Str.Merilor
D:S
Zona Meri

Str.Blahniţei
Str.Blahnitei
Str.Blahniţei

Bazinul de apă
1000 L
Propr.Zorlescu
Adrian
Str.M.N.
Vornicescu
Strada Teilor
Construcţiile –
foste Anexe Liceu
CFR
Strada Fagului
Strada Gării

Str. Blahniţei
Str.Blahniţei
Strada Gării

Str.Minerilor
Str. Plopilor
Str.
Trandafirilor

Strada Blahniţei
Blocuri IAS
Clădiri foste
grajduri IAS

Str. Plopilor
Str.
Trandafirilor

Zona Meri
-

Ocol bloc
ANL

Teilor

Strada
Gării CFR

II. Denumirea arterelor de circulaţie din satele aparţinătoare oraşului Tg. Cărbunești,
1. Blahniţa de Jos
Nr.
crt.
1

Tip
artera
Stradă

Denumire
artera
Bobului

2

Stradă

Cimitirului

3

Uliţă

Ogaşului

Nr.
crt.
1

Tip
artera
Stradă

Denumire
artera
Principală

2

Strada

Zorilor

3

Strada

Tupşei

Limita început
(origine)
Limita intravilan
intrare sat
Strada Bobului

Limita finala
(destinație)
Limita intravilan
ieşire sat
Propr. Ghiga
Elena

Strada Bobului

Strada Bobului

2.Cărbuneşti-sat
Limita
Limita finala
început(origine)
(destinatie)
Limita intravilan Limita intravilan
intrare sat
iesire sat
D.N 67 B (Ioniţă M.Martin/
Popescu)
Lăudat Natalia
D.N 67 B
Propr.Bivolaru
Mirela (208)-192
A

Denumirea
veche
DJ665 C

observații

DS
Blahniţa
De Jos
DS
Blahniţa
De Jos

Drum spre
cimitir

Denumirea
veche
D.N 67 B
DS
DS 4 Tupşa

Drum satesc
(37-46)

observații

4

Uliţă

Prundului

Str.Tupşei(213)

5

Uliţă

Pinului

Str.Tupşei(212)

6
7

Uliţă
Strada

Izlazului
Puieşti

Str.Tupşei(202)
Str.Tupşei

8

Strada

Gâtani

9

Strada

Zarafi

10
11
12
13

Strada
Uliţă
Uliţă
Uliță

Duțeşti
Pârâului
Bisericii
Comoară

Propr. Zorilă
Veronica (178)
Propr. Mateoiu
Lavinia (188)
Dr.197-Stg 201
232

Stradă
Stradă

Denumire
artera
Câmpu Mare
Victoriei

3

Stradă

Pajiştei

Troiţă scoală

4

Uliţă

Câmpului

5

Stradă

Sălciilor

Str.Victoriei(propr.
Pîrvoiu Leonard)
Str.Victoriei(canal)

6

Stradă

Macului

7

Stradă

Magnoliei

8

Stradă

Lalelelor

9

Stradă

Violetelor

10

Stradă

Bujorului

11

Stradă

Ghiocelului

Tip arteră

Nr.
crt.

Tip
artera

Denumire
artera

1

Strada

Perilor

2

Uliţa

Şcoala

DS 4 Tupşa
DS 4 Tupşa
DS 5
Puieşti
DS 6 Gâtani

Str. Principală (93 98
B)
Str. Principală (93 Str. Principală 62/ DS 7 Zarafi
/Rogojeanu)
Cămin Cultural Biserica)
DC27-Troiţă
284/285
DS3 Duțești
Str.Duţeşti (256)
262/263
DS3 Duțești
Str.Duţeşti (278)
269
DS 6Duțești
Str. Principală
Nr.121
D.S.
(128)
3.Cojani
Limita început
(origine)
Limita intrav. oraş
Intersecție DJ675

Nr.
crt.
1
2

DS 4 Tupşa

Limita finala
(destinație)
Parc Colibaşi
Limita intrav.
Cfr. Albeni
Limita intrav.
(MahalaIonaşcu)
Str.Pajiştei
Str.Pajiştei

Str.Victoriei(propr.
Str.Sălciilor
Şain M.)
(propr.Roşu.)
Str.Victoriei
Str.Victoriei
(Lotul 262)
(Lotul 1)
Str.Victoriei
Str.Victoriei
(Lotul 167)
(Lotul 209)
Str.Victoriei
Str. Magnoliei
(Lotul 308)
(Lotul 289-299)
Str.Victoriei
Str. Magnoliei
(Lotul 288-277)
(Lotul 281)
Str. Lalelelor
Str. Magnoliei
Lot 204
(Lotul 226-227)

4. Creţeşti
Limita
Limita finala
început(origine)
(destinație)
Început
sat Creţeşti
Str. Perilor

Terminat
sat Creţeşti
Şcoala veche

Denumirea
veche
DC 59
DC 59

Denumirea
veche
DJ 675
DC 18

observații

DS 1
Cojani
DS 1
Cojani
DS 1
Cojani
DS 1
Cojani
Drumuri
PUZ
Drumuri
PUZ
Drumuri
PUZ
Drumuri
PUZ
Drumuri
PUZ

Sinistraţi
Sinistraţi
Sinistraţi
Sinistraţi
Sinistraţi

observații

Nr.
crt.
1

Tip artera
Strada

Denumire
artera
Crinului

2

Fundătură

Biserica

Nr.
crt.
1

Tip
artera
Strada

Denumire artera
Orhideelor

Nr.
crt.
1

Tip
artera
Strada

Denumire
artera
Măceşilor

2

Stradă

Morii

5. Curteana
Limita
Limita
început(origine) finala(destinație)
Început sat
Terminat sat
Curteana
Curteana
DC59
Biserică
6. Floreşteni
Limita
Limita
început(origine) finala(destinație)
Început sat
Terminat sat
Floreşteni(staţia
Floreşteni
de apă)

7. Măceşu
Limita
Limita
început(origine)
finala(destinație)
Început sat
Terminat sat
Măceşu
Măceşu
Dj 675
Limita intrav.
spre Ţicleni

Denumirea
veche
DC 59

observații

DC 59
observații

Denumirea
veche
DC 59

Denumirea
veche
DC 43

observații

DJ 675

8. Pojogeni
Nr.
crt.
1

Tip artera Denumire artera
Stradă

Florilor

2

Stradă

Şcolii

3

Uliţă

Feriga

4

Uliţă

Pădurii

5

Uliţă

Ocii

6

Stradă

Izvorului

7

Stradă

Pioarilor

8
9

Fundătură
Uliţă

Văii
Ţărăţel

10

Stradă

Cuci

11

Stradă

Rugi

12

Stradă

Valea Rea

Limita
început(origine)
DJ675-canton

Limita
finala(destinație)
Limita intrav .cu
Scoarţa
Str.Florilor(scoala Str.Florilor(prop.
Comănești)
Popescu Ghe.)
Biserica Înălțarea
-propr.Lupu
Domului
Dorinel(450)
Str. Florilor( 440) Propr.Most Buca
(453)
Curbă panta
Biserica Ocii
Pojogeni spre
Biserica Ocii
Intersecție DC 20
Intersecția cu
cu DJ665 C
D.N 67B
DC 20 (prop.
Propr. Dumitru
Baldovin C-tin.)
Ghe.(369)
Cimitir Pojogeni
Gara Pojogeni
Propr.Cătănoiu
(Petriţa Marian)
Str. Florilor
Limita sat Cuci
(256)
Str.Cuci
Limita sat Rugi
Limita intrav.
Oraş)str.Calea
Tîrgu Jiu

Limita intrav.sat
Pojogeni spre
Scoarţa

Denumirea
veche
DC20
DS
DS
DS
DS

DJ665 C
DS
DS
DS
DV CuciRugi
DV CuciRugi
DN 67 B

observații

Nr.
crt.
1

Tip
artera
Strada

Denumire
artera
Fagului

2

Uliţă

Pinului

3

Uliţă

Scurtă

9. Rogojeni
Limita
Limita finala(destinație)
început(origine)
Str.Trandafirilor Propr.Filofteanu/Ţicleanu
(DN67 B)
Str.Fagului
Propr Rogojeanu Ctin/Petrica Grigore (9-11=
Uliţa Pinului
Propr.Rogojeanu
Vasile(15)

Denumirea
veche
DS 2
Rogojeni
DS 2
Rogojeni
DS 2
Rogojeni

observații

10. Ștefănești
Nr.
crt.
1

Tip artera
Strada

Denumire
artera
Salcâmilor
Văii

Limita
inceput(origine)
Limita intrav.
Intrare sat
Cimitir

Limita
finala(destinatie)
Limita intrav.
terminare sat
Propr.Ploaie C

2

Uliţă

3

Uliţă

Crângului

Str. Salcâmilor

Propr. Văduva
Caragel
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Denumirea
veche
DC 27
Stefăneşti
DS
Stefăneşti
DS
Stefăneşti

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

observatii

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

anexa nr. 2 la HCL nr. 93 din 27.09.2017

Nomenclatorul Stradal al oraşului Tg.Cărbuneşti
Nr.
crt.
1

Tip artera
Alee

Denumire
artera
Castanilor

Limita
început(origine)
Str. Teilor

2

Alee

Gării

3

Alee

Zorelelor

Str. Trandafirilor
Restaurant centru
Str. Minerilor

4

Stradă

Blahniţei

5

Stradă

Bradului

6

Stradă

7

Stradă

Calea Tîrgu
Jiu
Crizantemelor

8

Stradă

Eroilor

9

Stradă

Gării

10
11

Stradă
Stradă

Gilortului
Merilor

12
13

Stradă
Stradă

14
15

Stradă
Stradă

16
17

Stradă
Stradă

Minerilor
Mitropolit
Nestor
Vornicescu
Pandurilor
Pădurea
Mamului
Petroliştilor
Pieţii

18

Stradă

Plopilor

19
20

Stradă
Stradă

Teilor
Trandafirilor

21

Stradă

22
23

Stradă
Drum

24

Stradă

25

Stradă

Caisului

26

Stradă

Stadionului

27

Stradă

Unităţii

Str. Pieții
( Notariat)
Str. Pieţii
Pod CFR Albeni
Strada Eroilor

Limita
finala(destinație)
Propr. Becheanu
Răzvan
Strada Gării
Bloc B 6
D.J 675- Ţicleni
Str. Pădurea
Mamului
Limita intravilan
Spre Pojogeni
Strada Teilor

Str. Trandafirilor
(Monument)
Str. Trandafirilor
Palatul telefoanelor
Str. Trandafirilor
Str. Pieţii
(nr. 1 /Zorlescu)
Str. Trandafirilor
Strada Eroilor

Limita intravilan
spre Cojani
Case CFR

Str. Minerilor
U.M. 01013
Str. Minerilor
Str. Eroilor
Balastiera fost
CITEX
Str. Eroilor(Spital)
Pod CFR Albeni

Tudor Arghezi Strada Pieții
(Boţoteanu V.)
Prunilor
Str. Pieţii
Balastieră
Str. M.N.
Vornicescu
Bazinului
Str. Pietii /2K
Str. Pietii /4A-4C
Str. M.N.
Vornicescu
Strada Eroilor

Denumirea
veche
Aleea
Castanilor
Aleea Gării
Aleea
Zorelelor
Str. Blahniţei
Str. Bradului
Calea Tîrgu
Jiu
Str.
Crizantemelor
Str. Eroilor
Str. Gării

Strada Pieţii
Nr. 11/Fănuţ

Str. Gilortului
Str. Merilor

Bloc 35*36
Mănăstirea
Cămărăşeasca

Trandafirilor
Castanilor

Str. Bradului
Bloc 37,38,39 si
bloc ANL
Str. Bradului
Str. Trandafirilor
-zona Peco
Canton CFR spre
Vidin
Strada Eroilor
Limita oraș –
Cărbunești-sat
Strada Eroilor
(Biserică)
Aleea Liceului
Balastieră Gilort

Trandafirilor
Trandafirilor

Bazinul de apă
1000 L
Propr. Zorlescu
Adrian
Str. M.N.
Vornicescu
Strada Teilor

Observații

Trandafirilor
Str. Pieţii
Str. Plopilor
Str. Teilor
Trandafirilor
Aleea Liceului
Str. Merilor
D.S
Zona Meri
Zona Meri
-

Ocol bloc
ANL

28

Fundătură

Pădure

Str. Unităţii

29
30
31

Stradă
Stradă
Alee

Forajului
Industriei
Seminţelor

32
33
34

Alee
Alee
Stradă

Creşei
Grădiniţei
Agricultorilor

Str. Minerilor
Str. Plopilor
Str. Trandafirilor

35

Stradă

Bobului

36

Stradă

Cimitirului

Limita intravilan
intrare sat
Strada Bobului

Strada Blahniţei
Blocuri IAS
Clădiri foste
grajduri IAS
Limita intravilan
ieşire sat
Propr. Ghiga Elena

37

Uliţă

Ogaşului

Strada Bobului

Strada Bobului

38

Stradă

Principală

39

Stradă

Zorilor

40

Stradă

Tupșei

Limita intravilan
intrare sat
D.N 67 B (Ioniţă
Popescu)
D.N 67 B

41

Uliţă

Prundului

Str. Tupşei (213)

42

Uliţă

Pinului

Str. Tupşei(212)

43
44
45
46

Uliţă
Stradă
Stradă
Stradă

Izlazului
Puiești
Gâtani
Zarafi

Str. Tupşei(202)
Str. Tupşei
Str. Principală 93B)
Str. Principală (93
/Rogojeanu)

47

Uliță

Comoară

48
49
50
51
52

Stradă
Uliţă
Uliţă
Stradă
Stradă

Duțeşti
Pârâului
Bisericii
Câmpu Mare
Victoriei

Str. Principală
(128)
DC27-Troiţă
Str.Duţeşti (256)
Str.Duţeşti (278)
Limita intrav.oraş
Intersecţie DJ675

Limita intravilan
ieșire sat
M.Martin/
Lăudat Natalia
Propr. Bivolaru
Mirela (208)-192 A
Propr. Zorilă
Veronica (178)
Propr. Mateoiu
Lavinia (188)
Dr.197-Stg 201
232
98
Str. Principală (62/
Cămin Cultural Biserică)
Nr.121

53

Stradă

Pajiştei

54

Uliţă

Câmpului

55
56

Stradă
Stradă

Sălciilor
Macului

57

Stradă

Magnoliei

58

Stradă

Lalelelor

59

Stradă

Violetelor

60

Stradă

Bujorului

Str. Blahniţei
Str. Blahniței
Str. Blahniţei

Troiţă scoală
Str.Victoriei(propr.
Pîrvoiu Leonard)
Str.Victoriei(canal)
Str.Victoriei(propr.
Şain M.)
Str.Victoriei
(Lotul 262)
Str.Victoriei
(Lotul 167)
Str.Victoriei
(Lotul 308)
Str.Victoriei
(Lotul 288-277)

Construcţiile –foste
Anexe Liceu
CFR
Strada Fagului
Strada Gării

284/285
262/263
269
Parc Colibaşi
Limita intrav.
Cfr. Albeni
Limita intrav.
(Mahala-Ionaşcu)
Str.Pajiştei
Str.Pajiştei
Str.Sălciilor
(propr.Roşu.)
Str.Victoriei
(Lotul 1)
Str.Victoriei
(Lotul 209)
Str. Magnoliei
(Lotul 289-299)
Str. Magnoliei
(Lotul 281)

Teilor
Str. Blahniţei
Str. Blahniţei
Strada Gării

Strada
Gării CFR

Str. Minerilor
Str. Plopilor
Str.
Trandafirilor
DJ665 C
DS Blahniţa
De Jos
DS Blahniţa
De Jos
D.N 67 B

Drum spre
cimitir
DS
(37-46)

DS 8
DS 4 Tupşa
DS 4 Tupşa
DS 4 Tupşa
DS 4 Tupşa
DS 5 Puieşti
DS 6 Gâtani
DS 7 Zarafi

D.S.
DS 3 Duțeşti
DS 3 Duțeşti
DS 3 Duțeşti
DJ 675
DC 18
DS Cojani
DS Cojani
DS Cojani
DS Cojani
Drumuri PUZ

Sinistraţi

Drumuri PUZ

Sinistraţi

Drumuri PUZ

Sinistraţi

Drumuri PUZ

Sinistraţi

61

Stradă

Ghiocelului

62

Stradă

Perilor

63
64

Uliţă
Stradă

Şcoală
Crinului

65
66

Fundătură
Stradă

Biserica
Orhideelor

67

Stradă

Măceşilor

68

Stradă

Morii

69

Stradă

Florilor

70

Stradă

Şcolii

71

Uliţă

Feriga

72

Uliţă

Pădurii

73

Uliţă

Ocii

74

Stradă

Izvorului

75

Stradă

Pioarilor

76
77

Fundătură
Uliţă

Văii
Ţărăţel

78

Stradă

Cuci

79
80

Stradă
Stradă

Rugi
Valea Rea

81

Stradă

Fagului

82

Uliţă

Pinului

Str.Trandafirilor
(DN67 B)
Str.Fagului

83

Uliţă

Scurtă

Uliţa Pinului

84

Strada

Salcâmilor

85
86

Uliţă
Uliţă

Văii
Crângului

Str. Lalelelor
Lot 204
Început
sat Creţeşti
Str. Perilor
Început sat
Curteana
DC59
Început sat
Floreşteni
(staţia de apă)
Început sat Măceşu
Dj 675
DJ675 - canton
Str.Florilor (școala
Comănești)
Biserica Înalţarea
Domului
Str.Florilor( 440)
Curba panta
Pojogeni spre
Biserica Ocii
Intersectie DC 20
cu DJ665 C
DC 20(prop.
Baldovin C-tin.)
Cimitir Pojogeni
Gara Pojogeni
Str.Florilor
Str.Cuci
Limita intrav. Oraş
str.Calea Tîrgu Jiu

Limita intrav.
Intrare sat
Cimitir
Str.Salcâmilor
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Str. Magnoliei
(Lotul 226-227)
Terminat
sat Creţeşti
Şcoala veche
Terminat sat
Curteana
Biserică
Terminat sat
Floreşteni
Terminat sat
Măceşu
Limita intrav. spre
Ţicleni
Limita intrav .cu
Scoarţa
Str.Florilor(prop.
Popescu Ghe.)
-propr.Lupu
Dorinel(450)
Propr.Most Buca
(453)
Biserica Ocii

Intersectia cu D.N
67B
Propr. Dumitru
Ghe.(369)

Drumuri PUZ
DC 59
DC 59
DC 59
DC 59
DC 59

DC 43
DJ 675
DC20
DS
DS
DS
DS

DJ665 C
DS

DS
Propr.Cătănoiu
DS
(Petriţa Marian)
Limita sat Cuci
DS
(256)
Limita sat Rugi
DV Cuci-Rugi
Limita intrav.sat
DN 67 B
Pojogeni spre
Scoarţa
Propr.Filofteanu/Ţi DS 2 Rogojeni
cleanu
Propr Rogojeanu C- DS 2 Rogojeni
tin/Petrica Grigore
(9-11=
Propr.Rogojeanu
DS 2 Rogojeni
Vasile(15)
Limita intrav.
DC 27
terminare sat
Stefăneşti
Propr.Ploaie C
DS Stefăneşti
Propr. Văduva
DS Stefăneşti
Caragel
Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Sinistraţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale
Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate;
- Nota de fundamentare a Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești nr. 6849 din 25.092017
înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 16.219 din 25.09.2017;
- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare și Normele Metodologice de aplicare a acesteia;
- prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2) litera a), alin. (3) litera b) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea
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 Organigrama și Statul de funcţii ale Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg.
Cărbunești, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești şi
conducerea Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2017 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2017
Nr. 94

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 18.001/20.10.2017 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție la data de 15 octombrie 2017;
- referat nr. 17.524/13.10.2017, întocmit de Golumbu Mircea, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referat nr. 17.719/18.10.2017, întocmit de Părăliță Viorel, muncitor în cadrul primăriei orașului Tg
Cărbunești;
- referat nr. 15.738/18.09.2017, întocmit de Berbecel Georgeta, consilier superior în cadrul serviciului
Contabilitate, buget, resurse-umane;
- referat nr. 17.893/19.10.2017, întocmit de Luntraru Cristian, inspector din cadrul Serviciul urbanism și
amenajarea teritoriului ;
- referat nr. 17.711 / 17.10.2017, întocmit de Stăncioi Nicolae, coordonator Poliția Locală;
- referat nr.17.801/18.10.2017, întocmit de Mladin Mircea, inspector în cadrul compartimentului SVSU;
-referat nr. 17.910/19.10.2017, întocmit de Corici Sorin, șef birou Admin. Domeniului Public și Privat;
-adresa nr. 536/04.10.2017, emisă de Școala Gimnaziala nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 16.931/.04.10.2017;
-adresa nr. 557/17.10.2017, emisă de Școala Gimnaziala nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 17.688/17.10.2017;
-solicitare nr. 17.842/19.10.2017, emisă de pr. Chiriac Dumitru Cristian, preot paroh în cadrul Spitalului
Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești;
-adresa nr. 3.599/20.10.2017, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 17.967/20.10.2017;
-adresa nr. 3.598/20.10.2017, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 17.966/20.10.2017;
-adresa nr. 7.626/20.10.2017 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 17.972/20.10.2017;
-adresa nr. 7.637/20.10.2017, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 18.026/20.10.2017;
-adresa nr. 526/20.10.2017, emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul” Tg Cărbunești , înregistrată la instituția
noastră cu nr. 17.953/20.10.2017;
-Decizia nr. 24/24.10.2017, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj;
-adresa nr. 3.638/25.10.2017 emisă de Colegiul Național Tudor Arghezi, înregistrată la instituția noastră cu nr.
18.418/25.10.2017;
-adresa nr. 572/25.10.2017, emisă de Școala Gimnazială George Uscătescu, înregistrată la instituția noastră cu nr.
18.420/25.10.2017;
-notă de informare nr. 18.393/25.10.2017;

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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului
Tg Cărbunești cu suma de 180,00 mii lei și modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul
2017, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul,
conform anexei nr.1 (formular cod 11 și formular cod 11/01 ).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de
16.789,41 mii lei și la cheltuieli în sumă de 17.383,45 mii lei , cu un deficit de 594,04 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 15.339,95 mii lei și la cheltuieli în sumă de 15.339,95
mii lei conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.449,46 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.043,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei , conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017”, conform anexei nr.4
(formular cod 14) .
Art.4..-(1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cu suma de 1.102,50 mii lei, și
modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral
sau parțial din venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare , de la
un program la altul, conform anexei nr. 5(formular cod 11 și formular cod 11/02 ).
(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017, se stabilește la venituri în sumă de 38.139,90 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 38.172,87 mii lei , cu un deficit de 32,97 mii lei, conform anexei nr. 5 (formular
cod 11 și formular cod 11/02 ).
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
37.651,40 mii lei și la cheltuieli în sumă de 37.684,37 mii lei cu un deficit de 32,97 mii lei conform
anexei nr. 6, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 488,50 mii lei și cheltuieli în sumă
de 488,50 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 25.10.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2017
Nr. 95

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea a unui teren aparținând domeniului public al orașului Tg. Cărbunești
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul de specialitate din partea Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- Solicitarea nr. 14.548/04.09.2017 din partea domnului Limbău Viorel, privind concesionarea terenului
în suprafața de 9 mp, situat în str. Petroliștilor și contractul de vânzare-cumpărare nr. 3476/02.06.2017;
- art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15, litera e) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
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 concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 9 mp, situat în
strada Petroliștilor, cu destinație scară de acces la imobilul situat în strada Petroliștilor, Bl.B18, sc.1,
Parter, ap. 4, domnului Limbău Viorel.
Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în suprafață de 9 mp - scara acces, este de 10 ani, începând
cu data adoptării prezentei hotărârii, prețul fiind de 30 lei/mp/an ce va fi actualizat anual cu indicele de
inflație.
Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2017
Nr. 96

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Tg. Cărbunești în cadrul
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 229/16.10.2017
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 17.763/18.10.2017;
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în calitate de
reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a comunei Arcani.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2017
Nr. 97

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Agendei Culturale a orașului Tg. Cărbunești - pentru anul 2018”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive;
- Raportul de specialitate întocmit de Calotescu Roxana Emilia;
- Prevederile OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea si desfășurarea activității așezămintelor
culturale, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2883/2003 al Ministrului Culturii si Cultelor pentru aprobarea Normelor Metodologice
privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale;
- Legea nr. 334/2002- Legea bibliotecilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Prevederile art.9 alin.(1) si art.36 alin.(6) lit. a), pct. 4 din legea 215/2001 privind administrația
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 aprobă Agenda Culturala a orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj, pentru anul 2018,
conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor prevăzute în anexa
la prezenta hotărâre se va face de le bugetul local și din sponsorizări.
Art.3.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2017
Nr. 98

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 98 din 25.10.2017
AGENDA CULTURALA
a orașului Tg. Cărbunești - pe anul 2018
IANUARIE
➢ 15 ianuarie „MIHAI EMINESCU-luceafarul poeziei romanesti”
• Manifestari cultural-artistice dedicate aniversarii poetului
• Recital de poezie
• Expozitie de carte
Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: Scoala Gimnaziala „George Uscatescu”
➢ 24 ianuarie „Mica Unire – rolul ei in istoria poporului roman”
• Evocare istorica
• Concurs intre clase de elevi pe aceasta tema
• Recital de poezie
• Expozitie carte
• Hora Unirii
Locul desfășurării: Sala de lectura a Bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti si Primaria Tg.Carbunesti
Parteneri: Unitatile scolare, Muzeul „Tudor Arghezi”,Centrul Cultural „Tudor Arghezi”,
Colegiul National „Tudor Arghezi”
➢ 30 ianuarie „ Un mare clasic al literaturii romane I.L. CARAGIALE”
• Expozitie carte
• Reprezentatii piese de teatru, nuvele, momente si schite
Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: Unitatile scolare
FEBRUARIE
➢ 19 februarie „Brancusi- Titanul de la Hobita pe meridianele lumii”
• Manifestari dedicate marelui sculptor Constantin Brancusi
• Simpozion-masa rotunda
• Concurs desene opere brancusiene
• Expozitie carte
Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: Unitatile scolare, Clubul elevilor, Centrul cultural si Muzeul „Tudor Arghezi”
➢ 24 februarie „Dragobetele- sarbatoarea dragostei la romani”
• Concurs de declaratii de dragoste
• Concurs de karaoke
Locul desfasurarii: Clubul Pensionarilor Tg.Carbunesti/ alta locatie
Organizatori: Centrul Cultural „Tudor Arghezi”
Parteneri: Unitatile scolare
MARTIE
➢ 8 martie „Cuvantul magic - MAMA”
• Recital de poezie
• Confectionare felicitari pentru mame
Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii Tg.Carbunesti/sala de sedinte a Primariei
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: Unitatile scolare, Clubul elevilor, Centrul cultural si Muzeul „Tudor Arghezi”

➢ 28 martie „ION CREANGA si lumea copilariei”
• Expozitie carte
• Citire povesti
• Proiectii video
Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: Unitatile scolare, Centrul cultural „Tudor Arghezi”
➢ 21 martie Ziua Internationala a poeziei „VINE, VINE PRIMAVARA”
• Recital poezie
• Concurs desene
Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: Unitatile scolare, Centrul cultural „Tudor Arghezi”
APRILIE
➢ 1 aprilie „ZIUA PACALELILOR”
• Concurs de interpretare satira si umor
Locul desfasurarii:Clubul pensionarilor Tg.Carbunesti
Organizatori:Centrul Cultural „Tudor Arghezi”Tg.Carbunesti
Parteneri: Unitatile scolare, Biblioteca Oraseneasca
➢ 4 aprilie „In asteptarea iepurasului ”
• Activitati cultural-artistice inchinate sarbatorilor pascale
• Expozitie de oua pictate si încondeiate
• Expozitie de desene
Locul desfasurarii:Clubul pensionarilor Tg.Carbunesti
Organizatori:Centrul Cultural „Tudor Arghezi”Tg.Carbunesti
Parteneri: Unitatile scolare ( gradinite)
➢ 8 aprile „Ziua internationala a romilor”
• Expozitie de carti dedicate romilor
• Spectacol de muzica si dans
• Traditii si obiceiuri reprezentative pentru comunitatea roma
Locul desfasurarii: Primaria Tg.Carbunesti
Organizatori: Primaria Tg.Carbunesti,Centrul Cultural „Tudor
Arghezi”Tg.Carbunesti
Parteneri:Partida Romilor
➢ 14-20 aprilie „Concurs- curiozitati din lumea necuvantatoarelor”
• Intrebari si raspunsuri ( grupe de elevi)
Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: Unitatile scolare ( clase de elevi)
➢ 23-26 aprilie „Ziua Bibliotecarului-Rolul bibliotecarului in comunitatea carbunesteana”
• Intalnire cu cititorii
• Prezentare power point
• Premierea cititorilor fideli
Locul desfasurarii: Sala de sedinta a Primariei Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri:Biblioteca judeteana si bibliotecile publice din judet.
MAI
➢ 9 mai „Ziua Europei” – Sa descoperim Europa prin basmele populare
• Video proiectii basmele „Craiasa Zapezii, Mica Sirena, Cenusareasa etc”
Locul desfasurarii: Sala de lectura a Bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti ; Parteneri: Unitatile scolare

➢ Mai ( 18-27 ) Festivalul International de Literatura „Tudor Arghezi” editia XXXVIII
• Testamentul lui Arghezi- expozitie carte
• Recital poezie
• Lansare reviste
• Mostenirea Arghezi –laureati
Locul desfasurarii: Sala de sedinte a Primariei Tg.Carbunesti
Organizatori:Ministerul Culturii, Consiliul Judetean Gorj, CJCPCT GORJ, Biblioteca Judeteana Gorj,
Primaria si Consiliul Local Tg, Carbunesti ,Centrul Cultural „ Tudor Arghezi”
Parteneri:Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti , Unitatile scolare
➢ 25 mai „ Ziua Eroilor – sarbatoare nationala a poporului roman”
• Slujba de pomenire
• Depunere de coroane
• Alocutiuni pe seama evenimentului
Locul desfasurarii: Monumetul Eroilor- Pojogeni
Organizatori:Primaria OrasuluiTg.Carbunesti
Parteneri:Scoala Gimnaziala „George Uscatescu”, Asociatia Nationala Cultul Eroilor „Regina Maria” ,
U.M 01013
IUNIE
➢ 1 iunie „ Ziua Internationala a Copiilor” – Copiii si lumea copilariei
• Complex de manifestari cultural- educative si artistice
(Concurs de desene pe asfalt, biciclism, etc)
Locul desfasurarii: Parcul Primarie Tg.Carbunesti
Organizatori:Centrul Cultural „Tudor Arghezi ”, Primaria Orasului Tg.Carbunesti;
Parteneri:Unitatile Scolare, Clubul elevilor
➢ 5 iunie „Ziua Mondiala a mediului”- Padurea si rolul ei in viata omului
• Concurs de identificarea a speciilor de arbori din padurea Stejeret
• Plantare de pomi
Locul desfasurarii: Parcul Stejeret
Organizatori:Centrul Cultural „Tudor Arghezi ”, Primaria Orasului Tg.Carbunesti;
Parteneri:Ocolul Silvic si Unitatile Scolare.
➢ 7-10 iunie „Arghezi -apicultorul”
• Lansare revista „Albinusa”
• Concurs de creatie
Locul desfasurarii: Scena Primarie
Organizatori:Muzeul Judetean-Muzeul „Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti, Biblioteca Orasului
Tg.Carbunesti
Parteneri:Primaria Orasului Tg.Carbunesti; Centrul Cultural „Tudor Arghezi ”,
➢ 15 iunie „Eminescu si natura”
• Recital de poezie
• Expozitie de carte
Locul desfasurarii: Sala de lectura a bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: Bibliotecile publice din judet, unitati scolare.
➢ 16-19 iunie „Tabara de Pictura si Sculptura Religioasa”- Lumina din lumina.
• Restaurare cruci
Locul desfasurarii: Muzeul Crucilor la Macesu
Organizatori: CJCPCT Gorj, Palatul Copiilor ,Centrul Cultural „Tudor Arghezi ”, Primaria Orasului
Tg.Carbunesti;

IULIE
➢ SCOALA DE VARA
• Lectura in aer liber
• Film la biblioteca
• Pictura in aer liber
Locul desfasurarii:Parcul Primariei, Clubul Pensionarilor, Sala de lectura a bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti, Centrul Cultural „Tudor Arghezi”
Parteneri: Comunitatea locala
AUGUST
➢ 10 august „ ADRIAN PĂUNESCU si GRIGORE VIERU –prietenie peste timp ”
• Recital de poezie
• Videoproiectie
Locul desfasurarii: Sala de lectura a bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: Bibliotecile publice din judet, comunitatea locala
➢ 27-30 august „ Festivalul National al Lautarilor „GENA BARSAN”
Zilele Orasului Tg.Carbunesti
• Complex de activitati cultural-artistice
• Spectacole, concursuri
Locul desfasurarii: Parcul Stejeret
Organizatori: Consiliul Judetean Gorj, CJCPCT Gorj, Scoala Populara de Arta, Ansamblul „DOINA
GORJULUI”,Centrul Cultural „Tudor Arghezi ”, Primaria Orasului Tg.Carbunesti; Consilul Local
SEPTEMBRIE
➢ 14 septembrie „Simpozion Ziua Crucii”
• Pomenirea marilor personalitati
Locul desfasurarii: Muzeul Crucilor la Macesu
Organizatori: CJCPCT Gorj, Palatul Copiilor ,Centrul Cultural „Tudor Arghezi ”, Primaria Orasului
Tg.Carbunesti;
➢ 27 septembrie „ Ziua Mondiala a Turismului- Fii turist in orasul lui Arghezi”
• Simpozion dezbateri
• Videoproiectii
Locul desfasurarii: Clubul pensionarilor Tg.Carbunesti
Organizatori:Centrul Cultural „Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti
Parteneri: CNTA
➢ 28-29 septembrie „ Nocturna bibliotecilor -Lectura si rolul ei in formarea personalitatii”
• Intalnirii cu cititorii
• Expozitie de carte noua
• Promovarea bibliotecii si a serviciilor
Locul desfasurarii: Sala de lectura a bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: Unitatile scolare, comunitatea locala
OCTOMBRIE
➢ 1 octombrie „Ziua Internaționala a Persoanelor Vârstnice”
• Slujba religioasa
• Premierea cuplurilor ce au împlinit 50 ani de casatorie
• Masa festiva
• Program artistic
Locul desfasurarii:Primaria Tg.Carbunesti
Organizatori: Primaria Tg. Carbunesti si Consiliul Local, Centrul Cultural „Tudor Arghezi”

➢ 25 octombrie „Ziua Armatei Romane”- File de Istorie
• Slujba religioasa
• Depunere de coroane
• Alocuțiuni
• Parada militara
Locul desfasurarii: Monumetul Eroilor- Tg.Carbunesti
Organizatori: Primaria Orasului Tg.Carbunesti, U.M . 01013
Parteneri: Scoala Gimnaziala „George Uscatescu”, Asociatia Nationala Cultul Eroilor „Regina Maria”
NOIEMBRIE
➢ 13-16 noiembrie – Atelier de creatie „Lucruri nestiute despre dinozauri”
• Concurs de desene
• Videoproiectie
Locul desfasurarii: Clubul pensionarilor Tg.Carbunesti
Organizatori:Centrul Cultural „Tudor Arghezi”; Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: gradinite, invatamint primar
➢ 27 noiembrie „Simpozion Liviu Rebreanu”
• Expozitie de carte
• Medalion literar
Locul desfasurarii: Sala de lectura a bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: Unitatile scolare
DECEMBRIE
➢ 1 decembrie „Ziua Nationala a tuturor romanilor”- Sesiune de comunicari
• Alocutiuni prezentare referate de catre elevi-insemnatatea istorica a zilei
de 1 decembrie
• Expozitie de carte
Locul desfasurarii:Primaria Tg. Carbunesti, Sala de lectura a bibliotecii Tg. Cărbunești
Organizatori: Primaria Tg. Carbunesti, Centrul Cultural,Biblioteca Orășeneasca Tg. Cărbunești
Parteneri:U. M 01013, Consiliul Local, Unitatile scolare
➢ 5-6 decembrie „ In asteptarea lui Mos Nicolae”
• Legenda lui Mos Nicoale ( Povestea minunata a Sfantului Nicolae- Vornic
Petru)
• Concurs desene ( colorare)
• Videoproiectii
Locul desfasurarii: Sala de lectura a bibliotecii Tg.Carbunesti
Organizatori: Biblioteca Oraseneasca Tg.Carbunesti
Parteneri: Unitatile scolare (gradinite)
➢ 21 decembrie - Festivalul Judetean de obiceiuri si traditii cu ocazia sarbatorilor de iarna- „Cu
colindul la fiecare casa”
• Complex de activitati cultural-artistice
• Spectacole, concursuri
Locul desfasurarii: Sala de sedinta a Primariei Tg.Carbunesti
Organizatori: Centrul cultural „Tudor Arghezi”
Parteneri:CJCPCT Gorj, Palatul copiilor Tg.Jiu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare strada Pieții oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală;
- Ordinul MDRAPFE numărul 3470/28.06.2017;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C.
RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Consiliul Local al Orașului Târgu Cărbunești se obligă sa asigure finanțarea de la bugetul
local pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL
pentru obiectivul de investiții„Reabilitare strada Pieții oraș Tg. Cărbunești, km 0+540 - km 1+932”:
cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate sau documentațiile de avizare
a lucrărilor de intervenție, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau audit
energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxa pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, organizarea
procedurilor de achiziție, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote
taxe, cheltuielile pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar în sumă totală de 133.798,86 lei.
Art.2.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. Cărbunești își asuma angajamentul cu privire la
operarea și întreținerea investiției.
Art.3.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 78 din 22.08.2017.
Art.4.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2017
Nr. 99

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la HCL nr. 85/08.09.2017 - Indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții
„Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr. 39, Tg. Cărbunești”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C.
ANIRADSON CONSTRUCT S.R.L. Tg. Jiu;
- HCL nr. 85/08.09.2017 și HCL nr. 79/22.08.2017 privind
aprobarea documentației tehnicoeconomice reactualizare „Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor
nr.39, Tg. Cărbunești” și indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general reactualizat.
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și 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 anexei la HCL nr. 85/08.09.2017 - Indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor
nr.39, Tg. Cărbunești”, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art.2.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2017
Nr. 100

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexă la H.C.L. nr. 100 din 26.10.2017

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
1. Caracteristicile principale ale construcției:
„Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr. 39, Tg. Cărbunești”
Aria construita = 870,30 mp;
Aria desfășurata = 1713,30 mp;
Număr de niveluri = P+1 E;
Rețele de utilități: Școala existenta este branșata la rețeaua electrica. Rețelele de apa si
canalizare se afla in apropiere. Instalațiile propuse sunt descrise in liste separate anexate la memoriile de
specialitate.
2. Obiectivele studiului de fezabilitate
- construire corp clădire 9 săli de clasa: 3.659.269,35 lei cu TVA;
- dotări specifice pentru desfășurarea procesului de învățământ: 80.864,07 lei;

3. Analiza si selecția alternativelor optime
Forma si topografia terenului de amplasament impun ca soluție optima construirea unui corp de
cu regim de înălțime P+1E. Forma finala a clădirii va fi compusa astfel încât sa permită alinierea
simultana cu construcția existenta, strada Trandafirilor, strada Pieții și strada Merilor.
TOTAL GENERAL DEVIZ: 4.504.596,04 lei cu TVA;

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții
„Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada Trandafirilor nr.39, Tg. Cărbunești”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești ;
- Solicitările repetate din partea cetățenilor care locuiesc pe strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat – aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală;
- Ordinul MDRAPFE numărul 3470/28.06.2017;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de S.C.
ANIRADSON CONSTRUCT S.R.L. Tg. Jiu;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Consiliul Local al Orașului Târgu Cărbunești se obligă sa asigure finanțarea de la bugetul
local pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL
pentru obiectivul de investiții „Corp de clădire 9 săli de clasă, școala gimnazială, strada
Trandafirilor nr.39, Tg. Cărbunești”: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului; studiile de
fezabilitate sau documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție; studiile de teren; studiile de
specialitate; expertizele tehnice și/sau audit energetic; asistenta tehnica; consultanta; taxa pentru
obținerea de avize, acorduri, autorizații; organizarea procedurilor de achiziție; active necorporale;
cheltuieli conexe organizării de șantier; comisioane, cote taxe; cheltuielile pentru probe tehnologice,
teste si predare la beneficiar în sumă totală de 125.817,32 lei, din care s-a achitat suma de 20.825 lei,
contravaloarea Studiului de Fezabilitate.
Art.2.- După finalizarea lucrărilor Orașul Tg. Cărbunești își asuma angajamentul cu privire la
operarea și întreținerea investiției.
Art.3.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 79 din 22.08.2017.
Art.4.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2017
Nr. 101

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la HCL nr. 46/27.04.2017 - Indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare Parc Primărie, oraș Târgu Cărbunești”
cuprinși in devizul general
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP al Primăriei oraşului Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările
ulterioare;
- HCL nr. 30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești
pe anul 2017;
- Documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare Parc
Primărie, oraș Târgu Cărbunești”, întocmită de S.C. ADIZORLESCU DESIGN S.R.L., Tg.
Cărbunești;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publica/acordului cadru;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și 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 anexei la HCL nr. 46/27.04.2017 - Indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare Parc Primărie, oraș Târgu Cărbunești” cuprinși
in devizul general, conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art.2.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2017 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2017
Nr. 102

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 20.846 / 22.11.2017 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție la data de 22.11.2017;
- Decizia nr. 25 /07.11.2017, emisă de Agenția Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 19.456/08.11.2017 ;
- extrasul de cont din data de 24.10.2017 ;
- extrasul de cont din data de 20.11.2017 ;
- referat nr. 19.944/10.11.2017, întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referat nr. 20.641/20.11.2017, întocmit de Calotescu Roxana, bibliotecar cu atribuții de coordonare a
Centrului Cultural ”Tudor Arghezi „ ;
- referat nr. 20.258/17.11.2017, întocmit de Mladin Mircea, din cadrul compartimentului Pompieri,
situații de urgență ;
- adresa nr. 570/15.11.2017, emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul„ Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 20.320/15.11.2017 ;
- adresa nr. 8.371/14.11.2017, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 20.218/15.11.2017 ;
- referat nr. 20.753/21.11.2017, întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referat 20.815 / 21.11.2017, întocmit de Corici Sorin, șef birou Administrarea Domeniului Public și
Privat.
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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului
Tg Cărbunești, cu suma de 42,08 mii lei și modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli,
respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform
anexei nr.1 (formular cod 11 și formular cod 11/01 ).

(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de
16.831,49 mii lei și la cheltuieli în sumă de 17.425,53 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 15.347,03 mii lei și la cheltuieli în sumă de 15.347,03
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.484,46 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.078,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017” conform anexei nr.4
(formular cod 14.
Art.4.- (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cu suma de 2.822,50 mii lei și modificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la
altul, conform anexei nr. 5 (formular cod 11 și formular cod 11/02).
(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017, se stabilește la venituri în sumă de 40.962,40 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 40.995,37 mii lei , cu un deficit de 32,97 mii lei, conform anexei nr. 5.
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
40.473,90 mii lei și la cheltuieli în sumă de 40.506,87 mii lei cu un deficit de 32,97 mii lei, conform
anexei nr.6, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 488,50 mii lei și cheltuieli în sumă de
488,50 mii lei, conform anexei nr.7.
Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 27.11.2017 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 103

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (R.O.F.) a aparatului de
specialitate al Primarului orașului Târgu Cărbuneşti, județul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- prevederile art. 45 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor public, republicata r(2), cu
modificările și 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. 64 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative – republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2017 privind aprobarea organigramei și Statului de funcții ale
Aparatului de specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj si ale serviciilor publice
aflate in subordinea Consiliului Local Tg. Cărbunești;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2017 privind aprobarea modificării organigramei si Statului de
funcții ale Aparatului de specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj si ale serviciilor
publice aflate in subordinea Consiliului Local Tg. Cărbunești;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.) a aparatului de specialitate
al primarului orașului Târgu Cărbuneşti, județul Gorj, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local
nr. 65/2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate
al primarului orașului Târgu Cărbuneşti, județul Gorj.
Art.3.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului orașului Tg. Cărbunești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 104

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va încheia între
primarul orașului Tg Cărbunești şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu
personalitate juridică din orașul Tg Cărbunești, precum şi aprobarea Indicatorilor de performanţă, anexă
la contractul de management administrativ-financiar
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- prevederile art. 106. din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată;
- prevederile art. 24 , alin 5 din Anexa „ Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar” la
Ordinul nr. 3969/30.05.2017, pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ
preuniversitar, modificat și completat de OMEN NR. 4068/15.06.2017;
- adresa nr. 19.878/14.11.2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, prin care se comunică lista
unităţilor de învăţământ, precum şi lista directorilor promovaţi, pentru care s-au emis decizii de numire
pentru funcţiile de director;
- prevederile anexelor nr .8 și 8.1 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar ;
- prevederile art. 36, alin. (6). lit. „a” , punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modelul de Contract de management administrativ-financiar, ce se va încheia
între primarul orașului Tg Cărbunești şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar din orașul
Tg. Cărbunești, conform Anexei nr. 1.
Art.2.- Se aprobă Indicatorii de performanţă - anexă la contractul de management administrativfinanciar, conform Anexei nr.2.
Art.3.- Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Contractul de management administrativ-financiar, prevăzut la art. 1, care include şi
Indicatorii de performanţă, prevăzuți la art. 2 se va încheia cu toţi directorii unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din orașul Tg. Cărbunești, care au promovat concursul
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar şi
pentru care s-au emis decizii de numire în funcţie de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj.
Art.5.- Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj pentru verificarea
legalităţii, primarului orașului Tg. Cărbunești, Colegiului Național „Tudor Arghezi” și Școlii
Gimnaziale „George Uscătescu” Tg. Cărbunești pentru cunoaştere şi punere în aplicare.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena
Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 105

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul biroului Administrarea domeniului public si privat;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3, alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- contractul de lucrări nr. 218/16/12.01.2010 pentru lucrarea „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă
și canalizare menajeră în orașele Tg. Cărbunești și Țicleni”;
- proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 397/7149/11.08.2014;
- proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 493 din 11.08.2015;
- Adresa nr. 12402/24.07.2017 transmisă de către S.C. ApaRegio Gorj S.A.;
- Adresa nr. 17152/03.09.2015 transmisa de către S.C. ApaRegio Gorj S.A.;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului
Târgu Cărbunești prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 cu pozițiile nr.
121, 122 și 123 având datele de identificare prevăzute în anexă, 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 27.11.2017 la care au participat 12
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 12 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 106

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind inventarierea în domeniul privat al orașului Tg. Cărbunești
a trei Stații de autobuz din lemn pentru mijloacele de transport în comun

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul biroului Administrarea domeniului public si privat;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.859 alin.(2) și art. 863 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- Contract de furnizare produse nr.14293/18.08.2016 încheiat cu SC IDS ELCOMP CONSTRUCT SRL;
- Contract de furnizare produse nr.12897/01.08.2017 încheiat cu SC IDS ELCOMP CONSTRUCT SRL;
- Proces-verbal de recepție nr. 49/18.10.2016;
- Proces-verbal de recepție nr. 37/11.08.2017;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă inventarierea în domeniul privat al orașului Tg. Cărbunești a trei Stații de autobuz
din lemn pentru mijloacele de transport în comun, astfel:
- 1(una) bucată amplasată în strada Trandafirilor, lângă Farmacia Galenus, cu o valoare de inventar
de 14.970 lei;
- 1(una) bucată amplasată în punctul „Spital”, cu o valoare de inventar de 9.900,00 lei;
- 1(una) bucată amplasată în punctul „Raiffeisen”, cu o valoare de inventar de 13.800,00 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 27.11.2017 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 107

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul biroului Administrarea domeniului public si privat;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3, alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 48 din 10 mai 2006 privind inventarierea
în domeniul public al orașului Târgu Cărbunești a terenului în suprafață de 45 Ha situat în satul Cojani;
- Extras de Carte Funciară nr. 1229;
- Extras de Carte Funciară nr. 1230;
- Adresa nr. 5008/12.07.2006 emisă de Instituția Prefectului - județul Gorj privind legalitatea H.C.L. nr.
48/10.05.2006;
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14155/17.10.2006;
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15422/03.11.2006;
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15424/03.11.2006;
- Autorizație de Construire în Regim de Urgență nr. 50/16.08.2006;
- Autorizație de Construire în Regim de Urgență nr. 55/30.08.2006;
- Extras Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in
patrimoniul U.A.T.O. Târgu Cărbunești pe anul 2016;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului
Târgu Cărbunești prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 cu poziția nr. 118,
având datele de identificare prevăzute în anexă, 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 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 108

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti
însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public
al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, modificat și
completat prin H.G. nr. 501 din 14 mai 2008, anexa nr. 7
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul biroului Administrarea domeniului public si privat;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3, alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu Cărbunești nr. 39 din 28 mai 2008, privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al orașului Târgu Cărbunești;
- H. G. nr. 501 din 14 mai 2008 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 973//2002;
- Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in
patrimoniul U.A.T.O. Târgu Cărbunești pe anul 2016;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești
însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 , atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7 și modificat prin
H.G. nr. 501 din 14 mai 2008, după cum urmează:
- La poziția nr. 90: - coloana 4, va avea următorul cuprins: 1965;
- coloana 5, va avea următorul cuprins: 63126,81 lei;
- La poziția nr. 91 : coloana 5, va avea următorul cuprins : 20981,53 lei;
- La poziția nr. 92 : coloana 5, va avea următorul cuprins : 11951,43 lei;
- La poziția nr. 93 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 8175,93 lei;
- La poziția nr. 94 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 16109,66 lei;
- La poziția nr. 95 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 82275,59 lei;
- La poziția nr. 96 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 27761,09 lei;
- La poziția nr. 97 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 2859645,92 lei;
- La poziția nr. 98 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 22423,76 lei;
- La poziția nr. 99 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 105214,64 lei;
- La poziția nr. 100 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 1635,50 lei;
- La poziția nr. 101 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 7621,08 lei;
- La poziția nr. 102 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 70741,41 lei;

- La poziția nr. 103 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 9,08 lei;
- La poziția nr. 104 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 36397,19 lei;
- La poziția nr. 105 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 21,37 lei;
- La poziția nr. 106 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 15608,40 lei;
- La poziția nr. 107 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 7,85 lei;
- La poziția nr. 108 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 8,07 lei;
- La poziția nr. 109 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 9,50 lei;
- La poziția nr. 110 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 133952,15 lei;
- La poziția nr. 111 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 55637,27 lei;
- La poziția nr. 112 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 106534,80 lei;
- La poziția nr. 113 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 155457,29 lei;
- La poziția nr. 114 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 204375,33 lei;
- La poziția nr. 115 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 2162417,40 lei;
- La poziția nr. 116 :coloana 5, va avea următorul cuprins : 28082,02 lei
Art.2. - Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii
de la art. 21, alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.
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 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 109

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr.11 din 19 februarie 2008
privind denumirea Drumurilor Comunale DC 59, DC 43 și DC 20 pe porțiunile care străbat
următoarele sate aparținătoare orașului Targu-Cărbunești: Măceșu, Curteana, Crețești, Floreșteni și
Pojogeni și a Hotărârii Consiliului Local al orașului Targu-Cărbunești nr. 118 din 30 octombrie 2008
privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 11/2008 și completarea inventarului domeniului public al
orașului Târgu Cărbunești
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul biroului Administrarea domeniului public si privat;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 11 din 19 februarie 2008 privind
denumirea Drumurilor Comunale DC 59, DC 43 și DC 20 pe porțiunile care străbat următoarele sate
aparținătoare orașului Târgu Cărbunești: Măceșu, Curteana, Crețești, Floreșteni și Pojogeni;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 118 din 30 octombrie 2008 privind
modificarea articolului 1 din HCL nr. 11/2008 și completarea inventarului domeniului public al orașului
Târgu Cărbunești;
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 orașului Târgu Cărbunești nr. 11 din
19 februarie 2008 privind denumirea Drumurilor Comunale DC 59, DC 43 și DC 20 pe porțiunile care
străbat următoarele sate aparținătoare orașului Târgu Cărbunești: Măceșu, Curteana, Crețești,
Floreșteni și Pojogeni și a Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 118 din 30
octombrie 2008 privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 11/2008 și completarea inventarului
domeniului public al orașului Târgu Cărbunești.
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 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 110

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 94 din 23 septembrie
2008 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/02.09.1999, privind însușirea bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al orașului Târgu Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul biroului Administrarea domeniului public si privat;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 94 din 23 septembrie 2008 privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/02.09.1999, privind însușirea bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al orașului Târgu Cărbunești;
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 orașului Târgu Cărbunești nr. 94 din
23 septembrie 2008 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.55/02.09.1999, privind
însușirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Târgu Cărbunești.
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 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 111

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti
însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public
al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, modificat și
completat prin H.G. nr. 1268/2005, anexa nr. 7
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul biroului Administrarea domeniului public si privat;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3, alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 53 din 18 august 2009 privind
inventarierea în domeniul public al orașului Târgu Cărbunești a terenului în suprafață de 487 mp, situat
în satul Floreșteni;
- Adresa nr. 20835 /21.11.2017 emisa de Instituția Prefectului - Județul Gorj, privind legalitatea H.C.L.
nr. 53 din 18 august 2009;
- H.G. nr. 1268/2005 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 973//2002;
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 2994/01.06.2009;
- Act de donație nr. 2993/01.06.2009;
- Extras de Carte Funciara nr. 35381 ;
- Extras de Carte Funciara nr. 35361 ;
- Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in
patrimoniul U.A.T.O. Târgu Cărbunești pe anul 2016;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești
însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 , atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7 și modificat prin
H.G. nr. 1268/2005, după cum urmează:
La poziția nr. 86 :
- coloana 3, punctul B) va avea următorul cuprins: „Oraș Târgu-Cărbunești, Județul Gorj, Sat
Floreșteni, Sursa puț forat, Teren aferent suprafața totala= 637 mp din care: S=237 mp, Nr.
Cadastral 35381, Nr. Tarla 12, Nr Parcela 1064/1, 1065, 1066, Vecinătăți: N- Domeniul public, S- De
1012, E- De 1012, V- DS 37; S= 400 mp, Nr. Cadastral 35361, Nr. Tarla 12, Nr. Parcela 1063, 1064,
Vecinătăți: N- Chircu Constantin, S- Domeniul Public (Nr. Cadastral 35381), E- De 1012, V- DS 37;”

- coloana 4 va avea următorul cuprins: „2003; 2009;”
- coloana 5 va avea următorul cuprins: „3365,73 lei;”
- coloana 6, va avea următorul cuprins: „Domeniul public al orașului Târgu Cărbunești conform
HCL nr. 71/2003 modificată prin HCL nr.112/2017, Act de Donație nr. 2993/2009, Contract de
vânzare-cumpărare nr. 2994/2009, Carte Funciara nr. 35381, Carte Funciara nr. 35361;”
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de
la art. 21, alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.
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 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 112

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul biroului Administrarea domeniului public si privat;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3, alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 67 din 30 septembrie 2009, privind
inventarierea în domeniul public al orașului Târgu Cărbunești a terenului în suprafață de 50243,27 mp,
situat în strada Eroilor nr. 18;
- Adresa nr. 20835 /21.11.2017 emisă de Instituția Prefectului - județul Gorj privind legalitatea H.C.L.
nr. 67 din 30 septembrie 2009;
- Extras de Carte Funciara nr. 35388;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 102 din 29.08.2014 pentru modificarea Organigramei, Statului
de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj;
- Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in
patrimoniul U.A.T.O. Târgu Cărbunești pe anul 2016;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului
Târgu Cărbunești prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 cu poziția nr. 119,
având datele de identificare prevăzute în anexă, 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 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 113

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Târgu Cărbunești nr. 58 din 27 aprilie 2011 privind
completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul biroului Administrarea domeniului public si privat;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3, alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 58 din 27 aprilie 2011 privind
completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești;
- Extras de Carte Funciara nr. 36967;
- Decizia Curții de Apel Craiova nr. 878/22.03.2017;
- Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in
patrimoniul U.A.T.O. Târgu Cărbunești pe anul 2016;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifică și se înlocuiește Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Târgu
Cărbunești nr. 58 din 27 aprilie 2011 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al orașului Târgu Cărbunești cu anexa, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Cărbunești nr. 58 din 27
aprilie 2011 rămân neschimbate.
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 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 114

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea anexelor la H.C.L nr.93/27.09.2017 privind atribuirea de denumiri
unor străzi şi alei nou create în oraşul Tg. Cărbunești şi în satele aparţinătoare oraşului şi aprobarea
Nomenclatorului Stradal al oraşului Tg. Cărbunești, județul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul serviciului Urbanism și Amenajarea teritoriului;
- Prevederile H.C.L nr.93/27.09.2017;
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 777/31.10.2016 privind structura, organizarea si funcţionarea
Registrului electronic National al nomenclaturilor stradale (RENNS);
- Ordinul nr.448/27.04.2017 al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară, pentru
aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic național al
nomenclaturilor stradale (RENNS);
- prevederile art.5, alin.(3) din Legea nr.7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.2, lit.d) din Ordonanța nr.63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
- P.U.G. oraș Tg. Cărbunești aprobat prin H.C.L Tg. Cărbunești nr.111/2007;
- Nomenclatorul stradal al oraşului Tg. Cărbuneşti;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.55/1999 privind inventarul domeniului public atestat prin
H.G.R nr.973/05.09.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 93/27.09.2017 privind atribuirea de denumiri unor străzi şi alei
nou create în oraşul Tg. Cărbunești şi în satele aparţinătoare oraşului şi aprobarea Nomenclatorului
Stradal al oraşului Tg. Cărbuneşti, județul Gorj, se modifică şi completează conform Anexei nr.1 la
prezenta hotărâre.
Art.2.- Anexa nr. 2 la H.C.L nr. 93/27.09.2017 privind atribuirea de denumiri unor străzi şi alei
nou create în oraşul Tg. Cărbunești şi în satele aparţinătoare oraşului şi aprobarea Nomenclatorului
Stradal al oraşului Tg. Cărbunești, județul Gorj, se modifică şi completează conform Anexei nr.2 la
prezenta hotărâre.
Art.3.- Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 115

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexa nr. 1 la HCL nr. 115 din 27.11.2017
I. Denumirea unor artere de circulaţie nou create în oraşul Tg. Cărbunești
Nr.
crt.
1

Tip
artera
Stradă

Denumire
artera
Prunilor

Limita
început Limita finala
(origine)
(destinație)
Str. Pieţii
Aleea pietonală
spre Liceul Tudor
Arghezi

2

Drum

Balastieră

3

Stradă

Bazinului

Str. M.N.
Vornicescu
Str.Pietii /2K

4

Stradă

Caisului

Str.Pietii /4A-4C

5

Stradă

Stadionului

6
7

Stradă
Unităţii
Fundătură Pădure

Str.M.N.
Vornicescu
Strada Eroilor
Str. Unităţii

8
9
10

Stradă
Stradă
Alee

Forajului
Industriei
Seminţelor

Str.Blahniţei
Str.Blahnitei
Str.Blahniţei

11
12
13

Alee
Alee
Stradă

Creşei
Grădiniţei
Agricultorilor

Str.Minerilor
Str. Plopilor
Str. Trandafirilor

14

Alee

Spital

Str.Pietii

15

Alee

Colegiului

Str.Trandafirilor
(judecătorie)

Balastieră Gilort
Bazinul de apă
1000 L
Propr.Zorlescu
Adrian
Str.M.N.
Vornicescu
Strada Teilor
Construcţiile –
foste Anexe Liceu
CFR
Strada Fagului
Strada Gării
Strada Blahniţei
Blocuri IAS
Clădiri foste
grajduri IAS
Str.Teilor

Denumirea
veche
Str. Merilor
(Porțiunea
dinspre latura
est )
D.S

observații

Zona Meri
Zona Meri
-

Ocol bloc
ANL

Teilor
Str.Blahniţei
Str.Blahniţei
Strada Gării

Str. Plopilor
Str. Trandafirilor
Alee Spital

Strada
Gării
CFR

Aleea
pietonală
Aleea
pietonală

Str.Tudor Arghezi -

II. Denumirea arterelor de circulaţie din satele aparţinătoare oraşului Tg. Cărbunești,
1. Satul Blahniţa de Jos
Nr.
Tip
crt.
artera
1 Stradă

Denumire
artera
Bobului

2

Stradă

Cimitirului

3

Uliţă

Ogaşului

Limita
Limita
început(origine) finala(destinație)
Limita
Limita intravilan
intravilan
ieşire sat
intrare sat
Strada Bobului Propr. Ghiga
Elena
Strada Bobului Strada Bobului

Denumirea
veche
DJ665 C

observații

DS Blahniţa
De Jos
DS Blahniţa
De Jos

Drum spre
cimitir
Drum
satesc
(37-46)

Nr.
crt.
1

Tip
artera
Stradă

Denumire
artera
Principală

2

Stradă

Zorilor

3

Stradă

Părului

4

Uliţă

Prundului

5

Uliţă

Pinului

6
7
8

Uliţă
Stradă
Stradă

Izlazului
Puieşti
Gutuiului

9

Stradă

Zarafi

10
11
12
13

Stradă
Uliţă
Uliţă
Uliţă

Duțeşti
Pârâului
Bisericii
Comoară

Nr. Tip arteră
Denumire
crt.
artera
1
Stradă
Câmpul Mare
2
Stradă
Victoriei
3

Stradă

Pajiştei

4

Uliţă

Câmpului

5

Stradă

Sălciilor

6

Stradă

Macului

7

Stradă

Magnoliei

8

Stradă

Lalelelor

9

Stradă

Violetelor

10

Stradă

Bujorului

11

Stradă

Ghiocelului

2. Satul Cărbuneşti-sat
Limita început
Limita finala
(origine)
(destinație)
Limita intravilan
Limita intravilan
intrare sat
ieșire sat
D.N 67 B (Ioniţă
M.Martin/
Popescu)
Lăudat Natalia
D.N 67 B
Propr.Bivolaru
Mirela (208)-192 A
Str.Părului(213)
Propr. Zorilă
Veronica (178)
Str.Părului(212)
Propr. Mateoiu
Lavinia (188)
Str.Părului(202)
Dr.197-Stg 201
Str.Părului
232
Str.Principală
98
(93 B)
Str.Principală (93 Str. Principală
/Rogojeanu)
(62/Cămin Cultural
-Biserica)
DC27-Troiţă
284/285
Str.Duţeşti (256)
262/263
Str.Duţeşti (278)
269
Str. Principală
Nr.121
(128)
3. Satul Cojani
Limita început
Limita finala
(origine)
(destinație)
Limita intrav.oraş Parc Colibaşi
Intersecție DJ675 Limita intrav.
Cfr. Albeni
Troiţă scoală
Limita intrav.
(MahalaIonaşcu)
Str.Victoriei(propr. Str.Pajiştei
Pîrvoiu Leonard)
Str.Victoriei(canal) Str.Pajiştei
Str.Victoriei(propr.
Şain M.)
Str.Victoriei
(Lotul 262)
Str.Victoriei
(Lotul 167)
Str.Victoriei
(Lotul 308)
Str.Victoriei
(Lotul 288-277)
Str.Lalelelor
Lot 204

Str.Sălciilor
(propr.Roşu.)
Str.Victoriei
(Lotul 1)
Str.Victoriei
(Lotul 209)
Str.Magnoliei
(Lotul 289-299)
Str.Magnoliei
(Lotul 281)
Str.Magnoliei
(Lotul 226-227)

observații

Denumirea
veche
D.N 67 B
DS
DS 4 Tupşa
DS 4 Tupşa
DS 4 Tupşa
DS 4 Tupşa
DS 5 Puieşti
DS 6 Gâtani
DS 7 Zarafi
DS 3 Duțesti
DS 3 Duțesti
DS 6 Duțesti
DS Cărbuneşti
-sat

Denumirea
veche
DJ 675
DC 18

observații

DS 1
Cojani
DS 1
Cojani
DS 1
Cojani
DS 1
Cojani
Drumuri
PUZ
Drumuri
PUZ
Drumuri
PUZ
Drumuri
PUZ
Drumuri
PUZ

Sinistraţi
Sinistraţi
Sinistraţi
Sinistraţi
Sinistraţi

Nr.
crt.

Tip artera

Denumire
artera

1

Stradă

Perilor

2

Uliţa

Şcolii

Nr.
crt.
1
2

Nr.
crt.
1

Nr.
crt.
1
2

Tip artera

Început
sat Creţeşti
Str. Perilor

Stradă

Denumire
artera
Crinului

Fundătură

Biserică

Tip
artera
Stradă

Denumire artera
Orhideelor

Tip
artera
Stradă

Măceşilor

Stradă

Morii

4. Satul Creţeşti
Limita
Limita finala
început(origine)
(destinație)

Denumire artera

Terminat
sat Creţeşti
Şcoala veche

Denumirea
veche

Observații

DC 59
DC 59

5. Satul Curteana
Limita
Limita
început(origine) finala(destinație)
Început sat
Terminat sat
Curteana
Curteana
DC59
Biserică

Denumirea
veche
DC 59

Observații

DC 59

6. Satul Floreşteni
Limita
Limita
Denumirea
început(origine) finala(destinație)
veche
Început sat
Terminat sat
DC 59
Floreșteni
Floreşteni
(staţia de apă)
7. Satul Măceşu
Limita
Limita
Denumirea
început(origine) finala(destinație)
veche
Început sat
Terminat sat
DC 43
Măceşu
Măceşu
D J 675
Limita intrav.
DJ 675
spre Ţicleni

Observații

Observații

8. Satul Pojogeni
Nr. Tip artera Denumire
crt.
artera
1 Stradă
Florilor

Limita
început(origine)
DJ675-canton

2

Stradă

Şcolii

3

Uliţă

Ferigii

4

Uliţă

Pădurii

5

Uliţă

Stejarilor

6

Stradă

Izvorului

7

Stradă

Pioarului

8
9

Fundătură Văii
Uliţă
Zambilelor

Curbă panta Pojogeni
spre Biserica Ocii
Intersectie DC 20 cu
DJ665 C
DC 20(prop. Baldovin
C-tin.)
Cimitir Pojogeni
Gara Pojogeni

10

Stradă

Str.Florilor

Cuci

Str.Florilor(scoala
Comaneşti)
Biserica Înalţarea
Domului
Str.Florilor( 440)

Limita
finala(destinație)
Limita intrav .cu
Scoarţa
Str.Florilor(prop.
Popescu Ghe.)
-propr.Lupu
Dorinel(450)
Propr.Most Buca
(453)
Biserica Ocii

Denumirea
veche
DC20

Intersectia cu D.N
67B
Propr. Dumitru
Ghe.(369)

DJ665 C

Propr.Cătănoiu
(Petriţa Marian)
Limita sat Cuci
(256)

DS
DS
DS
DS

DS
DS
DS
DV CuciRugi

Observații

11

Stradă

Rugi

Str.Cuci

Limita sat Rugi

12

Stradă

Valea Rea

Limita intrav. Oraş
str.Calea Tîrgu Jiu

Limita intrav.sat
Pojogeni spre
Scoarţa

Nr.
Tip
crt.
artera
1
Stradă

Denumire
artera
Fagului

9. Satul Rogojeni
Limita
Limita finala(destinație)
început(origine)
Str.Trandafirilor Propr.Filofteanu/Ţicleanu
(DN67 B)
Str.Fagului
Propr Rogojeanu Ctin/Petrica Grigore (9-11=
Uliţa Pinului
Propr.Rogojeanu
Vasile(15)

2

Uliţă

Pinului

3

Uliţă

Scurtă

Nr.
crt.
1

Tip
artera
Stradă

Denumire
artera
Salcâmilor

2

Uliţă

Văii

10. Satul Stefăneşti
Limita
Limita
început(origine)
finala(destinație)
Limita intrav.
Limita intrav. terminare
Intrare sat
sat
Cimitir
Propr.Ploaie C

3

Uliţă

Crângului

Str.Salcâmilor

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Propr. Văduva Caragel

DV CuciRugi
DN 67 B

Denumirea
veche
DS 2
Rogojeni
DS 2
Rogojeni
DS 2
Rogojeni

Denumirea
veche
DC 27
Stefăneşti
DS
Stefăneşti
DS
Stefăneşti

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

observații

observații

Anexa nr. 2 la HCL nr. 115 din 27.11.2017

Nomenclatorul Stradal al oraşului Tg. Cărbuneşti si al satelor aparţinătoare
Nr.
crt.
I
1

Tip
artera
Stradă

2

Stradă

3

Alee

4

Stradă

5

Stradă

6

Alee

7

Stradă

8
9

Stradă
Stradă

10
11

Stradă
Stradă

12
13

Stradă
Stradă

14

Stradă

15
16

Stradă
Stradă

17

Stradă

18

Alee

19
20

Stradă
Stradă

21

Stradă

22

Stradă

23

Alee

24

Stradă

Denumire
Limita
Limita
Denumirea
Obs.
artera
început(origine)
finală(destinație)
veche
ORAȘUL TG. CĂRBUNEȘTI / COD POSTAL 215500
Blahniţei
Str.Pietii
D.J 675-Ţicleni
Str.Blahniţei
( Notariat)
Bradului
Str.Pieţii
Str.Pădurea
Str.Bradului
Mamului
Castanilor
Str.Teilor
Propr. Becheanu Aleea
Răzvan
Castanilor
Crizantemelor Strada Eroilor
Strada Teilor
Str.Crizantemelor
Eroilor
Str. Trandafirilor
Limita intravilan Str.Eroilor
(Monument)
spre Cojani
Gării
Str. Trandafirilor
Strada Garii
Aleea Gării
Restaurant centru
Gării
Str. Trandafirilor
Case CFR
Str.Gării
Palatul
telefoanelor
Gilortului
Str. Trandafirilor
Strada Pieţii
Str.Gilortului
Merilor
Str.Pieţii (nr.1 /
Nr.11/Fănuţ
Str.Merilor
Zorlescu)
Minerilor
Str.Trandafirilor
Bloc 35*36
Trandafirilor
Mitropolit
Strada Eroilor
Mănăstirea
Castanilor
Nestor
Cămărăşeasca
Vornicescu
Pandurilor
Str.Minerilor
Str.Bradului
Trandafirilor
Parcului
Str. Tudor Arghezi Aleea pietonală
Str. Parcului
spre colegiu
T.Arghezi
Pădurea
U.M.01013
Bloc 37,38,39 si
Mamului
bloc ANL
Petroliştilor
Str. Minerilor
Str.Bradului
Trandafirilor
Pieţii
Str.Eroilor
Str.Trandafirilor- Str.Pieţii
zona Peco
Plopilor
Balastiera fost
Canton CFR spre Str.Plopilor
CITEX
Vidin
Salcâmilor
Str. Trandafirilor
Str. Tudor
Aleea
Alee
(Poştă)
Arghezi
Salcâmilor
pietonală
Teilor
Str.Eroilor(Spital) Strada Eroilor
Str.Teilor
Calea
Pod CFR Albeni
Limita intravilan Calea
Tîrgu Jiu
Spre Pojogeni
Tîrgu Jiu
Trandafirilor
Pod CFR Albeni
Limita oras –
Trandafirilor
Cărbunesti-sat
Tudor
Strada Pieții
Strada Eroilor
Aleea Liceului
Arghezi
(Boţoteanu V.)
(Biserică)
Zorelelor
Str. Minerilor
Bloc B6
Aleea
Bl.B2
Zorelelor
Prunilor
Str.Pieţii
Aleea Liceului
Str.Merilor

25

Drum

Balastieră

26

Stradă

Bazinului

Str.M.N.
Vornicescu
Str.Pietii /2K

27

Stradă

Caisului

Str.Pietii /4A-4C

28

Stradă

Stadionului

Str.M.N.
Vornicescu

Unităţii
Pădure

Strada Eroilor
Str. Unităţii
Str.Blahniţei
Str.Blahnitei
Str.Blahniţei

29 Stradă
30 Fundătură

Balastieră Gilort

D:S

Bazinul de apă
1000 L
Propr.Zorlescu
Adrian
Str.M.N.
Vornicescu

Zona Meri

Strada Teilor
Construcţiile –
foste Anexe
Liceu
CFR
Strada Fagului
Strada Gării

Teilor

Strada Blahniţei
Blocuri IAS
Cladiri foste
grajduri IAS
Str.Teilor

Str. Minerilor
Str. Plopilor
Str. Trandafirilor
Aleea Spital

Zona Meri
-

31
32
33

Stradă
Stradă
Alee

Forajului
Industriei
Seminţelor

34
35
36

Alee
Alee
Stradă

Creşei
Str.Minerilor
Grădiniţei
Str. Plopilor
Agricultorilor Str. Trandafirilor

37

Alee

Spital

Str. Pieţii

II

Alee
pietonală
Alee
Colegiului
Str.Trandafirilor
Str.Tudor
Alee
(Judecătorie)
Arghezi
pietonală
ORAȘUL TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL BLAHNIŢA DE JOS / COD POSTAL 215501

1

Stradă

Bobului

Stradă

Cimitirului

Limita intravilan
ieşire sat
Propr. Ghiga
Elena

DJ665 C

2

Limita intravilan
intrare sat
Strada Bobului

3

Uliţă

Ogaşului

Strada Bobului

Strada Bobului

DS Blahniţa
De Jos

38

III

Str.Blahniţei
Str.Blahniţei
Strada Gării

Ocol
bloc
ANL

DS Blahniţa
De Jos

Strada
Gării
CFR

Drum
spre
cimitir
Drum
satesc
(37-46)

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL CĂRBUNEŞTI-SAT / COD POSTAL 215502

1

Stradă

Principală

2

Stradă

Zorilor

3

Stradă

Părului

Limita intravilan
intrare sat
D.N 67 B (Ioniţă
Popescu)
D.N 67 B

4

Uliţă

Prundului

Str.Părului (213)

5

Uliţă

Pinului

Str. Părului i(212)

6
7
8

Uliţă
Stradă
Stradă

Izlazului
Puiești
Gutuiului

Str. Părului (202)
Str. Părului
Str.Principală (93
B)

Limita intravilan
iesire sat
M.Martin/
Lăudat Natalia
Propr.Bivolaru
Mirela (208)-192
A
Propr. Zorilă
Veronica (178)
Propr. Mateoiu
Lavinia (188)
Dr.197-Stg 201
232
98

D.N 67 B
DS 8
DS 4Tupşa
DS 4Tupşa
DS 4 Tupşa
DS 4 Tupşa
DS 5 Puieşti
DS 6 Gâtani

9

Stradă

Zarafi

Str.Principală (93
/Rogojeanu)

10
11
12
13

Stradă
Uliţă
Uliţă
Uliţă

Duțeşti
Pârâului
Bisericii
Comoară

DC27-Troiţă
Str.Duţeşti (256)
Str.Duţeşti (278)
Str. Principală
(128)

IV
1
2

Stradă
Stradă

3

Stradă

4

Uliţă

5
6

Stradă
Stradă

7

Stradă

8

Stradă

9

Stradă

10

Stradă

11

Stradă

DS 3 Duteşti
DS 3 Duteşti
DS 3 Duteşti
DS
Cărbuneşti sat

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL COJANI / COD POSTAL 215503
Câmpul Mare Limita intrav.oraş Parc Colibaşi
DJ 675
Victoriei
Intersecţie DJ675
Limita intrav.
DC 18
Cfr. Albeni
Pajiştei
Troiţă scoală
Limita intrav.
DS Cojani
(Mahala-Ionaşcu)
Câmpului
Str.Victoriei(propr. Str.Pajiştei
DS Cojani
Pîrvoiu Leonard)
Sălciilor
Str.Victoriei(canal) Str.Pajiştei
DS Cojani
Macului
Str.Victoriei(propr. Str.Sălciilor
DS Cojani
Şain M.)
(propr.Roşu.)
Magnoliei
Str.Victoriei
Str.Victoriei
Drumuri PUZ Sinistraţi
(Lotul 262)
(Lotul 1)
Lalelelor
Str.Victoriei
Str.Victoriei
Drumuri PUZ Sinistraţi
(Lotul 167)
(Lotul 209)
Violetelor
Str.Victoriei
Str.Magnoliei
Drumuri PUZ Sinistraţi
(Lotul 308)
(Lotul 289-299)
Bujorului
Str.Victoriei
Str.Magnoliei
Drumuri PUZ Sinistraţi
(Lotul 288-277)
(Lotul 281)
Ghiocelului
Str. Lalelelor
Str.Magnoliei
Drumuri PUZ Sinistraţi
Lot 204
(Lotul 226-227)

Stradă

Perilor

1

Stradă

Crinului

1

Stradă

Orhideelor

2
VI

DS 7 Zarafi

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL CREȚEȘTI / COD POSTAL 215504

V
1

Str. Principală
(62/ Camin
Cultural Biserică)
284/285
262/263
269
Nr.121

Început
sat Creţeşti
Uliţă
Şcoală
Str. Perilor
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL

Terminat
DC 59
sat Creţeşti
Şcoala veche
DC 59
CURTEANA / COD POSTAL 215505

Început sat
Terminat sat
DC 59
Curteana
Curteana
2 Fundătură Biserică
DC59
Biserică
DC 59
VII
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL FLOREŞTENI / COD POSTAL 215506
Început sat
Terminat sat
DC 59
Floreşteni
Floreşteni
(staţia de apă)
VIII
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL MĂCEŞU / COD POSTAL 215507
1
Stradă
Măceşilor
Început sat Măceşu Terminat sat
DC 43
Măceşu
2
Stradă
Morii
DJ 675
Limita intrav.
DJ 675
spre Ţicleni

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL POJOGENI / COD POSTAL 215508

IX
1

Stradă

Florilor

DJ675-canton

2

Stradă

Şcolii

3

Uliţă

Ferigii

4

Uliţă

Pădurii

Str.Florilor
(Şcoala
Comăneşti)
Biserica Înalţarea
Domului
Str.Florilor( 440)

5

Uliţă

Stejarilor

6

Stradă

Izvorului

7

Stradă

Pioarului

8
9

Fundătură
Uliţă

Văii
Zambilelor

Curba panta
Pojogeni spre
Biserica Ocii
Intersectie DC 20
cu DJ665 C
Dc 20(prop.
Baldovin C-tin.)
Cimitir Pojogeni
Gara Pojogeni

Limita intrav .cu
Scoarţa
Str.Florilor
(prop. Popescu
Ghe.)
-propr.Lupu
Dorinel(450)
Propr.Most Buca
(453)
Biserica Ocii

DC20

Intersectia cu
D.N 67B
Propr. Dumitru
Ghe.(369)

DJ665 C

DS

DS
DS
DS

DS

X

DS
Propr.Cătănoiu
DS
(Petriţa Marian)
Stradă
Cuci
Str.Florilor
Limita sat Cuci
DS
(256)
Stradă
Rugi
Str.Cuci
Limita sat Rugi
DV Cuci-Rugi
Stradă
Valea Rea
Limita intrav.
Limita intrav.sat DN 67 B
Oraş)str.Calea
Pojogeni spre
Tîrgu Jiu
Scoarţa
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI, SATUL ROGOJENI / COD POSTAL 215509
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PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind închiderea circulației publice în ambele sensuri pe DC 27 Ștefănești
în zona podului de la km 3 +360

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbana și
Protecția Mediului;
- acordul cu nr. 193892/08.11.2017 emis de IPJ Gorj Serviciul Rutier, înregistrat la Primăria orașului
Tg. Cărbunești sub nr. 19892/09.11.2017;
- prevederile art. 5, art. 22 , art. 40, art. 44 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/1997
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 128 alin.(1) literele a) și d) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.( 6) litera a) pct. 13, art. 45 și art. 115 alin.(1) litera b) din Legea nr.
2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă închiderea circulației publice în ambele sensuri pe DC 27 Ștefănești oraș Tg.
Cărbunești, în zona podului de la km 3 +360 începând cu data 01.12.2017.
Art.2.- Se va proceda la blocarea integrală a carosabilului și a acostamentelor DC 27 Ștefănești la
limita culeelor podului, amplasat la km 3+360, prin montarea de parapete metalice ancorate în sol
sau parapete din beton. Se vor amplasa indicatoare de interzicere cu semnificația „Circulația interzisă
în ambele sensuri” - tip C2 pe DC 27 Ștefănești la limita podului amplasat la km 3+360.
Art.3.- Se aprobă devierea traficul rutier pe noul pod construit ca variantă de circulație ocolitoare,
amplasat in imediata apropiere, urmând ca acest tronson să se deschidă circulației publice și să facă
parte din traseul DC 27 Ștefănești, începând cu data de 01.12.2017.
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 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 116

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind numirea în calitatea de reprezentant al asociaților persoane juridice și numirea
reprezentantului oraşului Tg. Cărbunești, ca membru în cadrul
Adunării Generale a Asociaţilor la S.C. Salubris Gilort S.R.L Tg. Cărbunești
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești
Având în vedere :
- adresa nr. 3184 din 09.11.2017 a SC Salubris Gilort SRL înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești
cu nr. 19.866 din 09.11.2017;
- prevederile art.45, alin.2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 si art. 90 din Ordonanţa de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;
- 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.- (1) Se revocă domnul MAZILU MIHAI-VIOREL din calitatea de reprezentant al asociaților
persoane juridice din cadrul SC Salubris Gilort SRL, pentru orașul Tg. Cărbunești.
(2) Se numeşte domnul UNGUREANU SILVIU-ION în calitatea de reprezentant al
asociaților persoane juridice din cadrul SC Salubris Gilort SRL, pentru orașul Tg. Cărbunești.
Art.2.- Se numeşte reprezentantul oraşului Tg. Cărbunești, ca membru în Adunarea Generală a
Asociaţilor la S.C. Salubris Gilort S.R.L. - domnișoara SANDU SIMONA-ELENA cetăţean român,
născută la data de 14.07.1978, în orașul Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, domiciliată în oraşul Tg.
Cărbunești, str. Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2 , bl. ANL, sc. C, ap. 8, judeţul Gorj, identificată cu
C.I. seria GZ, nr. 519882 emisă de SPCLEP Tg. Cărbunești la data de 06.11.2013.
Art.3.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 48 din 27 aprilie 2017.
Art.4.- Primarul oraşului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.5.- Hotărârea va fi comunicată, în termenul legal, persoanelor nominalizate în cuprinsul acesteia,
Instituției Prefectului județului Gorj, primarului orașului Tg. Cărbunești și S.C. Salubris Gilort S.R.L.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 117

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea premierii scriitorului GHEORGHE GRIGURCU, cetățean de onoare al
orașului Tg. Cărbunești cu ocazia împlinirii a 65 de ani de activitate publicistică

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;
- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității
așezămintelor culturale;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 –legea administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
În temeiul art. 45 și art. 115 alin.(1) litera b) din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă premierea scriitorului GHEORGHE GRIGURCU, cetățean de onoare al
orașului Tg. Cărbunești, cu ocazia împlinirii a 65 de ani de activitate publicistică, cu suma de 500 lei,
din sponsorizări.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti și
Centrul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 118

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind sărbătorirea Zilei Naţionale a României în anul 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- sărbătorirea Zilei Naţionale a României pe data de 1 Decembrie 2017;
- referatul din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti;
- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității
așezămintelor culturale;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 215/ 2001 –legea administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 12 alin.(2) din Constituţia României, republicată;
- HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
În temeiul art. 45 și art. 115 alin.(1) litera b) din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Sărbătorirea „ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI – 2017” se va face după următorul
program:
- 01.12.2017: - orele 12.00 -13.00: Festivităţi la Monumentul Eroilor: primirea raportului şi
trecerea în revistă a gărzii de onoare; intonarea Imnului de stat al României; alocuţiuni; slujbă
religioasă; depunerea coroanelor şi jerbelor de flori; parada militară.
- orele 13.00 - 14.00: Masă tradiţională: fasole cu cârnați, cozonac și ţuică fiartă;
Art.2.- Pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate sărbătoririi ZILEI NAŢIONALE
A ROMÂNIEI –2017 se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti și
Centrul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 119

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind organizarea Festivalului Județean „E vremea colindelor” - Ediția a-V-a
14 decembrie 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;
- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității
așezămintelor culturale;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 215/ 2001 –legea administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017;
În temeiul art. 45 și art. 115 alin.(1) litera b) din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aprobă organizarea Festivalului Județean „E vremea colindelor” , ediția a-V-a în
data de 14 decembrie 2017 , conform Regulamentului Festivalului Județean de Colinde, prevăzut în
anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Pentru organizarea si desfășurarea Festivalului se aprobă suma de 2.900 lei astfel:
- 2000 lei plata premii;
- 900 lei onorariu membri juriu;
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti și
Centrul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 120

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea și aprobarea taxei de utilizare masă/lună - Copertina metalică pentru comerț cu
produse second-hand din strada Gării - Piața Agroalimentara - Oraș Tg. Cărbunești
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- referatul nr. 20.665/20.11.2017 întocmit de Vlăduțescu Ovidiu - administrator la Administrația Pieții;
- HCL 30/23.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, anexa nr. 4Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017 - oraș Tg. Cărbunești;
- contractul de lucrări nr. 16.108/21.09.2017 având ca obiect execuția lucrării de investiții „Copertina
metalica pentru comerț cu produse second-hand”;
- prevederile art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în
unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) litera a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 și art. 115 alin.(1) litera b) din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aprobă taxa de utilizare în suma de 60.00 lei/masă/lună - „Copertina metalică pentru
comerț cu produse second-hand” din strada Gării, Piața Agroalimentara, oraș Tg. Cărbunești.
(2) Plata se efectuează într-o singură tranșă în decada a-3-a a lunii în curs pentru luna următoare.
Art.2.- Se aprobă Regulamentul de repartizare a meselor - „Copertina metalică pentru comerț cu
produse second-hand” din strada Gării, Piața Agroalimentara, oraș Tg. Cărbunești prevăzut în Anexă,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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 27.11.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 121

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 121 din 27 noiembrie 2017

Regulamentul
de repartizare a meselor - „Copertina metalică pentru comerț cu produse second-hand”
din strada Gării, Piața Agroalimentara, oraș Tg. Cărbunești
Administraţia Pieții îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare si funcționare ,
având ca suport legal : Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi
servicii de piaţă în unele zone publice, modificată; Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, modificată, precum şi a alte prevederi legale şi administrative normative cu aplicare în domeniu;
Repartizarea meselor către solicitanți sa se efectueze in funcție de următoarele criterii:
1. Prioritate la repartizarea meselor sa aibă persoanele (titularii solicitanți) care au comercializat
constant produse second-hand în ultimii 5 ani pe platforma de beton;
2. Cererea de repartizare sa fie însoțită de adeverința de la registrul agricol care să cuprindă
componența familiei solicitantului, să definească calitatea membrilor față de acesta și să ateste
domiciliul pe raza orașului și satelor aparținătore;
3. Cererea de repartizare sa fie însoțită de certificatul fiscal eliberat de compartimentul de
impozite și taxe din cadrul instituției, care sa ateste dacă sunt buni platnici (adică impozitele si taxele
locale datorate bugetului local sunt achitate la termenul de plata conform reglementarilor legale in
vigoare);
4. Repartizarea se va efectua tuturor titularilor, în limita locurilor disponibile, iar în condițiile în care
rămân disponibile mese, li se vor acorda și a doua masă, respectând aceleași criterii cerute mai sus;
5. Taxa de utilizare în suma de 60 lei /masa/ luna se achită într-o singură tranșă în decada a-3-a a
lunii în curs pentru luna următoare.
6. Neplata taxei de utilizare pentru două luni consecutive duce la retragerea dreptului de utilizare a
mesei repartizate.
7. Inițial repartizarea meselor va fi făcută de o comisie numită prin dispoziția primarului.
Repartizarea se va face pe baza cererilor însoțite de actele de mai sus depuse la sediul instituției până la
data de 05.01.2018.
8. În condițiile în care rămân mese libere, nerepartizate solicitanților cu domiciliul în orașul Tg.
Cărbunești și în satele aparținătore, acestea pot fi repartizate solicitanților cu domiciliul în alte localități,
pe baza cererii însoțite de documentele menționate la punctele nr. 2 și 3.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești ,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- propunerile formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 27 noiembrie
2017, conform procesului verbal al şedinţei;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Domnul consilier local ARDELEAN ION se alege în funcţia de preşedinte
de şedinţă pe lunile decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2017 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Sandu Simona-Elena

Tg. Cărbunești, 27 noiembrie 2017
Nr. 122

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 21.646/04.12.2017 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 6/2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție la data de 29.11.2017;
- Decizia nr. 27 /29.11.2017, emisă de Agenția Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 21.449/29.11.2017;
- adresa nr. 672/04.12.2017, emisă de Școala Gimnaziala nr. 1 „George Uscătescu”, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 21.564/04.12.2017;
- adresa nr. 4.109/04.12.2017, emisă de Colegiul Național „Tudor Arghezi”, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 21.509/04.12.2017;
- referatul nr.21.206/27.11.2017, întocmit de Stega Claudiu Robert, consilier juridic în cadrul instituției;
- referat nr. 20.869/22.11.2017, întocmit de Chiriță Liana, cons. sup. - Relații cu publicul și mass media;
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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului
Tg. Cărbunești, cu suma de 461,00 mii lei și modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli,
respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform
anexei nr.1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de
17.292,49 mii lei și la cheltuieli în sumă de 17.886,53 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg. Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 15.808,03 mii lei și la cheltuieli în sumă de 15.808,03
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.484,46 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.078,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Anexele nr. 1,2, și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 07.12.2017 la care au participat
11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 11 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 7 decembrie 2017
Nr. 123

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea PROIECTULUI reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar
2018-2019 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
în vederea emiterii Avizului conform de către IȘJ Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 19958 din 15 noiembrie 2017 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj înregistrată la
Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 20489/16.11.2017;
- adresa nr. 1496 din 04.12.2017 a Școlii Gimnaziale „George Uscătescu” înregistrată la Primăria
oraşului Tg. Cărbunești la nr. 21.638 din 04.12.2017;
- adresa nr. 4118 din 04.12.2017 a Colegiului Național „Tudor Arghezi” înregistrată la Primăria
oraşului Tg. Cărbunești la nr. 21.534 din 04.12.2017;
- prevederile art.61 alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5472 din 7 noiembrie 2017 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar
de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum
şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru
anul şcolar 2018-2019;
În temeiul art. 45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă PROIECTUL reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 20182019 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, în vederea emiterii Avizului conform de către
IȘJ Gorj , după cum urmează:
1. Şcoala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” – Tg. Cărbuneşti (PRI/GIM) - unitate de
învăţământ cu personalitate juridică – PJ
a) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Cărbuneşti-sat, oraş Tg. Cărbunești
b) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Ştefăneşti, oraş Tg. Cărbunești
c) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Pojogeni, oraş Tg. Cărbunești
d) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Creţeşti, oraş Tg. Cărbunești
e) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Stelian” - AR
PRE
Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești

f) Grădiniţa cu Program Prelungit „Tudor Arghezi” - AR
PRE
Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești
g) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Nicolae” - AR
PRE
Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești
h) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cărbuneşti-sat, oraş Tg. Cărbunești
i) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Ştefăneşti, oraş Tg. Cărbunești
j) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cojani, oraş Tg. Cărbunești
k) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Pojogeni, oraş Tg. Cărbunești
l) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cerăt, oraş Tg. Cărbunești
2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești ( GIM / LIC TEO) - unitate de
învăţământ cu personalitate juridică - PJ
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 extraordinare din data 07.12.2017 la care au participat
11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 11 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 7 decembrie 2017
Nr. 124

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti,
însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public
al județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj, anexa nr. 7
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul biroului Administrarea domeniului public si privat;
- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3, alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Adresa nr. 19414 din 07.11.2017 din partea SC APAREGIO Gorj S.A.;
- Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in
patrimoniul U.A.T.O. Târgu Cărbunești pe anul 2016;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești
însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 , atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7 , după cum
urmează:
La poziția nr. 53 :
- coloana 3, punctul b) va avea următorul cuprins: „Oraș Târgu-Cărbunești, Județul Gorj, Sat
Cărbunești-Sat : Sursă puț forat 5l/s, adâncime 250 m; conductă distribuție oțel L= 2,5 km, Dn 65mm;
cabină
puț;
pompă
apă;
bazin
acumulare
hidrofor
40
mc (155.596,02
lei);
împrejmuire = 36 ml(3698,11 lei); teren aferent= 300 mp (1975,64 lei); (Gâtani) : conducta distribuție
Hd Dn 32mm, L= 730m (4904 lei); (Tupsa): Sursa- fântâna adâncime 5m-1buc, conducta distribuție Dn
63mm, L=2050m, pompă submersibila putere 1,5kw -1buc, vas expansiune 500l- 2 buc, tablou
automatizare pompă -1 buc (56.705 lei).
punctul c) va avea următorul cuprins: „Oraș Târgu-Cărbunești, Județul Gorj, Sat
Curteana : Sursă puț forat 5l/s, adâncime 300 m, baraca metalică, pompă apă , bazin acumulare 20mc,
conductă distribuție oțel L=1 km, Dn 103mm (121.227 lei), Împrejmuire=76ml (9192,59 lei), teren
aferent=180mp (951,90 lei);
- coloana 4, va avea următorul cuprins: „1999; 2013;2015;”
- coloana 5, va avea următorul cuprins: „354.250,26 lei;”
- coloana 6, va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Orașului Târgu Cărbunești conform
HCL nr. 55/02.09.1999 modificată prin HCL nr. 125/2017.”

Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de
la art. 21, alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 07.12.2017 la care au participat
10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 10 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 7 decembrie 2017
Nr. 125

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 23.919 din 19.12. 2017 întocmit de Serviciului buget, contabilitate,
resurse umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Decizia nr. 29 /08.12.2017, emisă de Agenția Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 22.471/12.12.2017;
- extrasul de cont din data de 14.12.2017;
- referat nr. 23.770/15.12.2017, întocmit de Corici Sorin, șef birou Admin. domeniului Public și Privat;
- adresa nr. 613/15.12.2017, emisă de Clubul Sportiv Gilortul Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 23.699/15.12.2017;
- referat nr. 23.666/14.12.2017, întocmit de Călugăru Mihaela, inspector Urbanism Gospodărie Urbană;
- adresa nr. 693/15.12.2017, emisă de Școala Gimnazială nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 23.683/15.12.2017;
- adresa nr. 4.375/14.12.2017, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 23.660/14.12.2017;
- adresa nr. 9.276/14.12.2017, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 23.684/15.12.2017;
- adresa nr. 614/18.12.2017, emisă de Clubul Sportiv Gilortul Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 23.776/18.12.2017;
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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului
Tg. Cărbunești, cu suma de 245,46 mii lei și modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli,
respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform
anexei nr.1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de
17.537,95 mii lei și la cheltuieli în sumă de 18.131,99 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 15.834,03 mii lei și la cheltuieli în sumă de 15.834,03
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.703,92 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.297,96 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei , conform anexei nr. 3.

Art.3.- Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017”, conform anexei nr.4
(formular cod 14) .
Art.4.- (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,cu suma de 5,00 mii lei și modificarea
bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare , de la un program la
altul, conform anexei nr. 5 (formular cod 11 și formular cod 11/02).
(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017, se stabilește la venituri în sumă de 40.967,40 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 41.000,37 mii lei, cu un deficit de 32,97 mii lei.
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2017 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
40.478,90 mii lei și la cheltuieli în sumă de 40.511,87 mii lei cu un deficit de 32,97 mii lei, conform
anexei nr.6 iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 488,50 mii lei și cheltuieli în sumă de
488,50 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și 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 19.12.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 11 voturi pentru și 3 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 19 decembrie 2017
Nr. 126

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului
orașului Tg. Cărbunești și Serviciului Poliția Locală oraș Tg. Cărbunești, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; Raportul compartimentului de specialitate;
- Raportul final nr. 23.578 /2017 al concursului de promovare în grad profesional;
- 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,
modificată prin Legea nr. 13/2011;
- prevederile art. 64 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată
(r2), cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului
Tg. Cărbunești judeţul Gorj, conform anexei nr.1.
Art.2.- Se aprobă modificarea Statului de funcții al Serviciului Poliția Locală a oraşului
Tg. Cărbunești, județul Gorj, conform anexei nr.2.
Art.3.- Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 19 decembrie 2017
Nr. 127

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești
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;
- 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 2018” din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, din cadrul Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţa a Persoanelor Tg. Cărbunești, din cadrul Poliţiei Locale Tg. Cărbunești și din cadrul
Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 19 decembrie 2017
Nr. 128

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului
Tg. Cărbunești, serviciilor publice și instituțiilor din subordinea Consiliului Local al
orașului Tg. Cărbunești
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 23.586 din 14.12.2017 întocmit de către Serviciul buget contabilitate,
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Tg. Cărbunești;
- art. 11 și art. 38 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în
plată;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg Cărbunești nr. 31/2017 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții, cu modificările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice
și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Orașului Tg. Cărbunești și serviciilor publice și instituțiilor din subordinea
Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești prevăzute în statele de funcții aprobate prin HCL nr.
31/2017, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Orașului Tg. Cărbunești și din cadrul serviciilor publice și instituțiilor din subordinea Consiliului
Local al orașului Tg. Cărbunești, se stabilesc prin dispoziție a Primarului orașului Tg. Cărbunești.
Art.3.- În cazul modificării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază
pentru tot personalul se stabilesc prin dispoziție a Primarului orașului Tg. Cărbunești.
Art.4.- (1) Pentru condiții periculoase sau vătămătoare se menține sporul de până la 15% din salariul
de bază dacă personalul își desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la bază buletinele de
determinare sau expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens, conform legii, cu
respectarea art. 11, alin (4) și art. 25, alin. (1) din Legea –cadru nr. 153/2017, stabilit prin dispoziție
emisă de primarul orașului Tg. Cărbunești.
(2) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada
de exercitare a acesteia de o majorare a salariului de bază cu 10%.
(3) Salariul de bază rezultă prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare din grile cu salariul de
baza minim brut pe țară garantat în plată și se modifică corespunzător acestuia.
Art.5.- Primarul oraşului, Serviciul buget contabilitate, resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 10 voturi pentru și 4 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 19 decembrie 2017
Nr. 129

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază utilizate în cadrul Clubului Sportiv „Gilortul” Tg. Cărbunești
pentru funcțiile prevăzute în statul de funcții aprobat prin HCL nr. 31/2017,
începând cu data de 01.01.2018
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- H.C.L. nr.70/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din
cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului
Oraşului Tg. Cărbuneşti, serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al Oraşului Tg.
Cărbuneşti;
- O.U.G. nr 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- O.U.G. nr. 82/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- H.G. nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
- H.C.A. al Clubului Sportiv “Gilortul” Tg. Cărbuneşti privind aprobarea coeficienţilor de ierarhizare,
raportaţi la salariul minim brut pe ţară garantat în plată conform anexei;
- referat nr.606/12.12.2017, întocmit de Poşircă Irinel Vasile, economist în cadrul Clubului Sportiv
“Gilortul” Tg. Cărbuneşti;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile
contractuale din cadrul Clubului Sportiv “Gilortul” Tg. Cărbunești prevăzute în statele de funcţii
aprobate prin H.C.L. nr.31/2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul oraşului şi Clubul Sportiv “Gilortul” Tg. Cărbunești vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 19 decembrie 2017
Nr. 130

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea HCL nr. 81/2016 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2018
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul compartimentului impozite şi taxe;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 209/03.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal;
- prevederile Ordonanței de urgenta nr. 79/10.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locală, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
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.- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 81 din 25 iulie 2016 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale se modifică și se completează după cum urmează:
1. La art.1, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins: „l) pentru clădirile care, potrivit
legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale,
altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015 se acordă reducerea
impozitului/taxei pe clădiri cu 50%.”
2. La art.1 după litera l) se introduce o noua litera m) cu următorul cuprins: „m) pentru
terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de
arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1)
lit. x) din Legea nr. 227/2015, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice se
acordă reducerea impozitului/taxei pe terenuri cu 50%.”
3. Paginile nr. 13,14,15 din Anexa la HCL nr. 81 din 25 iulie 2016, respectiv Nivelurile impozitului
pe mijloace de transport prevăzute la art. 470 alineatul (5) și art. 470 alineatul (6) din Legea nr.
227/2015, se modifică conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art.2.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg-Cărbunești vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 19 decembrie 2017
Nr. 131

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești
sau ai căror contribuabili au domiciliul în alte localități, care vor achita
taxa de salubrizare în cuantum de 40 lei/an

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- Dispoziția primarului nr. 8/12.01.2017 prin care se stabilesc comisiile în vederea identificării caselor
părăsite, nelocuibile, precum și contribuabili cu domiciliile în alte localități, dar care au poziție de rol în
orașul Tg. Cărbunești;
- Tabelul nominal cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror contribuabili
au domiciliul în alte localități întocmit de comisiile numite prin dispoziția nr. 8/2017;
- HCL nr. 133 din 24.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei
speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare;
- prevederile art.3 alin.(1) și (2) din HCL nr. 27 din 28.02.2017 privind aprobarea listelor prevăzute de
Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi
satele aparţinătoare;
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 cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror
contribuabili au domiciliul în alte localități, care vor achita taxa de salubrizare în cuantum de
40 lei/an, prevăzută în anexă, 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 19.12.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 12 voturi pentru și 2 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 19 decembrie 2017
Nr. 132

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 132 din 19.12.2017
LISTA CU CASELE LOCUITE TEMPORAR PE RAZA ORAȘULUI TG. CĂRBUNEȘTI SAU AI CĂROR
CONTRIBUABILI AU DOMICILIUL IN ALTE LOCALITĂȚI CARE VOR ACHITA TAXA DE SALUBRIZARE
IN CUANTUM DE 40 LEI/AN.

NR
CRT
1

VLADUT AURELIAN

DATA
CERERII
19.06.2017

ADRESA SCUTIRE
ROL FISCAL
CALEA TG JIU
R4896
COJANI R4958

DOCUMENTE
ANEXATE
Copie CI alt domiciliu
Acte Spania
Copie CI alt domiciliu

2

BAROS MARIANA

03.07.2017

3

PLUTA CATALIN-CTIN

05.07.2017

LICURICI,
TOTEA
BUSTUCHIN,
POIANA
SECIURI
BUSTUCHIN

STR MINERILORBL B10
AP 5 R2656
STR MINERILOR BL 17
AP 13 R3205
STR PADUREA
MAMULUI BL 3 AP 24
R2774
BL 5 AP 9 R2898
, BL B14, AP 14 R3217

Copie CI alt domiciliu

4

SERBANOIU DANUT

14.07.2017

TIMISOARA

5

AFLOAREI AURELIA

13.07.2017

JUPINESTI

6
7

13.07.2017
12.07.2017

8

BECHERU ION
SAMOILA MIRUTA
DANIELA
CALUGARITA EMILIAN

VLADIMIR
PRIGORIA,
DOBRANA
BUSTUCHIN
BUCURESTI
TG
CARBUNESTI

STR MINERILOR BL 23
AP 2 R 3225
POJOGENI R 350
STR MUNERILOR, BL 11,
AP11 R3057

21.07.2017
26.07.2017
31.07.2017

CRAIOVA
ITALIA
SPANIA

CARB SAT NR 59 R1571
BL 241 AP 17 R 3662
CARB SAT NR 2 R3045.2

31.07.2017

BUCURESTI

25.07.2017
25.07.2017
27.01.2017
11.08.2017

TG JIU
TG JIU
TG JIU
BELGIA

16.08.2017
09.08.2017
09.08.2017

ITALIA
ITALIA
BUCURESTI

22
23
24
25

VLADUT DORU
POCIOVALISTEANU ION
HODOLEAN TEOFIL
COJANU ELENA
LOREDANA
BENEGUI MARIA
NICOLAE MARIAN
SERBANOIU GEORGE
CRISTIAN
MILUT PAUL
VLANCEA PAUL
BARA EMIL IULIAN
NICOLAE VALERIU

STR TRANDAFIRILOR
R1980
BL B8 AP19 R4300
BL B19 AP4 R3195
BLAHNITA DE JOS R1474
STEFANESTI NR 211A
R633.1
BL B22, AP 14 R3921
BL J, AP 3 R5213
POJOGENI NR 492 R 519

Copie CI alt domiciliu
Adev APAREGIO
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Adev APAREGIO,
FACTURA
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
ACTE SPANIA
Copie CI alt domiciliu

9
10

ALECSA AURELIA
PIRVAN NICOLAE

07.07.2017
05.07.2017

11
12
13

DOICARU NICOLAE
SIMU MARIOARA
TEODORESCU
FLORENTINA
COJOCARU SPERANTA

08.08.2017
08.08.2017
17.08.2017
17.08.2017

LICURICI
BUCURESTI
SPANIA
BERLESTI

BL 3 AP 6 R4294
POJOGENI NR 320 R337
BL 21 AP 5 R 3118
BL 9 AP 7 R2438

26
27

GHIMPAU ANA
MARACINE GABRIELA

18.08.2017
18.08.2017

SPANIA
SCHELA

B14 AP 1
R 4572

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
ADEV BERLESTI
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu

28

VILCEANU ION

22.08.2017

BL 9, AP 16 R4518

Copie CI alt domiciliu

29
30
31
32
33

RIBU ELENA
BISTRICEANU EMILIA
STOICAN VASILICA
CRACIUN MARCEL
ZORILA MARIA

23.08.2017
23.08.2017
22.08.2017
16.08.2017
25.08.2017

ROSIA DE
AMARADIA
SPANIA
TIMISOARA
.GRECIA
PETROSANI
SPANIA

BL 37 AP 2 R4878
COJANI R1346
BL B18 AP 8 R2472
CRETESTI R911
CARB SAT NR 108 R 1624

34
35
36

HANTULIE ALINA
PISCU GABRIELA
STOICAN PETR E

25.08.2017
24.08.2017
28.08.2017

37
38

STOICAN PETRE
HARABOIU FILIMON

28.08.2017
28.08.2017

SPANIA
ITALIA
TG
CARBUNESTI
ITALIA
NELOCUITA

TG CARBUNESTI R 4765
BLB B6 AP 4 R4742
STR BLAHNITEI BL 42
R2807
BL B6 AP 42 R3655.1
CURTEANA NR 45 R1138

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
PLECATA IN
SPANIA
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu

14
15
16
17
18
19
20
21

NUMELE SI PRENUMELE

10.07.2017

DOMICILIUL

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Adev APAREGIO
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu

Copie CI alt domiciliu
NU LOCUIESTE
NIMENI

39

STOICA LUMINITA

06.09.2017

40

MOGOSEANU DUMITRU

08.09.2017

MAREA
BRITANIE
GRECIA

41

ROGOJEANU MARIAN

12.09.2017

PETROSANI

42

CIOBANU EMILIAN

20.09.2017

43

BRADESCI VIRGILIU

01.09.2017

TG
CARBUNESTI
TG JIU

44
45

SCURTU PANTELIMON
SCHUTZ EDUARD

06.09.2017
15.09.2017

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

MIHAI MIHAELA
ZAVELCA ION
NICOLAE MELIA
GUTU AURORA
GIURA NADIA
RONCEA BIANCA IULIA
POPESCU SIMONA
PREDUT ELENA
EZAREANU HALINGA
PETRISOR
TOMULESCU EDUARD
CIOBANU ELISABETA
VIRJAN CORNELIA
STANUT NICOLAE
UNGUREANU NICOLAE

60
61

SOREGA AURELIA
CUCU LUCA

17.11.2017
17.11.2017

62
63

VLADU DUMITRU
BUMBAR VIOREL

15.11.2017
15.11.2017

64
65
66
67
68
69
70

SCORNEA CRISTIAN
VASILE TITEL
VADUVA LIVIU
TRANDAFIR ALIN
VALENTIN
NEBUNU CONSTANTIN
MITRU CARMEN ELENA
AFLOAREI AURELIA

71

BL 42 AP 14 R 2872

Copie CI alt domiciliu

STR MERILOR NR 29
R4565
STR TRANDAFIRILOR NR
132 R 1992.2
BL 5 AP 12 R 2642

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu

STEFANESTI R 3292

Copie CI alt domiciliu
ADEV APAREGIO
Copie CI alt domiciliu

TICLENI
CRAIOVA

FLORESTENI R957.1
R5305

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu

26.09.2017
25.09.2017
26.09.2017
29.09.2017
05.10.2017
16.10.2017
12.10.2017
06.10.2017
25.09.2017

ANGLIA
ITALIA
ITALIA
TG JIU
ITALIA
ITALIA
BUSTUCHIN
VLADIMIR
BUSTUCHIN

BL 7 AP 9 R3091.1
BL 40 AP 27 R2492
BL 1 AP 10 R 2805
CARB SAT R 1511.1
BL B 6 AP 41 R 4069.1
BL L AP 30 R 2757
BL B8 R 2429
BL 41 AP 17 R3138
BL B7 AP 2 R4515.1

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu

28.09.2017
21.09.2017
24.10.2017
23.10.2017
20.10.2017

ARAD
LICURICI
SCOARTA
HOREZU
DEF SAVESCU
ELISAVETA
STEJARI
POIENITA

GILORTULUI NR 8 R2229
BL 7 AP 19 R4599
BL 42 AP 19 R 3227
BL 13 AP 2 R 2794
STEFANESTI NR 42 R 595

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu

BL B16 AP 4 R 4481
BL B1 R 3066.1
BL B21 AP 16 R 2573
BL 42 AP 13 R 4735

09.11.2017
08.11.2017
03.11.2017
16.11.2017

BENGESTI
POIANA
SECIURI
BUSTUCHIN
TG JIU
ITALIA
ITALIA

Copie CI alt domiciliu
nu locuieste nimeni
facturi utilitati
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu

23.11.2017
05.12.2017
06.12.2017

SLIVILESTI
SPANIA
JUPINESTI

BURSUC VERONICA

07.12.2017

ITALIA

72
73
74

BLIDUTI MARIANA
AMZUCU DOREL
ENEA MARIN

11.12.2017
11.12.2017
31.10.2017

SCOARTA
LICURICI
TG JIU

75

BEJAN ION SI TITINA

13.12.2017

76

GULIOIU PETRE

14.12.2017

77
78
79
80

POPESCU STELEA AUREL
MILOS ION MADALIN
CRETAN ELENA
POCIOVALISTEANU
MIRCEA
ANDRONACHE AUREL
BORCAN COSMIN
VODISLAV ANGELA

12.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
15.12.2017

TG
CARBUNESTI
ROSIA DE
AMARADIA
TG JIU
BERLESTI
BERLESTI
PRIGORIA

15.12.2017
19.12.2017
19.12.2017

BAIA DE FIER
VIDIN
TG.JIU

81
82
83

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

COJANI R5002
POJOGENI R5198
BL C 3 AP 7 R 2539.1
STR MERILOR STR
BLAHNITEI
STR TRANDAFIRILOR
STR PIETII NR 2B
STR PADUREA
MAMULUI
POJOGENI NR 168 A
R5451
PADUREA MAMULUI
MINERILOR BL 21 AP 15
STR
TRANDAFIRILOR R5295
BL M AP 49 R4040

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
ACTE ITALIA

COJANI R 5055

Copie CI alt domiciliu

POJOGENI R503
BL B22 AP 1 R2889
BL B22 AP 2 R4562
PADUREA MAMULUI BL
B3 AP 10 R 2837
BL B14 AP 14 R3232
BL L AP 4 R 4160
POJOGENI

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Copie CI alt domiciliu
ACTE SPANIA
Copie CI alt domiciliu
ACTE ITALIA
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Adev APAREGIO

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General şi a
Regulamentului de Urbanism aferent, ale oraşului Tg. Cărbunești şi satelor aparţinătoare acestuia,
aprobate prin H.C.L nr. 111/2007
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 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;
- Documentația P.U.G și Regulamentul de Urbanism al orașului şi satelor aparținătoare (Blahniţa de
Jos,Cărbuneşti –sat, Cojani, Curteana, Creţeşti, Floreşteni, Măceşu, Pojogeni, Rogojeni, Ştefăneşti)
judeţul Gorj, aprobată prin H.C.L nr. 111/19.12. 2007;
- Prevederile H.C.L nr.111/19.12.2007 privind aprobarea P.U.G. şi a Regulamentului de Urbanism al
oraşului Tg. Cărbunești şi satelor aparţinătoare;.
- Contractele de elaborare a noului PUG nr.13231/28.07.2016 și nr. 9079/22.05.2017 încheiate cu S.C
RAWLEYS SRL Craiova;
- Prevederile art.46 din Legea nr.350/2001, privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismului, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, aprobate prin Ordinul 233/26.02.2016 al
MDRAP;
- Avizul Consiliului Judeţean Gorj nr. 16.047 din 18.12.2017;
- Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin. (1), alin (2) lit. c) și alin (5) litera c) și art.45 alin.(2) lit.e) din Legea
nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 – Legea Administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planul Urbanistic General şi a
Regulamentului de Urbanism aferent, ale oraşului Tg. Cărbunești şi satelor aparţinătoare acestuia,
aprobate prin H.C.L nr. 111/2007, până la aprobarea noului PUG, dar nu mai târziu de 30.12.2019.
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 19.12.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 19 decembrie 2017
Nr. 133

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vizitei în orașul Tg. Cărbunești a delegației norvegiene a
organizației Fra Tiggerkopp - Norge (F.T.N.), precum și a protocolului aferent

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,

Având în vedere :

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;
- adresa din partea delegației norvegiene nr. 22202/11.12.2017– privind componența membrilor care
vor participa la inaugurarea pieții de second-hand, din orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj;
- contractul de lucrări nr. 16108/21.09.2017– „Copertină metalică pentru comercializarea produselor
second-hand” piața orașului Tg. Cărbunești;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 –Legea Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 82 /1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr. 10/11.02.2016 – privind aprobarea parteneriatului Fra Tiggerkopp - Norge;
- HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă vizita delegației norvegiene a organizației Fra Tiggerkopp - Norge (F.T.N.) în
orașul Tg. Cărbunești în perioada 7-13 ianuarie 2018, precum și protocolul aferent, în sumă de 4500 lei
(masă și cazare), din sponsorizări.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești și Centrul
Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 19 decembrie 2017
Nr. 134

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării unei mese festive în luna decembrie 2017, cu ocazia sărbătorilor de
iarnă, la care să fie invitați colaboratorii unității administrativ-teritoriale Târgu-Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001- legea Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 82 /1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, cu modificările
și 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 organizarea unei mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna decembrie
2017, la care să fie invitați colaboratorii unității administrativ-teritoriale Târgu-Cărbunești.
Art.2.- Pentru organizarea mesei festive se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei de la capitolul bugetar
donații și sponsorizări.
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești și Centrul
Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 19 decembrie 2017
Nr. 135

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Tg. Cărbunești în cadrul
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 323/14.12.2017
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 23.767/15.12.2017;
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în calitate de
reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ADIA-Gorj”

să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a comunei

Dănciulești și a comunei Schela.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 19 decembrie 2017
Nr. 136

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

